
www.philips.com/support

Instrukcja obsługi

Jesteśmy do Twoich usług
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

SUB100
Masz pytanie? 

Skontaktuj się z 
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1 Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia 
należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych 
na skutek postępowania niezgodnego 
z instrukcjami.

Pomoc i wsparcie techniczne
W celu skorzystania z szerokiego zakresu 
pomocy technicznej dostępnej w Internecie 
odwiedź stronę www.philips.com/support, aby:
• pobrać instrukcję obsługi i skróconą 

instrukcja obsługi,
• obejrzeć samouczki wideo (dostępne tylko 

dla wybranych modeli),
• znaleźć odpowiedzi na często zadawane 

pytania,
• wysłać do nas wiadomość e-mail z 

pytaniem,
• porozmawiać z przedstawicielem obsługi 

klienta.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na stronie internetowej, aby wybrać język, a 
następnie wprowadź numer modelu produktu. 
W celu uzyskania pomocy możesz także 
zwrócić się do działu obsługi klienta w swoim 
kraju. Przed nawiązaniem kontaktu zanotuj 
numer modelu i numer seryjny swojego 
produktu. Informacje te można znaleźć z tyłu 
lub na spodzie urządzenia.

Bezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia 
prądem!
• Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów 

na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj 
przedmiotów wypełnionych cieczą (np. 
wazonów) w pobliżu urządzenia. W 
przypadku rozlania cieczy na urządzenie 
należy natychmiast odłączyć je od zasilania. 
Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, 
skontaktuj się z działem obsługi klienta.

• Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów 
w pobliżu otwartego ognia lub innych 
źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia 
na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.

• Nigdy nie należy wkładać przedmiotów 
do otworów wentylacyjnych oraz innych 
otworów w urządzeniu.

• Jeśli urządzenie jest podłączone do 
gniazdka za pomocą przewodu zasilającego 
lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo 
dostępne.

• Odłącz urządzenie od gniazdka 
elektrycznego na czas burzy. 

• Podczas odłączania przewodu zasilającego 
zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel. 

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!
• Przed podłączeniem urządzenia do źródła 

zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku 
odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu 
urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia 
do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub 
uszkodzenia produktu!
• W przypadku montażu urządzeń na 

ścianie używaj wyłącznie dostarczonego 
wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, 
która utrzyma łączny ciężar urządzenia 
i wspornika. Firma WOOX Innovations 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za wypadki, obrażenia lub zniszczenia 
wynikające z niewłaściwego montażu na 
ścianie.
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• Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych 
przedmiotów na przewodzie zasilającym 
oraz innych urządzeniach elektrycznych. 

• W przypadku transportu urządzenia w 
temperaturze otoczenia niższej niż 5°C 
rozpakuj je i przed podłączeniem do 
zasilania poczekaj, aż jego temperatura 
osiągnie temperaturę pokojową. 

• Niektóre części tego produktu mogą 
być wykonane ze szkła. Należy się z nimi 
obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń 
lub uszkodzenia.

Ryzyko przegrzania!
• Nie umieszczaj tego urządzenia w 

miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze 
pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego 
miejsca z każdej strony urządzenia w 
celu zapewnienia właściwej wentylacji. 
Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty 
nie zakrywają otworów wentylacyjnych 
urządzenia. 

 
Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, 
bez uziemienia.

Dbanie o produkt
Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie 
ściereczek z mikrofibry.

Ochrona środowiska
Utylizacja zużytych urządzeń

  
Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości 
materiałów i elementów, które nadają się do 
ponownego wykorzystania.

 
Ten symbol na produkcie oznacza, że 
produkt podlega postanowieniom Dyrektywy 
Europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać 
się z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
składowania zużytych produktów elektrycznych 
i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z 
lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać 
produktu ze zwykłymi odpadami gospodarstwa 
domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych 
produktów pomaga chronić środowisko 
naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Zgodność z przepisami

  
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii 
Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, 
że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne 
wymagania oraz inne ważne wytyczne 
dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności 
można znaleźć na stronie internetowej pod 
adresem www.p4c.philips.com.
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2 Subwoofer
Gratulujemy zakupu i witamy wśród 
klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny 
dostęp do obsługi świadczonej przez firmę 
Philips, zarejestruj subwoofer na stronie 
www.philips.com/welcome.

Opis
Ta część zawiera opis subwoofera 
bezprzewodowego. 

 
a Wskaźnik subwoofera

• Wskaźnik zaczyna świecić po włączeniu 
zasilania.

• Podczas parowania subwoofera 
bezprzewodowego i telewizora 
wskaźnik szybko miga na biało.

• W przypadku udanego parowania 
wskaźnik świeci na biało.

• W przypadku nieudanego parowania 
wskaźnik powoli miga na biało.

• Gdy połączenie bezprzewodowe jest 
przerwane przez minutę, wskaźnik 
wyłącza się.

b CONNECT (podłączanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć 
subwoofer w tryb parowania.

c CROSSOVER FREQUENCY 
(częstotliwość graniczna)
Obróć, aby dostosować częstotliwość 
graniczną.

a b c d e

d Pokrywa USB
Dostępna tylko dla pracowników 
działu obsługi klienta w celu aktualizacji 
oprogramowania (konsumenci nie powinni 
jej otwierać).

e DC IN
Podłączanie do zasilacza sieciowego.
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3 Podłączanie i 
konfiguracja

W tej części opisano sposób podłączenia 
subwoofera bezprzewodowego do telewizora 
firmy Philips, a następnie skonfigurowania 
zestawu. 
Informacje dotyczące podstawowych połączeń 
subwoofera bezprzewodowego można znaleźć 
w skróconej instrukcji obsługi. 

