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1 Важно

Безбедност
Важно упатство за безбедност
• Уверете се дека напонот на напојување 

одговара со вредноста на напонот 
отпечатена на задниот или на долниот 
дел од производот.

• Звучникот не смее да биде изложен на 
капење на течност или прскање.

• Не ставајте работи врз звучникот кои 
може да предизвикаат опасност (на пр. 
садови со течност, запалени свеќи).

• Уверете се дека има доволно слободен 
простор околу звучникот за да има 
вентилација.

• Користете го звучникот безбедно во 
средина со температури помеѓу 0°C и 
45°C.

• Користете само приклучоци и додатоци 
наведени од производителот.

Предупредување

 • Никогаш не го отстранувајте куќиштето на 
звучникот.

 • Никогаш не им ставајте лубриканти на деловите од 
звучникот.

 • Ставете го звучникот на рамна, цврста и стабилна 
подлога.

 • Никогаш не го поставувајте звучникот врз друга 
електрична опрема.

 • Користете го звучникот само во затворен простор. 
Чувајте го овој звучник подалеку од вода, влага, и 
предмети полни со течност.

 • Чувајте го овој звучник подалеку од директна 
сончева светлина, отворен оган или топлина.

 • Ризик од експлозија ако батеријата се замени со 
погрешен вид.

За 5G Wi-Fi уред

Уредот за работа во опсег од 5150 до 
5350 MHz е само за внатрешна употреба 
за да се намали можноста од штетно 
попречување на коканални мобилни 
сателитски системи.

Помош и поддршка

За детална онлајн поддршка, посетете ја 
www.philips.com/support за да:
• го преземете упатството за користење и 

краткото упатство
• ги гледајте видео водичите  

(достапни само за избрани модели)
• најдете одговори на Често поставувани 

прашања (ЧПП)
• испратете ни прашање по е-пошта
• разговарајте со нашиот претставник за 

поддршка.

Следете ги упатствата на веб-страницата 
за да го изберете вашиот јазик, а 
потоа внесете го бројот на модел на 
производот.
Или, може да контактирате со Грижа 
за корисници во вашата земја. Пред 
да контактирате, забележете го бројот 
на модел и серискиот број на вашиот 
производ. Може да ги најдете овие 
информации на задниот дел или на 
долниот дел од производот.
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2 Вашиот 
безжичен 
звучник

Ви честитаме што го купивте и ви 
посакуваме добредојде во Philips! За 
целосно да ја искористите поддршката што 
ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот 
производ на www.philips.com/support.

Што има во кутијата
Проверете ги и препознајте ги 
предметите во вашиот пакет:
• Звучник
• Адаптер за струја
• Кабел за струја
• Кратко упатство
• Безбедносен лист
• Меѓународна гаранција

Преглед на звучникот

Напред

11

10

Назад

a 
• Го покажува статусот.
• Притисни и држи 3 секунди за 

да внесеш спарување со режим 
Ambilight телевизор.

• Притисни и избери го режимот на 
LED светлото.

b 
• Притисни за да ја зголемиш или 

намалиш гласноста.
• Притисни  и  еднаш за да 

ја зголемиш светлината на LED 
светлото.

• Притисни  и  еднаш за да 
ја намалиш светлината на LED 
светлото.

c 
• Пушти, паузирај или почни 

повторно во Bluetooth/Play-Fi 
плејбек.

• Притисни  и  еднаш за да ја 
избереш следната LED боја.

d Wi-Fi LED индикатор (Бело)
LED состојба Статус
Трепка Пристапна точка за  

Wi-Fi (AP) режим
Двојно 
трепкање

Заштитена Wi-Fi  
поставка (WPS) режим

Константно 
на

Поврзано / Успешно 
спарени
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e  
Копче за поставување на Wi-Fi
• Активирајте Wi-Fi поставување за 

Play-fi.
• Притиснете и држете го копчето  

3 секунди за да активирате  
WPS режим.

• Притиснете и држете го копчето  
8 секунди за да активирате  
AP режим.

f  For service (За надградба)
• USB приклучник само за надградба 

на софтверот на звучникот. Нема 
функција за репродукција

g  DC in (DC влез)
• Поврзете со напојување.

h 
• Притиснете и држете за да 

ја активирате функцијата за 
спарување или да го исклучите 
постоечкиот Bluetooth уред кој е 
спарен.

i  Reset (Ресетирање)
• Притиснете со остар предмет 

5 секунди за да ја ги обновите 
фабрички зададените вредности.

j  Audio in (Аудио влез)
• Приклучник за аудио влез (3,5mm) 

за надворешен аудио уред.

k Вградено LED светло
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3 Да почнеме

Вклучете во напојување
• Звучникот се напојува од DC влез
• Поврзете го кабелот на адаптерот со 

DC in портата на звучникот а потоа во 
мрежниот приклучок.

