Sound Bar

HT-ST3

Kasutusjuhend
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Muud

2

Pakendi sisu

Ribakõlar (1)

Basskõmistaja (1)

Kaugjuhtimise pult (1)

Statiivid (2)

Kõlaripadjad (4)

Kõlaripehmendused* (2)

R03 (AAA suuruses) patareid (2)

* Ribakõlari paigaldamine seinale

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST3

TV digitaalne optiline kaabel (1)

Kasutusjuhend (see raamat) (1)

Viitejuhend (1)

3

Paigaldus

Kas soovite ribakõlari seinale
paigaldada?
Vaadake juhtnööre
viitejuhendist.

Kui soovite …
Paigaldada basskõmistaja vertikaalselt

Paigaldada ribakõlari suunaga ette

1

• Kleepige komplektis olevad kõlaripadjad igasse nurka
vasakul või paremal küljel.

4

• Kinnitage kaasasolevad statiivid põhjal olevate
pehmenduste kohale.

2

Ribakõlari ja basskõmistaja ühendamine

5

Ühendus

Ainult TV ühendamine

OPTICAL
OUT

(Komplektis)

6

TV ja muude seadmete ühendamine

OUT

Blu-ray™

(ARC)

OPTICAL
OUT

TV

Kasutage HDMI®-kaableid
(pole komplektis). Kui TV toetab ARC-funktsiooni,
ei ole vaja ühendada digitaalset optilist kaablit (komplektis).
Vaadake HDMI®-ühenduste kohta käivaid märkusi viitejuhendist.
Märkused
• Mitmekanalilise digitaalheli väljastamiseks kontrollige süsteemiga ühendatud seadme
digitaalse heliväljundi seadistusi.
• Muud heliseadmed saate ühendada ANALOG IN-pesadesse.

7

Süsteemi sisselülitamine

2

1

Sisestage patareid
(komplektis).

1 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas).
2 Vajutage nuppu .
 Libistage kate alla.
 Tõstke patareide kate üles.
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Heli kuulamine


INPUT

Sisendseade valitud

Vajutage korduvalt nuppu INPUT, kuni ekraanil
kuvatakse sisendseade.

 TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3
BT AU  ANALOG  OPT 
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Heliefektide nautimine

SOUND MODE:
võimaldab heliefekte nautida.

VOICE:
aitab dialooge selgemaks muuta.
SOUND MODE
VOICE

SW TONE

10

SW TONE (basskõmistaja toon):
valib bassitooni.

MOVIE.

Filmidele sobivad heliefektid.

MUSIC.

Muusikale sobivad heliefektid.

FOOTBALL
(virtuaalne
jalgpallirežiim).

Heliefektid, mis loovad jalgpallistaadionil viibimise mulje
(jalgpallivõistluse ülekannet vaadates).
Märkus. See funktsioon ei toeta monofoonilist heli.

STD (standard).

TV-saadetele sobivad heliefektid.

LEVEL 1 – 3.
TONE 1.

Teravam bassitoon.

TONE 2.

Mitmesuguste allikatega sobiv bassitoon (vaikeväärtus).

TONE 3.

Dünaamilisem bassitoon.
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Heli kuulamine BLUETOOTH-i seadmetest
BLUETOOTH-i seadmete registreerimine (sidumine)

Nupp BLUETOOTH PAIRING
BLUETOOTH-i näidik
Seadme sidumine ja esmakordne kuulamine
1 Vajutage nuppu BLUETOOTH PAIRING.
BLUETOOTH-i näidik
vilgub kiiresti (sidumise ajal).
2 Lülitage oma BLUETOOTH-i seade sidumisrežiimi ja valige HT-ST3. Kui küsitakse parooli, sisestage 0000.
3 Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik
põleb (ühendatud).
Seotud seadme kuulamine
1 Vajutage korduvalt nuppu INPUT, kuni kuvatakse BT AU.
vilgub (püütakse siduda).
BLUETOOTH-i näidik
2 Valige BLUETOOTH-i seadmel HT-ST3.
3 Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik
põleb (ühendatud).