Uwaga

 • Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia 
umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z 
tyłu lub na spodzie urządzenia.

 • Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń 
należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są 
odłączone od gniazdka elektrycznego.

Ustawianie subwoofera
Informacje dotyczące ustawiania subwoofera 
bezprzewodowego można znaleźć w skróconej 
instrukcji obsługi.
1 Ustaw głośnik SUB100 na podłodze.

• Jeśli ustawiasz subwoofer w pionie, 
zainstaluj dołączoną do zestawu 
podpórkę, aby zapewnić stabilność 
subwoofera.

• Ustaw subwoofer w odległości co 
najmniej 1 m od telewizora i 10 cm od 
ściany.

Parowanie z telewizorem
Uwaga

 • Subwoofer bezprzewodowy można sparować z 
telewizorem marki Philips.

 • Maksymalna odległość między telewizorem i 
subwooferem bezprzewodowym wynosi 5 metrów.

Przed pierwszym użyciem sparuj subwoofer 
bezprzewodowy z telewizorem ręcznie.
1 Podłącz dołączony klucz sprzętowy USB do 

telewizora.
2 Włącz subwoofer.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk CONNECT 

(Połącz) na subwooferze, aby przejść do 
trybu parowania.
 » Wskaźnik na subwooferze zacznie 

szybko migać na biało.

4 Włącz telewizor i przejdź do obszaru  
(Menu główne).

5 Wybierz opcję [Setup] (Konfiguracja) i 
naciśnij przycisk [OK].

6 Wybierz opcję [TV settings] 
(Ustawienia telewizora) > [Sound] 
(Dźwięk) > [Wireless sound] (Dźwięk 
bezprzewodowy) > [Add new speaker] 
(Dodaj nowy głośnik).

7 Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
wyświetlanymi na ekranie i sparuj 
subwoofer bezprzewodowy z telewizorem. 
W telewizorze zostaną zapisane dane 
połączenia.
 » Jeśli parowanie zakończy się pomyślnie, 

wskaźnik na subwooferze zacznie 
świecić na biało.

 » Jeśli nie uda się przeprowadzić procesu 
parowania, wskaźnik na subwooferze 
będzie powoli migać na biało.

8 Jeśli nie uda się przeprowadzić procesu 
parowania, powtórz powyższe czynności.

Ustawienia subwoofera
W porównaniu z poziomem głośności 
telewizora możesz nieznacznie zwiększyć lub 
zmniejszyć poziom głośności subwoofera.
1 W telewizorze przejdź do obszaru  

(Menu główne).
2 Wybierz opcję [Setup] (Konfiguracja) i 

naciśnij przycisk [OK].
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3 Wybierz opcję [TV settings] 
(Ustawienia telewizora) > [Sound] 
(Dźwięk) > [Wireless sound] (Dźwięk 
bezprzewodowy) > [Audio output offset] 
(Dostosowanie wyjścia audio).

4 Dostosuj poziom głośności za pomocą 
przycisków w górę i w dół.

Regulacja częstotliwości 
granicznej
Aby umożliwić płynną integrację subwoofera 
z głośnikami telewizora, można dostosować 
częstotliwość graniczną.
1 Obróć pokrętło CROSSOVER 

FREQUENCY w celu dostosowania 
częstotliwości granicznej.

Wskazówka

 • Dostosuj częstotliwość graniczną, aby zoptymalizować 
efekt dźwiękowy (im bliżej słuchacza, tym niższa 
wartość częstotliwości).

4 Dane techniczne 
produktu

Uwaga

 • Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec 
zmianie bez powiadomienia.

Subwoofer
• Zasilanie: 

• Zasilacz sieciowy firmy Philips — model: 
DYS602-210309W; AS650-210-AA309

• Wejście: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
• Wyjście: 21 V , 3,09 A

• Pobór mocy w trybie gotowości: ≤ 0,5 W 
• Moc wyjściowa: 

50 W (+/- 0,5 dB, 10% THD)
• Impedancja: 4 omy
• Przetworniki: głośnik niskotonowy 

165 mm (6,5”)
• Zasięg częstotliwości granicznej: 80–200 Hz
• Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 

730 × 83 × 330 mm
• Waga: 6,15 kg

Lista zgodności telewizorów Philips
Telewizory 
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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Telewizory 
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 Rozwiązywanie 
problemów

Ostrzeżenie

 • Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy 
urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie 
próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. 
W przypadku problemów w trakcie korzystania 
z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj 
poniższe czynności sprawdzające. Jeśli nadal nie 
uda się rozwiązać problemu, pomoc techniczną 
można uzyskać na stronie internetowej 
www.philips.com/support. 

Połączenia
Utrata połączenia.
• Umieść subwoofer bezprzewodowy w 

zasięgu 5 metrów od telewizora.

Telewizor nie znajduje głośnika 
SUB100 podczas próby nawiązania połączenia.
• Sprawdź, czy w telewizorze zostało 

zainstalowane najnowsze oprogramowanie.

Dźwięk
Brak dźwięku z subwoofera 
bezprzewodowego.
• Sprawdź stan połączenia subwoofera 

bezprzewodowego (patrz 'Parowanie z 
telewizorem' na str. 5).

Echo.
• W przypadku umieszczenia subwoofera 

bezprzewodowego za sobą ustaw 
częstotliwość graniczną na niższy poziom, 
aby uzyskać lepszy balans dźwięku.
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