• Ризик од оштетување на производ! 
Осигурете се дека напонот на 
напојување одговара со вредноста на 
напонот отпечатена на задниот или на 
долниот дел од производот.

LED состојба Статус

Променете /Се 
свртува ја во сина 
боја за 40 секунди

Се обидува да се поврзе 
со рутерот

Исклучено Wi-Fi поврзувањето  
е успешно

Трепка црвено 
5 секунди

Wi-Fi поврзувањето  
е неуспешно

1

40 сек

Вклучување и 
исклучување

Исклучете го кабелот на адаптерот од 
мрежниот приклучок за да го исклучите 
звучникот.

Забелешка

 • Звучникот автоматски ќе се исклучи после  
15 минути ако нема операции од корисник и 
пуштање на музика.
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4 Поврзување

Поврзете се со Wi-Fi 
(Безжична операција)

(За верзија iOS и Android)
Со поврзување на оваа единица и 
мобилни телефони, таблети, (како 
што се iPad, iPhone, iPod touch, Android 
телефони, итн.) на истата Wi-Fi  
мрежа, потоа може да ја користите 
апликацијата Philips Sound овозможена 
од DTS Play-fi да го контролирате 
soundbar звучникот за да слушате 
аудио датотеки.

1 Преземете ја и инсталирајте 
апликацијата Philips Sound 
овозможена од DTS Play-fi на 
телефон или таблет.

Philips Sound

• Проверете дали пренасочувачот ви 
е вклучен и дали работи правилно.

Забелешка

 • Во зависност од верзијата на уредот, 
екранот на операцијата и начинот на кој 
се извршуваат операциите може да се 
разликуваат.

2 Поврзете го вашиот телефон или 
таблет на истата Wi-Fi мрежа на 
која сакате да го поврзете и вашиот 
soundbar звучникот.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Притиснете и држете  (Wi-Fi) 
копче кое се наоѓа на задното 
куќиште 8 секунди за да активирате 
Wi-Fi поврзување.

8 сек

 å Додека звучникот да го направи 
вториот звук и потоа пуштете го 
копчето.

Два тона
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4 Почекајте додека светлосниот 
индикатор за Wi-Fi на предното 
куќиште не се промени од брзо 
трепкање во бавно пулсирање. 
Кога ќе почне бавно да пулсира, тоа 
покажува дека звучникот влегува во 
режим за поставување на Wi-Fi.

Брзо трепкање Бавно пулсирање

5 Активирајте ја апликацијата  
Philips Sound овозможена од  
DTS Play-fi. Следете ги упатствата од 
апликацијата за да го поврзете овој 
производ со Wi-Fi мрежа.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Route
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is

setup and ready to be used.

Philips Sound

Return to this app to continue setup.

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound

Your Home Router

Select NameX Select NameX

Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Devic

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 После успешното Wi-Fi поврзување, 
светлосниот индикатор за Wi-Fi 
ќе престане да пулсира и ќе стане 
постојан. Штом го поставите овој 
производ на вашата Wi-Fi мрежа, 
може да го контролирате од кој 
било паметен телефон или таблет 
на истата мрежа.

7 По поврзувањето, може да го 
промените името на уредот. 
Може да изберете од понудени 
неколку имиња или да создадете 
ваше сопствено со избирање на 
Custom Name (Прилагодено име) 
на крајот од списокот за имиња. 
Во спротивно, тоа ќе го следи 
стандардното име.

8 После поврзувањето, производот 
може да изврши ажурирање 
на софтвер. Надградете го со 
најновиот софтвер при вашето 
прво поставување. Надградбата 
на софтверот може да трае 
неколку минути. Не го исклучувајте 
од напојување звучникот, не 
го исклучувајте уредот и не ја 
напуштајте мрежата за време на 
надградбата.

Забелешка
 • После поврзувањето, производот може 

да изврши ажурирање на софтвер. После 
почетното поставување потребна е 
надградба. Без надградбата, нема да бидат 
достапни сите карактеристики на производот.

