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Innehållet i förpackningen

Högtalare (1)

Subwoofer (1)

Fjärrkontroll (1)

Fötter (2)

Högtalarskydd (4)

Högtalarkuddar* (2)

R03-batterier (AAA-storlek) (2)

* Installera högtalaren på en vägg

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST3

Optisk digitalkabel för en tv (1)

Användarinstruktioner (denna bok) (1)

Referensguide (1)
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Installation

Vill du installera högtalaren
på en vägg?
Anvisningar finns
i referensguiden.

Om du vill …
Installera subwoofern lodrätt

Installera högtalaren vänd framåt

1

• Klistra fast de medföljande högtalarskydden i varje
hörn på vänster eller höger sida.

4

• Sätt fast de medföljande fötterna över kuddarna
på undersidan.

2

Ansluta högtalaren och subwoofern

5

Anslutning

Ansluta endast en tv

OPTICAL
OUT

(medföljer)

6

När du ansluter en tv och andra enheter

OUT

Blu-ray

(ARC)

OPTICAL
OUT

tv

Använd HDMI-kablar
(medföljer inte). Om din tv har stöd för ARC-funktionen
behöver du inte ansluta den optiska digitalkabeln (medföljer).
I referensguiden finns information om HDMI-anslutningar.
Obs!
• Om du vill lyssna på flerkanaligt digitalt ljud kontrollerar du inställningen för digital
ljudutmatning på den enhet som är ansluten till systemet.
• Du kan ansluta andra ljudenheter till ANALOG IN-uttagen.
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Starta systemet

2

1 Anslut nätsladden.
2 Tryck på -knappen.
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1

Sätt i batterierna (medföljer).

 Skjut skyddet nedåt.
 Lyft upp batteriluckan.

Lyssna på ljud


INPUT

Vald insignalsenhet

Tryck flera gånger på INPUT tills rätt enhet för
insignalen visas i frontpanelens teckenfönster.

 TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3
BT AU  ANALOG  OPT 
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Använda ljudeffekter

SOUND MODE:
Ställer in ljudeffekter.

VOICE:
Gör dialogen tydligare.
SOUND MODE
VOICE

SW TONE

10

SW TONE (subwoofer-ton):
Väljer baston.

MOVIE

Ljudeffekter som passar för filmer

MUSIC

Ljudeffekter som passar för musik

FOOTBALL
(virtuellt
fotbollsläge)

Ljudeffekter som ger dig känslan att du är närvarande på en
fotbollsstadion när du tittar på en fotbollsmatchsändning
Obs! Denna funktion har inte stöd för mono-ljud.

STD (standard)

Ljudeffekter som passar för tv-program

LEVEL 1 – 3
TONE 1

En skarpare baston

TONE 2

En baston som passar olika källor (standard)

TONE 3

En mer dynamisk baston
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Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter
Registrera BLUETOOTH-enheter (parning)

Knappen BLUETOOTH PAIRING
BLUETOOTH-indikator
Para ihop med en enhet och lyssna för första gången
1 Tryck på knappen BLUETOOTH PAIRING.
BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt
(under parning).
2 Ställ in BLUETOOTH-enheten i parningsläge och välj HT-ST3. Om lösenord efterfrågas anger du 0000.
3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser
(ansluten).
Lyssna på en hopparad enhet
1 Tryck på INPUT flera gånger för att visa BT AU.
(försöker upprätta parning).
BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt
2 Välj HT-ST3 på BLUETOOTH-enheten.
3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser
(ansluten).
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Med one-touch-anslutning (NFC)

BLUETOOTH-indikator

1 Hämta, installera och starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.

2 Rör vid subwoofern med din smarttelefon.
3 Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser i blått, vilket indikerar att anslutningen har upprättats.
• Kompatibla smarttelefoner
Smarttelefoner med inbyggd NFC-funktion
(operativsystem: Android 2.3.3 eller nyare, dock ej Android 3.x)

13

Delar och kontroller

  (på/viloläge)-knapp
 NFC-sensor (sidan 13)
Parar/ansluter till en NFC-enhet när det finns en NFC-enhet i närheten.



(fjärrkontrollsensor)

 Frontpanelens teckenfönster av/BLUETOOTH-indikator
Lyser i vitt när systemet är på, inte i BLUETOOTH-läge och frontpanelens teckenfönster är av.
Tänds i blått i BLUETOOTH-läge (sidan 12).

 Frontpanelens teckenfönster
 INPUT-knapp (sidan 9)
 BLUETOOTH PAIRING-knapp (sidan 12)
 Knapparna VOL (volym) +/–
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  (på/viloläge)
 INPUT (sidan 9)
 MUTING
 VOL (volym) +/–
 SOUND MODE (sidan 10)
 VOICE (sidan 10)
 DISPLAY
Justerar ljusstyrkan i teckenfönstret: På  Mörk  Av.
* När teckenfönstret aktiveras visas information om ljudformat i fönstret.