12

Ühe puutega ühendamine (NFC)

BLUETOOTH-i näidik

1 Laadige oma nutitelefonis alla rakendus NFC Easy Connect, installige ja käivitage see.

2 Puudutage nutitelefoniga basskõmistajat.
3 Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik põleb siniselt, näidates, et ühendus on loodud.
• Ühilduvad nutitelefonid
Integreeritud NFC-funktsiooniga nutitelefonid
(OS: Android 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x)
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Osad ja juhtelemendid

 Nupp  (sees/ootel).
 NFC andur (leht 13).
Seob/ühendab läheduses asuva NFC-seadme.



(kaugjuhtimise puldi andur).

 Ekraani väljalülitamise / BLUETOOTH-i näidik.
Süttib valgelt, kui süsteem on sees (mitte BLUETOOTH-i režiimis) ja esipaneeli ekraan on väljalülitatud.
Süttib siniselt BLUETOOTH-i režiimis (leht 12).

 Esipaneeli ekraan.
 Nupp INPUT (leht 9).
 Nupp BLUETOOTH PAIRING (leht 12).
 Nupud VOL (helitugevus) +/–.
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  (sees/ootel).
 INPUT (leht 9).
 MUTING.
 VOL (helitugevus) +/–.
 SOUND MODE (leht 10).
 VOICE (leht 10).
 DISPLAY.
Reguleerib ekraani heledust: sees  pimendatud  väljas.
* Kui väljalülitatud ekraan lülitatakse sisse, ilmub ekraanile helivormingu teave.

 SW TONE (leht 10).
 SW VOL (basskõmistaja helitugevus) +/–.
 MENU/RETURN///ENTER (leht 16).
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Seadistuste reguleerimine
Vajutage kaugjuhtimise puldil nuppu MENU ja valige siis nuppudega //ENTER/RETURN soovitud seadistus.
Menüü

LEVEL.

AUDIO.

MENU
/
ENTER
RETURN
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HDMI®.

Funktsioon

Vaikesäte

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL).

Saate isegi madala helitugevusega nautida Dolby Digitali heli (ON/AUTO/OFF).
ON: p
 akib heli sisus oleva pakkimisteabe järgi.
AUTO: pakib automaatselt Dolby TrueHD kodeeringuga heli.

SYNC
(AV SYNC).

Kui pilt ja heli ei ole sünkroonis, saate heli reguleerida (1–4/OFF).

DUAL
(DUAL MONO).

Saate nautida Dolby Digitali ringhäälinguheli. (M/S (põhi- ja lisakanalid) /
MAIN (põhikanal) / SUB (lisakanal)).

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER).

Reguleerib heli nii, et seda esitatakse dünaamiliselt ja selgemalt isegi väikese
helitugevuse juures (ON/OFF).

OFF.

HEQ
(HARMONICS EQUALIZER).

Esitab väga vaikseid helisid, mis tavaliselt heli pakkimisel kõrvaldatakse (ON/OFF).
Märkus. HEQ töötab ainult siis, kui valitud on ANALOG/BT AU. Teiste sisenditega
see ei toimi, isegi kui esipaneelil on funktsiooni märge.

ON.

AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME).

Vähendab helitugevuse kõikumisi erinevate saadete või saadete ja reklaamide
vahel (ON/OFF).

OFF.

CTRL
(CONTROL FOR HDMI®).

Sellega saab funktsiooni Control for HDMI® sisse ja välja lülitada (ON/OFF).
Üksikasju vaadake viitejuhendist.

ON.