 • Кога поставувањето за прв пат не е успешно, 
држете го  (Wi-Fi) копчето на soundbar 
звучникот 8 секунди додека да се слушне 
вториот тон и светлото за Wi-Fi да се 
промени во бавно пулсирање. Ресетирајте ја 
Wi-Fi врската, рестартирајте ја апликацијата 
и повторно започнете го поставувањето.

 • Ако сакате да преминете од една мрежа 
во друга, треба повторно да ја поставите 
врската. Притиснете и држете го копчето  

 (Wi-Fi) на soundbar звучникот 8 секунди 
за да ја ресетирате Wi-Fi врската.

 • Кога првото поставување не е успешно, 
затворете ја апликацијата Philips Sound 
овозможена од DTS Play-fi. Рестартирајте ја 
апликацијата и обидете се да го поставите 
повторно.
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AirPlay поставување
Користете AirPlay за да го поставите  
Wi-Fi поврзувањето на уред iOS (iOS7 
или понов) и звучник.

1 iOS уред: Поставки > Wi-Fi > избери 
домашна мрежа  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Оди кон поставување за Wi-Fi. 
Името на уредот Play-Fi ќе се 
приаже за 5 секунди.

Settings

 å Изберете го уредот Play-Fi во 
поставките на Airplay.

 å Притиснете „Done“ кога 
поставувањето е завршено.

 å После успешното Wi-Fi 
поврзување, светлосниот 
индикатор за Wi-Fi ќе престане 
да пулсира и ќе стане постојан.

Трајно

2 Вратете се на апликацијата Philips 
Sound за да му дадете име на уредот.

3 По поврзувањето, може да го 
промените името на уредот. 
Може да изберете од понудени 
неколку имиња или да создадете 
ваше сопствено со избирање на 
Custom Name (Прилагодено име) 
на крајот од списокот за имиња. 
Во спротивно, тоа ќе го следи 
стандардното име.

WPS режим
Ако вашиот пренасочувач има 
заштитена Wi-Fi поставка (WPS),  
може да ја поставите врската без да 
внесувате лозинка.

1 Притиснете 
и држете го 
копчето  

 (Wi-Fi)  
3 секунди. Ќе 
слушнете звук и 
светлото на  
Wi-Fi ќе почне да трепка двојно.

2 Притиснете го копчето WPS на 
вашиот пренасочувач. Копчето 
вообичаено е означено со ова  
WPS лого.

3 После успешното Wi-Fi поврзување, 
светлосниот индикатор за Wi-Fi 
ќе престане да пулсира и ќе стане 
постојан.

Забелешка
 • WPS не е стандардна карактеристика на сите 

пренасочувачи. Ако вашиот пренасочувач 
нема WPS, тогаш користете стандардно Wi-Fi 
поставување.

 • Притиснете го копчето  (Wi-Fi) еднаш ако 
сакате да излезете од WPS режимот или тој 
автоматски ќе излезе после 2 минути.

WPS
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Поврзете го звучникот 
со телевизор на кој е 
овозможен Philips Play-fi

1 Вклучете го вашиот DTS Play-fi 
телевизор поврзан на интернет.

 » Звукот на телевизорот е 
исклучен.

2 Внесете го менито Settings 
(Поставки) на телевизорот.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Поставки > Звук > DTS Play-fi)

Settings

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

TV

1

e >

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

32

SolidТрајно

Поставување на Опкружувачки 
звук 
Следете го поставувањето на екранот.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Поставување на Аудио на 
телевизор
Може да го пуштите аудиото од 
телевизорот на вашите домашни 
звучници безжично. Следете го 
поставувањето на екранот.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 

          

1

DTS Play-Fi TV Audio

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FS1
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5 Управување 
со 
осветлување

Може да го поставите вграденото LED 
светло на звучникот да ја следи бојата 
на вашиот Philips Ambilight телевизор. 
Или, може да поставите светлото да 
покажува однапред поставен стил на 
боја или да го исклучите светлото.

Притискајте го копчето  со 
повторување на звучникот за да го 
промените режимот на светлина:  
1. Работи со Ambilight / Следи музика 
(кога нема поврзано Ambilight 
телевизор или телевизорот е 
исклучен), 2. Амбиентално светло,  
3. Исклучено.

5 сек

Спарување со Ambilight 
TV
Поставете ги вашите звучници да ги 
следат боите на Ambilight телевизорот. 
Звучникот ќе го прошири ефектот на 
Ambilight од екранот на телевизорот.

1 Пред да почнете со постаувањето, 
уверете се дека звучникот и 
телевизорот се поврзани на истата 
Wi-Fi мрежа.

