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1 Σημαντικό
Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες 
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν 
προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των 
οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Βοήθεια και υποστήριξη
Για εκτεταμένη ηλεκτρονική 
υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
www.philips.com/support για:
• να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και 

τον οδηγό γρήγορης έναρξης
• να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά 

βίντεο (διαθέσιμα μόνο για ορισμένα 
μοντέλα)

• να βρείτε απαντήσεις σε συχνές 
ερωτήσεις (FAQ)

• να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου κάποια ερώτησή σας

• να συνομιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο 
του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη διαδικτυακή 
τοποθεσία για να επιλέξετε τη γλώσσα σας 
και κατόπιν εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου 
του προϊόντος σας. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη 
χώρα σας. Πριν την επικοινωνία, σημειώστε 
τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό 
του προϊόντος σας. Οι πληροφορίες αυτές 
αναγράφονται στο πίσω ή το κάτω μέρος 
του προϊόντος.

Ασφάλεια
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
• Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα 

εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην 
τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως 
βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό 

πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από 
την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να 
ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.

• Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και 
τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής 
φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
ηλιακής ακτινοβολίας.

• Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις 
οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του 
προϊόντος.

• Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο 
συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται 
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή 
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

• Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το 
προϊόν από την πρίζα. 

• Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο 
ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ 
το καλώδιο. 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
• Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, 

βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος 
αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται 
στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. 
Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην 
κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση 
είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο 
προϊόν!
• Για επιτοίχια προϊόντα, χρησιμοποιείτε 

μόνο το παρεχόμενο στήριγμα 
ανάρτησης στον τοίχο. Στερεώστε τη 
βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί 
να αντέξει το βάρος του προϊόντος και 
του στηρίγματος ανάρτησης. Η WOOX 
Innovations δεν φέρει καμία απολύτως 
ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε 
τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την 
πρόκληση ατυχήματος, τραυματισμού ή 
βλάβης.

• Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή 
οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε 
καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό 
εξοπλισμό. 
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• Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε 
θερμοκρασίες κάτω από 5°C, 
αποσυσκευάστε το προϊόν και 
περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να 
φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας 
του δωματίου πριν το συνδέσετε στην 
πρίζα. 

• Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του 
προϊόντος ενδέχεται να είναι 
κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε 
το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν 
τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
• Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν 

σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό 
χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από 
το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε 
ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν 
καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο 
προϊόν. 

 
Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, 
χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του προϊόντος 
σας
Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού 
από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του 
προϊόντος.

Φροντίδα του 
περιβάλλοντος
Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος

 
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

 
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν 
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το 
τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. 
Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς 
και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα 
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή 
απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει 
στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Συμμόρφωση

  
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει 
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ. Μπορείτε 
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη 
διεύθυνση www.p4c.philips.com.
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2 Το υπογούφερ 
σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας 
και καλωσορίσατε στη Philips! Για 
να επωφεληθείτε πλήρως από την 
υποστήριξη που προσφέρει η Philips, 
δηλώστε το υπογούφερ σας στη διεύθυνση 
www.philips.com/welcome.

Επισκόπηση
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια 
επισκόπηση του ασύρματου υπογούφερ. 

 
a Ενδεικτική λυχνία υπογούφερ

• Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, 
ανάβει η ενδεικτική λυχνία.

• Κατά τη διάρκεια ασύρματης 
σύζευξης ανάμεσα στο υπογούφερ 
και την τηλεόρασή σας, η ενδεικτική 
λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με 
λευκό χρώμα.

• Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί με 
επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία ανάβει 
σταθερά με λευκό χρώμα.

• Αν η σύζευξη αποτύχει, η ενδεικτική 
λυχνία αναβοσβήνει αργά με λευκό 
χρώμα.

• Όταν η ασύρματη σύνδεση έχει 
αποσυνδεθεί εδώ και ένα λεπτό, η 
ενδεικτική λυχνία σβήνει.

a b c d e

b CONNECT (σύνδεση)
Πατήστε παρατεταμένα για να μεταβεί 
το υπογούφερ στη λειτουργία σύζευξης.

c CROSSOVER FREQUENCY (συχνότητα 
αποκοπής)
Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε τη 
συχνότητα αποκοπής.

d Κάλυμμα USB
Για αναβάθμιση λογισμικού, μόνο από 
το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών. 
(Δεν συνιστούμε στους καταναλωτές να 
το ανοίξουν.)

e DC IN
Σύνδεση στο τροφοδοτικό AC.
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3 Σύνδεση και 
ρύθμιση

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να συνδέσετε 
το ασύρματο υπογούφερ σε μια τηλεόραση 
Philips και στη συνέχεια να το ρυθμίσετε. 
Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές 
συνδέσεις του ασύρματου υπογούφερ σας, 
ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης. 

Σημείωση

 • Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις τυπικές 
τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα 
που βρίσκεται στην πίσω πλευρά ή στη βάση του 
προϊόντος.

 • Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, 
βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν 
αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Τοποθέτηση του 
υπογούφερ
Στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης θα δείτε 
πώς μπορείτε να τοποθετήσετε το ασύρματο 
υπογούφερ.
1 Τοποθετήστε το SUB100 στο πάτωμα.

• Αν τοποθετήσετε το υπογούφερ 
κατακόρυφα, εγκαταστήστε 
την παρεχόμενη βάση για να 
αποφεύγονται οι αστάθειες.

• Τοποθετήστε το υπογούφερ σε 
απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου 
από την τηλεόρασή σας και 
10 εκατοστών από τον τοίχο.

Σύζευξη με την τηλεόραση
Σημείωση

 • Μπορεί να γίνει σύζευξη του ασύρματου υπογούφερ 
με μια τηλεόραση Philips.

