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Περιεχόμενα συσκευασίας

Ράβδος ηχείο (1)

Υπογούφερ (1)

Τηλεχειριστήριο (1)

Βάσεις (2)

Πέλματα ηχείων (4)

Πέλματα ηχείων* (2)

Μπαταρίες R03 (μέγεθος AAA) (2)

* Για εγκατάσταση της Ράβδου ηχείου σε τοίχο

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST3

Ψηφιακό οπτικό καλώδιο
για τηλεόραση (1)

Οδηγίες χρήσης (παρόν φυλλάδιο) (1)

Οδηγός αναφοράς (1)
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Εγκατάσταση

Επιθυμείτε να
εγκαταστήσετε τη Ράβδο
ηχείο σε τοίχο;
Ανατρέξτε στις οδηγίες στον
Οδηγό αναφοράς.

Εάν προτιμάτε…
Κάθετη εγκατάσταση του υπογούφερ

Εγκατάσταση της Ράβδου ηχείου στραμμένης
μπροστά

1

• Κολλήστε τα πέλματα ηχείου που παρέχονται σε
κάθε γωνία στην αριστερή ή δεξιά πλευρά.
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2

• Τοποθετήστε τις βάσεις που παρέχονται πάνω από τα
πέλματα στη βάση.

Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ
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Σύνδεση

Σύνδεση μόνο τηλεόρασης

OPTICAL
OUT

(Παρέχεται)

6

Όταν συνδέετε τηλεόραση και άλλες συσκευές

OUT

Blu-ray

(ARC)

OPTICAL
OUT

TV

Να χρησιμοποιείτε καλώδια HDMI
(δεν παρέχονται). Εάν η τηλεόρασή
σας υποστηρίζει τη λειτουργία ARC, δεν χρειάζεται να συνδέσετε το
ψηφιακό οπτικό καλώδιο (παρέχεται).
Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για παρατηρήσεις σχετικά με τις
συνδέσεις HDMI.
Σημειώσεις
• Για την έξοδο πολυκάναλου ψηφιακού ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού
ήχου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα.
• Στις υποδοχές ANALOG IN μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές ήχου.
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Ενεργοποίηση του συστήματος

2

1

Τοποθετήστε τις μπαταρίες
(παρέχονται).

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (τροφοδοτικό).
2 Πατήστε το πλήκτρο .
Σ
 ύρετε το καπάκι προς
τα κάτω.
Σ
 ηκώστε το καπάκι των
μπαταριών.
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Ακρόαση ήχου


INPUT

Επιλεγμένη συσκευή εισόδου

Πατήστε το πλήκτρο INPUT επαναλαμβανόμενα έως
ότου η συσκευή εισόδου εμφανιστεί στην οθόνη.

 TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3
BT AU  ANALOG  OPT 
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Απόλαυση των εφέ ήχου

SOUND MODE:
Σας επιτρέπει να απολαύσετε
εφέ ήχου.

SOUND MODE
VOICE

SW TONE
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VOICE:
Αυξάνει την ευκρίνεια των
διαλόγων.
SW TONE (τόνος υπογούφερ):
Επιλέγει τον τόνο των μπάσων.

MOVIE

Εφέ ήχου κατάλληλα για ταινίες

MUSIC

Εφέ ήχου κατάλληλα για μουσική

FOOTBALL
(λειτουργία
εικονικού
ποδοσφαίρου)

Εφέ ήχου για να απολαμβάνετε την αίσθηση ότι βρίσκεστε
σε στάδιο ποδοσφαίρου (όταν παρακολουθείτε τη μετάδοση
ποδοσφαιρικού ματς)
Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζει μονοφωνικό ήχο.