2 Вклучете го телевизорот Philips 
Ambilight. Поставувањето на 
спарување на Ambilight телевизор 
треба да се направи на телевизорот.

3 Активирајте ја конфигурацијата 
како што е прикажано на Ambilight 
телевизор:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Поставки > Амбилајт > Амбилајт 
екстензија > Амбилајт+Philips 
Безжични домашни звучници > 
Конфигурирај).

Settings

Picture >

Sound  >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Region and language >

Android settings >

Universal access >

e

Ambilight style

Custom colour  

>

Ambisleep

Ambilight 
extension
Advanced  

>

>

>

>

Ambilight+hue

Philips Wireless 
Home Speakers

>

>

>

>

 

Lounge light+
Philips Wireless ...

 

4 Следете ги упатствата за 
поставување на телевизорот. Ќе 
ве упати да го притиснете долго 

 копчето на звучникот за да 
влезете во режим на спарување со 
Ambilight телевизор.

5 Кога звучникот ќе се отвори за 
спарување, светлата LED трепкаат 
жолто.

5 сек
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6 Кога звучникот ќе се спари со 
Ambilight телевизор, светлото LED 
на звучникот ќе го следи Ambilight 
телевизорот.

Забелешка

 • Спарувањето ќе прекине после 2 минути.

Следи музика
Ако нема поврзан Ambilight телевизор 
или ако телевизорот е исклучен, LED 
светлото на звучникот автоматски ќе се 
префрли на Следи Музика додека се 
репродуцира музика.
Може да изберете еден од стиловите 
што ја следат динамиката на звукот.

1 Да го поставите LED светлото, 
притиснете на копчето  на 
звучникот на Режим 1 "Работи со 
Амбилајт / Следи музика" режим.

2 Може да изберете еден од однапред 
поставените стилови на боја. За да 
ја поставите бојата, притиснете  и 

 за да го изберете стилот на боја 
што го сакате.

Режим на светло на 
расположение
Режимот на амбиентално светло 
(Режим на дневна соба) на вашиот 
звучник ви овозможува да го вклучите 
LED светлото (статично светло) со или 
без аудио репродукција. Па може да ја 
осветлите собата со LED светло.

1 За да го поставите LED светлото, 
притиснете на  копчето на 
звучникот во Режим 2 режим на 
„Амбиентално светло“.

2 Може да изберете еден од однапред 
поставените стилови на боја. За да 
ја поставите бојата, притиснете  и 

 за да го изберете стилот на боја 
што го сакате.

Достапните стилови на амбиентално 
светло се:
• Топла бела - Стандардна статичка боја
• Жешка лава - Црвена статичка боја
• Длабока вода - Сина статичка боја
• Зелена природа - Зелена статичка боја
• Портокал - Портокалова статичка боја
• Лимон - Жолта статичка боја
• Лаванда - Светло виолетова 

статичка боја
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Забелешка

 • Снабдувањето со енергија нека биде поврзано 
во режим на амбиентално светло. Мрежата на 
Bluetooth врската не е потребна во режим на 
амбиентално светло.

Прилагодување на 
осветленост
Поставете го нивото на осветленост на 
LED светло.
• Притисни  и  еднаш за да 

ја зголемиш светлината на LED 
светлото.

• Притисни  и  еднаш за да ја 
намалиш осветленоста на LED 
светлото.

LED светло исклучено
За да го исклучите LED светлото, 
притиснете на  копчето на звучникот 
во Режим 3 „Исклучено“.

Преглед

Режим Ambilight 
телевизор LED состојба Постапка

1

Следи 
Ambilight 
телевизор

Спарено Следи ја бојата на 
Ambilight телевизор

• Притисни и држи 
3 секунди за да влезеш во 
режим на спарување.

Следи музика Не е спарено Варира според ритамот на 
аудиото при репродукција 
на музика

• Притиснете  &  копче 
за да ја изберете бојата.

• Притиснете  &  
копче за да ја зголемите/
намалите осветленоста.

2

Режим на 
амбиентално 
светло (Режим 
на дневна 
соба)

Статична боја

3 Исклучено Исклучено
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6 Репродуцирај

Репродуцирај од 
Bluetooth уреди
Со звучникот, може да уживате во 
аудиото од вашиот Bluetooth уред.

Забелешка

 • Уверете се дека функцијата Bluetooth е овозможена 
на вашиот уред.

 • Максималното растојание за спарување на 
звучникот и вашиот Bluetooth уред е 20 метри  
(66 стапки).

 • Чувајте го подалеку од други електронски уреди 
кои може да предизвикаат попречување.