 SW TONE (sidan 10)
 SW VOL (subwoofer-volym) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (sidan 16)
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Ändra inställningarna
Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj sedan önskad inställning med //ENTER/RETURN.
Meny

LEVEL

AUDIO

MENU
/
ENTER
RETURN
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HDMI

Funktion

Standard

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)

Du kan lyssna på Dolby Digital-ljud även med låg ljudvolym. (ON/AUTO/OFF)
ON: K
 omprimerar ljud i enlighet med den komprimeringsinformation som finns
i innehållet.
AUTO: Komprimerar ljud som är kodat i Dolby TrueHD automatiskt.

AUTO

SYNC
(AV SYNC)

Du kan justera ljudet om bilden och ljudet inte är synkroniserade med varandra.
(1 – 4/OFF)

OFF

DUAL
(DUAL MONO)

Du kan lyssna på multiplexsändningsljud i Dolby Digital. (M/S (huvud- och
underkanaler)/MAIN (huvudkanal)/SUB (underkanal))

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Ställer in ljudet så att det återges dynamiskt och klarare även vid lägre volymer.
(ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)

Återger de låga volymljud som har en tendens att elimineras vid
ljudkomprimering. (ON/OFF)
Obs! HEQ fungerar bara när ANALOG/BT AU är valt. Den fungerar inte med andra
insignaler, även om läget visas i teckenfönstret.

ON

AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)

Minskar avvikelser i volym mellan olika program eller mellan program och reklam.
(ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Aktiverar eller avaktiverar funktionen Control for HDMI. (ON/OFF)
Du hittar mer information i referensguiden.

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Ställer in energisparläget för funktionen pass-through för HDMI-signaler.
(AUTO/ON)
AUTO: Matar ut signaler från systemets HDMI OUT ARC (TV)-uttag i viloläge
när tv:n är på. Denna inställning sparar ström i viloläge jämfört med
inställningen ON.
ON: M
 atar alltid ut signaler från HDMI OUTARC (TV)-uttaget i viloläge.
Obs! Denna inställning visas endast när CTRL (CONTROL FOR HDMI) är i läget ON.

AUTO

ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)

Låter dig lyssna på digitalt ljud från en tv som har stöd för ARC-tekniken och som
är ansluten med en HDMI-kabel. (ON/OFF)
Obs! Denna inställning visas endast när CTRL (CONTROL FOR HDMI) är i läget ON.

ON

MAIN

Meny

SET BT

SYSTEM

Funktion

Standard

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)

När systemet har parningsinformation är det i BLUETOOTH-viloläge även när det
är avstängt. (ON/OFF)
Obs! I BLUETOOTH-viloläget blinkar BLUETOOTH-indikatorn långsamt i blått.

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Ställer in om systemet ska använda AAC via BLUETOOTH. (ON/OFF)
Obs! Om du ändrar inställningen när systemet är anslutet till en BLUETOOTHenhet så bryts anslutningen till enheten.

OFF

A. STBY
(AUTO STANDBY)

Aktiverar och inaktiverar funktionen AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Om du inte använder systemet under en viss tid (cirka 20 minuter) och systemet
inte tar emot någon insignal, stängs systemet av automatiskt.

ON

VER (VERSION)

Visar aktuell version för inbyggd programvara.

–

MENU
/
ENTER
RETURN
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Felsökning
Se fler vanliga frågor i referensguiden.
Inget tv-ljud matas ut från systemet.
• Se till att rätt ingångskälla är vald. Du kan testa andra insignalskällor genom att
trycka flera gånger på knappen INPUT (sidan 9).
• Kontrollera anslutningen för HDMI-kabeln, den optiska digitalkabeln eller den
ljudkabel som är ansluten till systemet och tv:n (sidorna 6 och 7).
• Kontrollera tv:ns ljudutgång.
Inget ljud från den anslutna BLUETOOTH-enheten matas ut från systemet.
• Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn lyser blått (sidan 12).
• Se till att systemet inte är placerat för långt från BLUETOOTH-enheten, eller att
systemet inte störs av ett trådlöst nätverk, andra trådlösa 2,4 GHz-enheter eller
en mikrovågsugn.
BLUETOOTH-anslutningen kan inte slutföras.
• Para ihop detta system och BLUETOOTH-enheten igen.
– Du kanske måste avbryta parningen med systemet med hjälp av BLUETOOTHenheten först.
Inget ljud eller endast mycket lågt ljud från den anslutna utrustningen hörs
från systemet.
• Tryck på VOL + och kontrollera volymnivån.
• Tryck på MUTING eller VOL + för att inaktivera ljudavstängningsfunktionen.
• Kontrollera att ingångskällan har valts rätt.
• Kontrollera att systemets alla kablar och sladdar och ansluten utrustning sitter
rätt i uttagen.
• Kontrollera att högtalarens kablar är ordentligt anslutna till subwoofern
(sidan 5).
Systemet stängs av automatiskt.
• Funktionen A. STBY är inställd (sidan 17).
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