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Obsah balenia

Panelový reproduktor (1)

Basový reproduktor (1)

Diaľkové ovládanie (1)

Stojany (2)

Podložky pod reproduktor (4)

Tlmiče reproduktorov* (2)

Batérie R03 (veľkosť AAA) (2)

* Na inštaláciu panelového reproduktora na stenu

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST3

Digitálny optický kábel na televízor (1)

Návod na použitie (táto príručka) (1)

Referenčná príručka (1)
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Inštalácia

Chcete nainštalovať panelový
reproduktor na stenu?
Prečítajte si pokyny
v referenčnej príručke.

Ak chcete…
Nainštalovať basový reproduktor zvislo

Nainštalovať panelový reproduktor smerom dopredu

1

• Nalepte dodané podložky reproduktora do každého rohu
na ľavej alebo pravej strane.
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• Pripojte dodané stojany na tlmiče na spodnej časti.

2

Zapojenie panelového reproduktora a basového reproduktora
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Pripojenie

Pripojenie iba televízora

OPTICAL
OUT

(Dodané)

6

Pripojenie televízora a iných zariadení

OUT

Blu-ray

(ARC)

OPTICAL
OUT

TV

Použite káble HDMI
(nie sú dodané). Ak televízor podporuje funkciu ARC,
nemusíte zapájať digitálny optický kábel (dodaný).
Poznámky k pripojeniu cez HDMI nájdete v referenčnej príručke.
Poznámky
• Ak chcete reprodukovať viackanálový digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie digitálneho
zvukového výstupu v zariadení pripojenom k systému.
• Ku konektorom ANALOG IN môžete pripájať ďalšie zvukové zariadenia.
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Zapnutie systému

2

1 Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
2 Stlačte tlačidlo .
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1

Vložte batérie (dodané).

 Posunutím zložte kryt.
 Nadvihnite veko batérie.

Počúvanie zvukového signálu


INPUT

Vybrané vstupné zariadenie

Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT zobrazte
na displeji vstupné zariadenie.

 TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3
BT AU  ANALOG  OPT 
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Vychutnávanie zvukových efektov

SOUND MODE:
Umožňuje vychutnať si zvukové
efekty.

VOICE:
Napomáha jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov.
SOUND MODE
VOICE

SW TONE
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SW TONE (tón basového
reproduktora):
Slúži na výber tónu basov.

MOVIE

Zvukové efekty vhodné pre prehrávanie filmov

MUSIC

Zvukové efekty vhodné pre prehrávanie hudby

FOOTBALL
(režim virtuálneho
futbalu)

Zvukové efekty imitujúce prítomnosť na futbalovom štadióne
(pri sledovaní futbalového prenosu)
Poznámka: Táto funkcia nepodporuje jednokanálový zvuk (mono).

STD (štandard)

Zvukové efekty vhodné pre televízny program

LEVEL 1 – 3
TONE 1

Ostrejší basový tón

TONE 2

Basový tón vhodný pre rôzne zdroje (predvolený)

TONE 3

Dynamickejší basový tón
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Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH
Pri registrácii zariadení BLUETOOTH (párovaní)

Tlačidlo BLUETOOTH PAIRING
Indikátor BLUETOOTH
Ak chcete systém prvýkrát párovať so zariadením a počúvať
1 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH PAIRING.
Indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká
(počas párovania).
2 Nastavte zariadenie BLUETOOTH do režimu párovania s vyberte možnosť „HT-ST3“. Ak sa požaduje vstupný kód, zadajte „0000“.
3 Uistite sa, že indikátor BLUETOOTH svieti
(pripojený).
Ak chcete počúvať spárované zariadenie
1 Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT sa zobrazí „BT AU“.
(pokúša sa o spárovanie).
Indikátor BLUETOOTH bliká
2 Vyberte možnosť „HT-ST3“ na zariadení BLUETOOTH.
3 Uistite sa, že indikátor BLUETOOTH svieti
(pripojený).
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Pri pripojení jediným dotykom (NFC)

Indikátor BLUETOOTH

1 Prevezmite, nainštalujte a spustite aplikáciu „NFC Easy Connect“ v smartfóne.

2 Smartfónom sa dotknite basového reproduktora.
3 Uistite sa, že indikátor BLUETOOTH svieti na modro, čo znamená, že spojenie bolo vytvorené.
• Kompatibilné smartfóny
Smartfóny so vstavanou funkciou NFC
(OS: Android 2.3.3 alebo novší, s výnimkou Android 3.x)
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Časti a ovládacie prvky

  tlačidlo (zapnúť/pohotovostný režim)
 Snímač NFC (strana 13)
Spáruje/pripojí zariadenie NFC, ak sa nachádza nablízku.



(snímač diaľkového ovládania)

 Indikátor vypnutého displeja/BLUETOOTH
Rozsvieti sa na bielo, keď je systém zapnutý, nie je v režime BLUETOOTH a displej na prednom paneli je vypnutý.
Svieti namodro, ak je zapnutý režim BLUETOOTH (strana 12).

 Displej predného panela
 Tlačidlo INPUT (strana 9)
 Tlačidlo BLUETOOTH PAIRING (strana 12)
 Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/–
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  (zapnúť/pohotovostný režim)
 INPUT (strana 9)
 MUTING
 VOL (hlasitosť) +/–
 SOUND MODE (strana 10)
 VOICE (strana 10)
 DISPLAY
Slúži na nastavenie jasu displeja: Zap.  Tmavý  Vyp.
* Keď sa displej zapne, zobrazia sa na ňom informácie o zvukovom formáte.

