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1 Important
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile înainte de 
a utiliza produsul. Garanţia produsului nu se 
aplică în cazul în care eventuala deteriorare se 
datorează nerespectării acestor instrucţiuni.

Ajutor şi asistenţă
Pentru asistenţă online cuprinzătoare, vizitaţi 
www.philips.com/support pentru a:
• descărca manualul de utilizare şi ghidul de 

iniţiere rapidă
• urmări tutorialele video (disponibile numai 

pentru modelele selectate)
• găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
• ne trimite o întrebare prin e-mail
• discuta cu reprezentantul nostru de 

asistenţă.
Urmaţi instrucţiunile de pe site-ul Web pentru a 
vă selecta limba şi apoi introduceţi numărul de 
model al produsului dvs. 
Alternativ, puteţi contacta centrul de asistenţă 
pentru clienţi din ţara dvs. Înainte de a contacta 
centrul, notaţi numărul de model şi numărul 
de serie ale produsului dvs. Puteţi găsi aceste 
informaţii pe partea din spate sau partea 
inferioară a produsului.

Siguranţa
Risc de şoc electric sau incendiu!
• Nu expuneţi niciodată produsul sau 

accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată 
nu puneţi recipiente cu lichid, cum ar 
fi vaze de flori, lângă produs. Dacă se 
varsă lichide pe produs sau în acesta, 
deconectaţi-l imediat de la priză. Contactaţi 
centrul de asistenţă pentru clienţi pentru 
ca televizorul să fie verificat înainte de 
utilizare.

• Nu aşezaţi niciodată produsul şi accesoriile 
lângă surse de flacără deschisă sau alte 
surse de căldură, inclusiv lumina directă a 
soarelui.

• Niciodată nu introduceţi obiecte în fantele 
de ventilaţie sau în alte deschideri ale 
produsului.

• Dacă se utilizează o priză de reţea sau un 
comutator drept dispozitiv de deconectare, 
dispozitivul va rămâne întotdeauna 
operaţional.

• Deconectaţi produsul de la priză înainte de 
furtunile cu descărcări electrice. 

• Când deconectaţi cablul de alimentare, 
trageţi întotdeuna de ştecher, niciodată de 
cablu. 

Risc de şoc electric sau incendiu!
• Înainte de a conecta produsul la sursa 

de alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea 
corespunde cu valoarea inscripţionată în 
partea din spate sau în partea inferioară a 
produsului. Nu conectaţi niciodată produsul 
la sursa de alimentare dacă tensiunea este 
diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare 
a acestui produs!
• Pentru produse care se montează pe 

perete, utilizaţi numai suportul de montare 
pe perete furnizat. Fixaţi suportul de 
perete pe un perete care poate suporta 
greutatea combinată a produsului şi a 
suportului. WOOX Innovations nu îşi 
asumă nicio răspundere pentru montarea 
incorectă pe perete, care poate produce 
accidente sau vătămări corporale.

• Nu amplasaţi niciodată produsul sau alte 
obiecte pe cablurile de alimentare sau pe 
alte echipamente electrice. 

• Dacă produsul este transportat la 
temperaturi mai mici de 5°C, despachetaţi 
produsul şi aşteptaţi până când 
temperatura sa ajunge la temperatura 
camerei înainte de a-l conecta la priză. 

• Componente ale acestui produs pot fi 
confecţionate din sticlă. A se mânui cu grijă 
pentru a evita rănirea şi deteriorarea.
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Risc de supraîncălzire!
• Nu instalaţi niciodată acest produs într-un 

spaţiu închis. Lăsaţi întotdeauna în jurul 
produsului un spaţiu de cel puţin zece cm 
pentru ventilaţie. Asiguraţi-vă că perdelele 
sau alte obiecte nu acoperă niciodată 
fantele de ventilaţie ale produsului. 

 
Acesta este un aparat de CLASA II cu izolaţie 
dublă şi fără împământare de protecţie.