STD (κανονικό)

Εφέ ήχου κατάλληλα για τηλεοπτικές εκπομπές

LEVEL 1 – 3
TONE 1

Περισσότερο κρυστάλλινος τόνος μπάσων

TONE 2

Τόνος μπάσων κατάλληλος για διάφορες πηγές (προεπιλογή)

TONE 3

Περισσότερο δυναμικός τόνος μπάσων
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Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH
Όταν καταχωρείτε συσκευές BLUETOOTH (σύζευξη)

Πλήκτρο BLUETOOTH PAIRING
Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH
Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη με μια συσκευή και να την ακούσετε για πρώτη φορά
1 Πατήστε το πλήκτρο BLUETOOTH PAIRING.
Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα
(κατά τη σύζευξη).
2 Θέστε τη συσκευή BLUETOOTH στη λειτουργία σύζευξης κι επιλέξτε «HT-ST3». Εάν απαιτείται κωδικός, εισαγάγετε το «0000».
3 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH είναι αναμμένη
(συνδεδεμένη).
Για ακρόαση συζευγμένης συσκευής
1 Πατήστε το πλήκτρο INPUT επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «BT AU».
(επιχειρείται σύζευξη).
Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει
2 Επιλέξτε «HT-ST3» στη συσκευή BLUETOOTH.
3 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH είναι αναμμένη
(συνδεδεμένη).

12

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)

Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH

1 Κατεβάστε, εγκαταστήστε και κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «NFC Easy Connect» στο smartphone σας.

2 Ακουμπήστε το smartphone στο υπογούφερ.
3 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH είναι αναμμένη μπλε, πράγμα που υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει πετύχει.
• Συμβατά smartphone
Smartphone με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC
(ΛΣ: Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)
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Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

 Πλήκτρο  (ενεργοποίηση/αναμονή)
 Αισθητήρας NFC (σελίδα 13)
Κάνει τη σύζευξη/συνδέει μια συσκευή NFC, όταν μια συσκευή NFC βρίσκεται κοντά.



(αισθητήρας τηλεχειριστηρίου)

 Ενδεικτική λυχνία ανενεργού οθόνης/BLUETOOTH
Ανάβει άσπρο όταν το σύστημα είναι ενεργό, όχι σε λειτουργία BLUETOOTH, και η οθόνη ενδείξεων
στην πρόσοψη είναι ανενεργή.
Ανάβει μπλε κατά τη λειτουργία BLUETOOTH (σελίδα 12).

 Οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη
 Πλήκτρο INPUT (σελίδα 9)
 Πλήκτρο BLUETOOTH PAIRING (σελίδα 12)
 Πλήκτρα VOL (ένταση ήχου) +/–
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  (ενεργοποίηση/αναμονή)
 INPUT (σελίδα 9)
 MUTING
 VOL (ένταση ήχου) +/–
 SOUND MODE (σελίδα 10)
 VOICE (σελίδα 10)
 DISPLAY
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης: Ενεργή  Σκοτεινή  Ανενεργή.
* Όταν η οθόνη ενδείξεων αλλάζει από Ανενεργή σε Ενεργή, στην οθόνη εμφανίζονται
πληροφορίες για τη μορφή ήχου.

 SW TONE (σελίδα 10)
 SW VOL (ένταση υπογούφερ) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (σελίδα 16)
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Προσαρμογή των ρυθμίσεων
Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα
//ENTER/RETURN.
Μενού

LEVEL

AUDIO

MENU
/
ENTER
RETURN

HDMI

16

Λειτουργία

Προεπιλεγμένη

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο Dolby Digital σε χαμηλές εντάσεις ήχου.
(ON/AUTO/OFF)
ON: Συμπιέζει τον ήχο ανάλογα με τις πληροφορίες συμπίεσης που
περιλαμβάνει το περιεχόμενο.
AUTO: Συμπιέζει αυτόματα ήχο κωδικοποιημένο σε Dolby TrueHD.

AUTO

SYNC
(AV SYNC)

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο όταν η εικόνα και ο ήχος δεν είναι
συγχρονισμένα. (1 – 4/OFF)

OFF

DUAL
(DUAL MONO)

Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή ήχου πολυπλεξίας Dolby Digital.
(M/S (κύριο και επιμέρους κανάλια)/MAIN (κύριο κανάλι)/SUB (υποκανάλι))

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Ρυθμίζει τον ήχο έτσι ώστε να αναπαράγεται δυναμικά και πιο καθαρά,
ακόμα και σε χαμηλή ένταση. (ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS
EQUALIZER)

Αναπαράγει τους ήχους σε πολύ χαμηλή ένταση που τείνουν να εξαλείφονται
με τη συμπίεση ήχου. (ON/OFF)
Σημείωση: Τ
 ο HEQ λειτουργεί μόνο όταν έχει επιλεγεί το «ANALOG/BT AU».
Αυτό δεν λειτουργεί με οποιαδήποτε άλλη πηγή εισόδου, ακόμα κι
εάν το στοιχείο εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

ON

AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)

Μειώνει τις αποκλίσεις στην ένταση ήχου ανάμεσα σε διαφορετικά
προγράμματα ή μεταξύ προγραμμάτων και διαφημίσεων. (ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Control for HDMI. (ON/OFF)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς.