 SW TONE (strana 10)
 SW VOL (hlasitosť basového reproduktora) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (strana 16)
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Úprava nastavení
Stlačte možnosť MENU na diaľkovom ovládaní a vyberte požadované nastavenie pomocou //ENTER/RETURN.
Ponuka

LEVEL
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HDMI

Predvolené

Zvuk Dolby Digital môžete reprodukovať aj s nízkou hlasitosťou. (ON/AUTO/OFF)
ON: K
 ompresia zvuku v súlade s informáciami o kompresii v obsahu.
AUTO: Automatická kompresia zvuku kódovaného technológiou Dolby TrueHD.

AUTO

SYNC
(AV SYNC)

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť zvuk, ak nie je obraz zosynchronizovaný
so zvukom. (1 – 4/OFF)

OFF

DUAL
(DUAL MONO)

Môžete využiť komplexný zvuk Dolby Digital. (M/S (hlavný a basový kanál)/
MAIN (hlavný kanál)/SUB (basový kanál))

MAIN

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Umožňuje upraviť zvuk tak, aby sa reprodukoval dynamicky a jasnejšie aj pri
nižšej úrovni hlasitosti. (ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)

Reprodukuje veľmi tiché zvuky, ktoré sú obvykle eliminované kompresiou zvuku.
(ON/OFF)
Poznámka: HEQ funguje iba v prípade voľby „ANALOG/BT AU“.
Nefunguje so žiadnym iným vstupom, aj keď sa položka zobrazuje
na prednom paneli.

ON

AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)

Znižuje rozdiely v hlasitosti medzi jednotlivými programami alebo medzi
programami a reklamou. (ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu ovládania pripojenia HDMI. (ON/OFF)
Podrobné informácie nájdete v referenčnej príručke.

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Umožňuje nastaviť režim úspory energie funkcie prechodu signálu HDMI.
(AUTO/ON)
AUTO: Vysiela signál z konektora HDMI OUT ARC (TV) systému v pohotovostnom
režime, keď je televízor zapnutý. V porovnaní s nastavením „ON“ sa pri
použití tohto nastavenia znižuje spotreba v pohotovostnom režime.
ON: V
 ždy vysiela signál z konektora HDMI OUT ARC (TV) v pohotovostnom režime.
Poznámka: Táto položka sa zobrazí iba ak sa nastavenie „CTRL (CONTROL
FOR HDMI)“ nastaví na hodnotu „ON“ (zapnuté).

ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)

Umožňuje počúvať digitálny zvuk z televízora kompatibilného s technológiou
Audio Return Channel (ARC), pripojeného pomocou kábla HDMI. (ON/OFF)
Poznámka: Táto položka sa zobrazí iba ak sa nastavenie „CTRL (CONTROL
FOR HDMI)“ nastaví na hodnotu „ON“ (zapnuté).

AUDIO

MENU
/
ENTER
RETURN

Funkcia

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)

AUTO

ON

Ponuka

Predvolené

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Nastavenie možnosti, či sa má v systéme použiť funkcia AAC pomocou
BLUETOOTH. (ON/OFF)
Poznámka: A
 k nastavenie zmeníte, keď je systém pripojený pomocou zariadenia
BLUETOOTH, systém sa od zariadenia odpojí.

OFF

A. STBY
(AUTO STANDBY)

Zapne alebo vypne funkciu AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Systém sa automaticky vypne, ak sa nepoužíva určitý čas (približne 20 minút)
a ak neprijíma žiadny vstupný signál.

ON

VER (VERSION)

Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.

SET BT

SYSTEM

Funkcia

Ak je v systéme informácia o párovaní, systém ostane v pohotovostnom režime
funkcie BLUETOOTH, aj keď je vypnutý. (ON/OFF)
Poznámka: V
 pohotovostnom režime funkcie BLUETOOTH indikátor BLUETOOTH
pomaly bliká na modro.

–

MENU
/
ENTER
RETURN
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Riešenie problémov
Viac častých otázok nájdete v referenčnej príručke.
Zo systému sa neprenáša zvuk televízora.
• Uistite sa, či je správne vybratý vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať aj iné vstupné
zdroje niekoľkonásobným stlačením tlačidla INPUT (strana 9).
• Skontrolujte pripojenie kábla HDMI, digitálneho optického kábla alebo
zvukového kábla, ktorý je pripojený k systému a televízoru (strana 6, 7).
• Skontrolujte zvukový výstup televízora.
Zo systému nevychádza žiadny zvuk z pripojeného zariadenia BLUETOOTH.
• Uistite sa, že indikátor BLUETOOTH svieti na modro (strana 12).
• Skontrolujte, či nie je systém umiestnený príliš ďaleko od zariadenia BLUETOOTH
alebo ho neruší sieť Wi-Fi, iné bezdrôtové zariadenie s frekvenciou 2,4 GHz
alebo mikrovlnná rúra.
Nemožno dokončiť pripojenie BLUETOOTH.
• Systém a zariadenie BLUETOOTH znova spárujte.
– Možno bude najprv potrebné zrušiť párovanie systému pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
Zo systému nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len veľmi slabý zvuk
pripojeného zariadenia.
• Stlačte tlačidlo VOL + a skontrolujte hlasitosť.
• Stlačením tlačidla MUTING alebo VOL + zrušte funkciu stlmenia zvuku.
• Skontrolujte, či je správne vybratý vstupný zdroj.
• Skontrolujte, či sú všetky káble systému a pripojeného zariadenia úplne
zasunuté.
• Skontrolujte, či sú káble panelového reproduktora bezpečne pripojené
k basovému reproduktoru (strana 5).
Systém sa automaticky vypína.
• Funkcia A. STBY je nastavená (strana 17).
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