P. THRU
(PASS THROUGH).

Määrab HDMI®-signaalide siirdesageduse funktsiooni energiasäästu režiimi
(AUTO/ON).
AUTO: ooterežiimis väljastatakse süsteemi HDMI® OUT ARC (TV) pesa kaudu
signaali siis, kui teler on sisselülitatud. See seadistus hoiab seadistusega
ON võrreldes ooterežiimis elektrit kokku.
ON: H
 DMI® OUT ARC (TV) pesast väljastatakse ooterežiimis alati signaali.
Märkus. See üksus ilmub ainult siis, kui CTRL (CONTROL FOR HDMI®) on olekus ON.

AUTO.

ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL).

Võimaldab kuulata digitaalset heli ARC-tehnoloogia (helitagastuskanali) toega
TV-st, mis on ühendatud HDMI®-kaabliga (ON/OFF).
Märkus. See üksus ilmub ainult siis, kui CTRL (CONTROL FOR HDMI®) on olekus ON.

ON.

AUTO.
OFF.
MAIN.

Menüü

SET BT.

SYSTEM.

Funktsioon

Vaikesäte

BT. STBY
(BLUETOOTH STANDBY).

Kui süsteemis on sidumisteave, jääb süsteem ka väljalülitatuna BLUETOOTH-i
ooterežiimi (ON/OFF).
Märkus. BLUETOOTH-i ooterežiimis vilgub BLUETOOTH-i näidik siniselt ja aeglaselt.

OFF.

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING).

Määrab, kas süsteem kasutab AAC-d BLUETOOTH-i kaudu (ON/OFF).
Märkus. Kui muudate seda seadistust ajal, kui süsteem on ühendatud
BLUETOOTH-i seadmega, katkestatakse süsteemi ja seadme ühendus.

OFF.

A. STBY
(AUTO STANDBY).

Lülitab funktsiooni AUTO POWER OFF sisse ja välja (ON/OFF).
Kui te süsteemi teatud aja jooksul ei kasuta (u 20 minutit) ja süsteem ei võta vastu
ühtegi sisendsignaali, lülitub süsteem automaatselt välja.

ON.

VER (VERSION).

Kuvatakse püsivara praegune versioon.

–

MENU
/
ENTER
RETURN

17

Tõrkeotsing
Rohkem sageli esitatavaid küsimusi ja vastuseid leiate viitejuhendist.
Süsteemist ei väljastata TV heli.
• Veenduge, et valitud sisendi allikas on õige. Proovige teisi sisendi allikaid,
vajutades mitu korda nuppu INPUT (leht 9).
• Kontrollige süsteemi ja TV-ga ühendatud HDMI®-kaabli, digitaalse optilise kaabli
või helikaabli ühendust (lehed 6, 7).
• Kontrollige TV heliväljundit.
Süsteemist ei väljastata ühendatud BLUETOOTH-i seadme heli.
• Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik põleb siniselt (leht 12).
• Veenduge, et süsteem ei asu BLUETOOTH-i seadmest liiga kaugel ja et süsteemi
ei mõjuta Wi-Fi-võrk, muu 2,4 GHz juhtmeta seade ega mikrolaineahi.
BLUETOOTH-i ühendust ei saa luua.
• Siduge süsteem ja BLUETOOTH-i seade uuesti.
– Võib-olla peate süsteemiga sidumise katkestama, kasutades kõigepealt oma
BLUETOOTH-i seadet.
Ühendatud seadmete heli pole süsteemist üldse või on ainult väga vaikselt
kuulda.
• Vajutage nuppu VOL + ja kontrollige helitugevust.
• Vajutage nuppu MUTING või VOL +, et vaigistamise funktsioon tühistada.
• Veenduge, et valitud sisendi allikas on õige.
• Veenduge, et kõik juhtmed ja kaablid on nii süsteemis kui ka sellega ühendatud
seadmetes korralikult pistikutes.
• Veenduge, et ribakõlari juhtmed on korralikult basskõmistajaga ühendatud
(leht 5).
Süsteem lülitub automaatselt välja.
• Funktsioon A. STBY on aktiivne (leht 17).
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