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Ρυθμίζει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της λειτουργίας διέλευσης
σημάτων HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Εξάγει σήματα από την υποδοχή HDMI OUT ARC (τηλεόραση) του
συστήματος σε κατάσταση αναμονής όταν η τηλεόραση είναι
ενεργοποιημένη. Η ρύθμιση αυτή εξοικονομεί ενέργεια στην κατάσταση
αναμονής, συγκριτικά με τη ρύθμιση «ON».
ON: Ε
 ξάγει πάντα σήματα από την υποδοχή HDMI OUT ARC (τηλεόραση)
του συστήματος σε κατάσταση αναμονής.
 υτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το «CTRL (CONTROL
Σημείωση: Α
FOR HDMI)» είναι στο «ON».

ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)

Σας επιτρέπει να ακούτε ψηφιακό ήχο από τηλεόραση συμβατή με την
τεχνολογία Audio Return Channel (ARC) που είναι συνδεδεμένη με καλώδιο
HDMI. (ON/OFF)
 υτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο όταν το «CTRL (CONTROL
Σημείωση: Α
FOR HDMI)» είναι στο «ON».

MAIN

AUTO

ON

Μενού

Λειτουργία

Προεπιλεγμένη

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)

Όταν το σύστημα έχει πληροφορίες σύζευξης, το σύστημα είναι σε κατάσταση
αναμονής BLUETOOTH, ακόμα και όταν είναι ανενεργό. (ON/OFF)
Σημείωση: Σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία
BLUETOOTH αναβοσβήνει μπλε αργά.

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Ρυθμίζει το εάν το σύστημα θα χρησιμοποιεί AAC μέσω BLUETOOTH ή όχι.
(ON/OFF)
Σημείωση: Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με
συσκευή BLUETOOTH, το σύστημα θα αποσυνδεθεί από τη συσκευή.

OFF

A. STBY
(AUTO STANDBY)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Εάν δεν λειτουργήσετε το σύστημα για ορισμένο χρονικό διάστημα (περίπου
20 λεπτά), όταν το σύστημα δεν λαμβάνει σήμα εισόδου, το σύστημα
απενεργοποιείται αυτόματα.

ON

VER (VERSION)

Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.

SET BT

SYSTEM

–

MENU
/
ENTER
RETURN
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για περισσότερες Συνήθεις ερωτήσεις.
Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.
• Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Πρέπει να
προσπαθήσετε άλλες πηγές εισόδου πατώντας το πλήκτρο INPUT αρκετές
φορές (σελίδα 9).
• Ελέγξτε τη σύνδεση του ψηφιακού οπτικού καλωδίου HDMI ή του καλωδίου
ήχου που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και την τηλεόραση (σελίδα 6,7).
• Ελέγξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης.
Το σύστημα δεν εκπέμπει τον ήχο της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
• Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε (σελίδα 12).
• Βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι πολύ απομακρυσμένο από τη
συσκευή BLUETOOTH ή το σύστημα δεν υφίσταται παρεμβολές από δίκτυο
Wi‐Fi, άλλη ασύρματη συσκευή 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων.
Η σύνδεση BLUETOOTH δεν ολοκληρώνεται.
• Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά.
– Μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύζευξη με αυτό το σύστημα
χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή BLUETOOTH σας.
Δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής στάθμης του
συνδεδεμένου εξοπλισμού από το σύστημα.
• Πατήστε το VOL + κι ελέγξτε την ένταση του ήχου.
• Πατήστε το MUTING ή το VOL + για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης.
• Ελέγξτε εάν η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά.
• Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και του συνδεδεμένου
εξοπλισμού έχουν εισαχθεί πλήρως.
• Ελέγξτε ότι τα καλώδια της ράβδου ηχείου είναι καλά τοποθετημένα στο
υπογούφερ (σελίδα 5).
Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.
• Έχει ρυθμιστεί η λειτουργία A. STBY (σελίδα 17).
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