Grija pentru produs
Utilizaţi numai cârpă din microfibră pentru a 
curăţa produsul.

Grija pentru mediu
Scoaterea din uz a produselor vechi

  
Produsul dumneavoastră este proiectat şi 
fabricat din materiale şi componente de înaltă 
calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.

 
Acest simbol pe un produs înseamnă că 
produsul este acoperit de Directiva Europeană 
2012/19/UE. Vă rugăm să vă informaţi despre 
sistemul separat de colectare locală pentru 
produse electrice şi electronice. Urmaţi 
reglementările locale şi nu eliminate niciodată 
produsul cu gunoiul menajer normal. Eliminarea 
corectă a produselor vechi ajută la prevenirea 
consecinţelor negative asupra mediului şi 
sănătăţii umane.

Conformitate

  
Acest produs respectă cerinţele Comunităţii 
Europene referitoare la interferenţele radio.
Prin prezenta, WOOX Innovations declară că 
acest produs este în conformitate cu cerinţele 
de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 
1999/5/CE. Declaraţia de conformitate este 
disponibilă la adresa www.p4c.philips.com.
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2 Subwooferul 
dvs.

Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! 
Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa 
oferită de Philips, înregistraţi-vă subwooferul la 
www.philips.com/welcome.

Imagine ansamblu
Această secţiune include o prezentare generală 
a subwooferului wireless. 

 
a Indicatorul subwoofer-ului

• Atunci când alimentarea este pornită, 
indicatorul se aprinde.

• În timpul sincronizării wireless dintre 
subwoofer şi televizor, indicatorul 
luminează intermitent alb, cu frecvenţă 
mare.

• Când sincronizarea se realizează 
cu succes, indicatorul luminează în 
culoarea albă.

• Când sincronizarea eşuează, indicatorul 
luminează intermitent alb, cu frecvenţă 
mică.

• Atunci când conexiunea wireless 
este deconectată timp de un minut, 
indicatorul se stinge.

b CONNECT (conectare)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a intra 
în modul de sincronizare pentru subwoofer.

a b c d e

c CROSSOVER FREQUENCY (frecvenţă 
de tranziţie)
Rotiţi pentru a regla frecvenţa de tranziţie.

d Capac USB
Numai pentru personalul de asistenţă 
clienţi pentru actualizarea software-ului. 
(Consumatorii nu sunt încurajaţi să-l 
deschidă.)

e DC IN
Conectaţi la adaptorul CA.
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3 Conectarea şi 
configurarea

Această secţiune vă ajută să vă conectaţi 
subwooferul wireless la un televizor marca 
Philips şi să-l configuraţi. 
Pentru informaţii despre conexiunile de bază ale 
subwooferului dvs. wireless, consultaţi Ghidul de 
iniţiere rapidă. 

Notă

 • Consultaţi plăcuţa cu informaţii de pe partea 
posterioară sau inferioară a produsului pentru 
identificare şi tensiunea nominală de alimentare.

 • Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, 
asiguraţi-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de 
la sursa de alimentare.

Amplasarea subwooferului
Consultaţi Ghidul de iniţiere rapidă pentru 
a afla modul în care trebuie să amplasaţi 
subwooferul wireless.
1 Aşezaţi SUB100 pe podea.

• Dacă amplasaţi subwooferul vertical, 
instalaţi suportul furnizat pentru a evita 
instabilitatea subwooferului.

• Amplasaţi subwooferul la cel puţin 
1 metru (3 ft) distanţă de televizorul 
dvs. şi la 10 centimetri distanţă de 
perete.

Sincronizarea cu televizorul
Notă

 • Subwooferul wireless se poate sincroniza cu un 
televizor marca Philips.

 • Distanţa maximă dintre televizor şi subwooferul 
wireless este de 5 metri.

Pentru prima dată utilizare, sincronizaţi manual 
subwooferul wireless cu televizorul.
1 Introduceţi cheia USB furnizată în televizor.
2 Porniţi subwooferul.
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe CONNECT 

(conectare) de pe subwoofer pentru a 
accesa modul de sincronizare.
 » Indicatorul de pe subwoofer luminează 

intermitent în culoarea albă, cu 
frecvenţă mare.