 • Η μέγιστη απόσταση που μπορεί να υπάρχει 
ανάμεσα στην τηλεόραση και το ασύρματο 
υπογούφερ είναι 5 μέτρα.

Για την πρώτη χρήση, εκτελέστε μη αυτόματη 
σύζευξη του ασύρματου υπογούφερ με την 
τηλεόραση.
1 Συνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα 

USB στην τηλεόραση.
2 Ενεργοποιήστε το υπογούφερ.
3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 

CONNECT (σύνδεση) στο υπογούφερ 
για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
 » Η ενδεικτική λυχνία του υπογούφερ 

αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό 
χρώμα.

4 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και 
μεταβείτε στο  (αρχικό μενού).

5 Επιλέξτε [Setup] (Ρύθμιση) και πατήστε 
[OK] (ok).

6 Επιλέξτε [TV settings] (Ρυθμίσεις 
τηλεόρασης) > [Sound] (Ήχος) > 
[Wireless sound] (Ασύρματος ήχος) 
> [Add new speaker] (Προσθήκη νέου 
ηχείου).

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που 
εμφανίζονται στην οθόνη, εκτελέστε 
σύζευξη του ασύρματου υπογούφερ 
με την τηλεόραση και η τηλεόραση θα 
αποθηκεύσει τη σύνδεση.
 » Αν η σύζευξη ολοκληρωθεί με 

επιτυχία, η λυχνία του υπογούφερ 
ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

 » Αν η σύζευξη αποτύχει, η ενδεικτική 
λυχνία του υπογούφερ αναβοσβήνει 
αργά με λευκό χρώμα.

8 Αν η σύζευξη αποτύχει, επαναλάβετε τα 
παραπάνω βήματα.
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Ρυθμίσεις υπογούφερ
Σε σύγκριση με την ένταση ήχου της 
τηλεόρασης, μπορείτε να αυξήσετε ή 
να μειώσετε λίγο την ένταση ήχου του 
υπογούφερ.
1 Στην τηλεόραση, μεταβείτε στο  

(αρχικό μενού).
2 Επιλέξτε [Setup] (Ρύθμιση) και πατήστε 

[OK] (ok).
3 Επιλέξτε [TV settings] (Ρυθμίσεις 

τηλεόρασης) > [Sound] (Ήχος) > 
[Wireless sound] (Ασύρματος ήχος) > 
[Audio output offset] (Απόκλιση ήχου 
εξόδου).

4 Χρησιμοποιήστε τα επάνω/κάτω 
πλήκτρα για ρύθμιση.

Ρύθμιση της συχνότητας 
αποκοπής
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα 
αποκοπής για να ενοποιηθεί αδιάλειπτα το 
υπογούφερ με τα ηχεία της τηλεόρασης.
1 Περιστρέψτε το διακόπτη CROSSOVER 

FREQUENCY για να ρυθμίσετε τη 
συχνότητα αποκοπής.

Συμβουλή

 • Ρυθμίστε τη συχνότητα αποκοπής για 
βελτιστοποίηση των ηχητικών εφέ (όσο πιο κοντά 
βρίσκεται ο ακροατής, τόσο πιο χαμηλή είναι η τιμή 
της συχνότητας).

4 Προδιαγραφές 
προϊόντος

Σημείωση

 • Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε 
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Υπογούφερ
• Τροφοδοσία ρεύματος: 

• Μοντέλο (τροφοδοτικό AC της 
Philips):  DYS602-210309W, 

AS650-210-AA309
• Είσοδος: 100-240 V~, 50-60 Hz 1,5 A
• Έξοδος: 21 V , 3,09 A

• Κατανάλωση ρεύματος κατά την 
αναμονή: ≤ 0,5 W 

• Ισχύς εξόδου: 
50 W (+/- 0,5 dB, 10% THD)

• Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
• Οδηγοί ηχείων: 165 χιλ. (6,5") γούφερ
• Εύρος συχνοτήτων αποκοπής: 

80 Hz - 200 Hz
• Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 

730 x 83 x 330 χιλ.
• Βάρος: 6,15 κιλά

Λίστα συμβατότητας τηλεοράσεων 
Philips
Τηλεόραση 
4K Ultra HD

58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 
55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 
50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 
49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 
42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 
40PUS6809/12, 40PUK6809/12
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Τηλεόραση 
Full HD

65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 
65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 
55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 
55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 
55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 
55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 
55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 
55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 
55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 
55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 
48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 
48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 
48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 
48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 
48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 
47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 
47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 
47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 
47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 
47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 
47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 
42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 
42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 
42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 
42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 
42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 
42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 
40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 
40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 
40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 
40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 
40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 
40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 
40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Προειδοποίηση

 • Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το 
περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, 
μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το 
προϊόν μόνοι σας. 
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω 
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν 
συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, 
λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση 
www.philips.com/support. 

Σύνδεση
Χάθηκε η σύνδεση.
• Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ 

σε απόσταση εντός 5 μέτρων από την 
τηλεόραση.

Η τηλεόρασή μου δεν μπορεί να αναζητήσει 
το SUB100 όταν προσπαθώ να συνδεθώ.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει 

αναβαθμιστεί με την πιο πρόσφατη 
έκδοση λογισμικού.

Ήχος
Δεν παράγεται ήχος από το ασύρματο 
υπογούφερ.
• Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του 

ασύρματου υπογούφερ (δείτε 'Σύζευξη 
με την τηλεόραση' στη σελίδα 5).

Ηχώ.
• Εάν τοποθετήσετε το ασύρματο 

υπογούφερ πίσω σας, ρυθμίστε τη 
συχνότητα αποκοπής σε χαμηλότερο 
επίπεδο για να έχετε πιο ισορροπημένο 
ήχο.
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