4 Porniţi televizorul şi accesaţi  (meniul acasă).
5 Selectaţi [Setup] (Configurare) şi apăsaţi 

[OK].
6 Selectaţi [TV settings] (Setări TV) > 

[Sound] (Sunet) > [Wireless sound] 
(Sunet wireless) > [Add new speaker] 
(Adăugare boxă nouă).

7 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi 
sincronizaţi subwooferul wireless cu 
televizorul, iar televizorul va memora 
conexiunea.
 » Dacă sincronizarea se realizează cu 

succes, indicatorul de pe subwoofer 
luminează în culoarea albă.

 » Dacă sincronizarea eşuează, indicatorul 
de pe subwoofer luminează intermitent 
în culoarea albă, cu frecvenţă mică.

8 Dacă sincronizarea eşuează, repetaţi 
etapele de mai sus.

Setări subwoofer
În comparaţie cu volumul televizorului, puteţi 
mări sau micşora uşor volumul subwooferului.
1 Pe televizor, accesaţi  (meniul acasă).
2 Selectaţi [Setup] (Configurare) şi apăsaţi 

[OK].
3 Selectaţi [TV settings] (Setări TV) > 

[Sound] (Sunet) > [Wireless sound] 
(Sunet wireless) > [Audio output offset] 
(Compensare ieşire audio).

4 Utilizaţi tastele sus/jos pentru a regla.
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Reglaţi frecvenţa de tranziţie
Puteţi regla frecvenţa de tranziţie pentru a 
integra perfect subwooferul cu televizorul.
1 Rotiţi butonul CROSSOVER 

FREQUENCY pentru a regla frecvenţa de 
tranziţie.

Sugestie

 • Reglaţi frecvenţa de tranziţie pentru a optimiza efectul 
sunetului (cu cât este mai aproape de ascultător, cu atât 
este mai mică valoarea frecvenţei).

4 Specificaţiile 
produsului

Notă

 • Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără aviz 
prealabil.

Subwoofer
• Alimentare: 

• Model (adaptor de alimentare c.a. cu 
marca Philips):  DYS602-210309W; 

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

• Consum în regim standby: ≤ 0,5 W 
• Putere de ieşire: 

50 W ( + /- 0,5 dB, 10% THD)
• Impedanţă: 4 ohm
• Drivere boxe: woofer de 165 mm (6,5")
• Interval frecvenţă de tranziţie: 

80 Hz - 200 Hz
• Dimensiuni (l x H x A): 

730 x 83 x 330 mm
• Greutate: 6,15 kg

Lista de compatibilitate a 
televizoarelor Philips
TV HD 
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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Televizor 
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 Depanare
Avertisment

 • Risc de şoc electric. Nu scoateţi niciodată carcasa 
produsului.

Pentru a păstra validitatea garanţiei, nu încercaţi 
niciodată să reparaţi produsul pe cont propriu. 
Dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea 
produsului, verificaţi punctele de mai jos înainte 
de a solicita service. Dacă problema persistă, 
obţineţi asistenţă la www.philips.com/support. 

Conexiune
Conexiune pierdută.
• Poziţionaţi subwooferul wireless într-o rază 

de 5 metri distanţă de televizor.

Televizorul meu nu caută SUB100 când încerc 
să-l conectez.
• Asiguraţi-vă că televizorul a fost actualizat 

cu cel mai recent software.

Sunet
Lipsă sunet de la subwoofer-ul wireless.
• Verificaţi starea conexiunii subwooferului 

wireless (consultati 'Sincronizarea cu 
televizorul' la pagina 5).

Ecou.
• Dacă amplasaţi subwooferul wireless în 

spatele dvs., reglaţi frecvenţa de tranziţie la 
un nivel mai scăzut şi obţineţi un echilibru 
mai bun al sunetului.
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