1 Притисни и држи го копчето  на 
задниот дел од куќиштето 8 секунди 
за да внесеш режим на Bluetooth 
спарување.

2 На уредот Bluetooth префрлете се 
на Bluetooth, пребарајте и изберете 
"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT“ за да 
го започнете поврзувањето.

3 Изберете и репродуцирајте аудио 
датотеки или музика на вашиот 
Bluetooth уред.

LED индикатор Опис

Трепка сино бавно

• Подготвено за 
спарување

• Повторно се 
поврзува со 
последниот 
поврзан уред 

Трајно сино Поврзано

Забелешка

 • За да го исклучите уредот, притиснете и држете  во 
времетраење од 2 секунди додека LED индикаторот 
да трепне набрзина сино.

 • Кога го вклучувате звучникот, тој секогаш 
автоматски се обидува повторно да се поврзе со 
последниот успешно поврзан уред.

 • За да ги избришете информациите за спарување, 
притиснете и држете  6 секунди додека LED 
индикаторот да почне бавно да трепка сино.

Контрола на 
репродукција
Кога е пуштена музика

Притисни за да паузира или да 
продолжи со репродукција.

Прилагоди јачина на звук

Слушајте надворешен 
уред

1

2

Поврзете го вашиот MP3 плеер за да 
ги пуштите вашите аудио датотеки или 
музика

Што е потребно
• Еден MP3 плеер.
• Еден 3,5mm стерео аудио кабел.
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1 Со користење на стерео аудио 
кабел од 3,5mm, поврзете го MP3 
плеерот со AUDIO IN конектор на 
овој производ.

2 Притиснете ги копчињата на 
вашиот MP3 плеер за да изберете и 
да ги пуштите аудио датотеки или 
музика.

Слушајте го Spotify
Користете го вашиот телефон, таблет 
или компјутер како далечински 
управувач за Spotify.
Одете на spotify.com/connect за да 
дознаете како.

Надградба на фирмвер
За да ги добиете најдобрите 
карактеристики и поддршка, 
ажурирајте го вашиот производ со 
најновата верзија на фирмвер.

Ажурирајте фирмвер преку Philips 
Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Поставки > Прецизно дотерување / 
Ажурирај Фирмвер)

Фирмверот за MCU и DSP може да се 
надгради до најновата верзија преку 
Philips Sound кој се напојува од DTS 
Play-fi. Одете во менито за поставки и 
изберете PS Fine Tune / Update Firmware 
опција за да го проверите. Ако 
надградбата е овозможена, иконата за 
надградба може да се притисни за да 
продолжи автоматски.

Штом производот ќе се поврзе со Wi-Fi, 
може да добие ажурирање на фирмвер 
преку воздух. Секогаш надградувајте 
со најнова верзија на фирмвер за да ги 
подобрите работата на овој производ.

Фабричко ресетирање
Ресетирајте го уредот на стандардни 
поставки:

1 Поврзете го звучникот со 
напојување, користете игла за да 
го притиснете копчето Reset на 
задната страна од звучникот во 
траење од 5 секунди.

 å Ќе слушнете зувк и потоа 
звучникот автоматски ќе се 
рестартира.

 å Звучникот ќе биде вратен на 
фабричките поставки.
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7 Специфи-
кации за 
производ 

Забелешка

 • Информацијата за производот е предмет на 
промена без претходно известување.

 

Општи информации
Снабдување со 
енергија 100-240V~ 50/60Hz

Потрошувачка на 
енергија < 60W

Потрошувачка при 
подготвеност < 0,5W

Димензии (Ш x В x Д) 142 x 253 x 142mm

Тежина  
(главна единица) 2,328Kg

Работна температура 0°C - 40°C 
 

Појачало
Излезна моќност

60W RMS
120W MAX

Одговор на 
фреквенција 50-20000Hz

Сооднос на сигнал и 
шум > 70db

Вкупна хармонична 
дисторзија 1%

 

Звучник
Импеданса 4oHm

Влезна моќност
30W (woofer)
20W (upfiring)
10W (високотонец)

Драјвер на звучник

1 x 3,5” woofer
1 x 25MM високотонец
2 x пасивни радијатори
1 x 2,5” upfiring  
Среден-домет

Bluetooth
Bluetooth верзија V5.0, AAC, SBC

Опсег на 
фреквенција 2402 ~ 2480 MHz

Максимална моќност 
на пренос 4dBm 

Компатибилни 
профили на 
Bluetooth

A2DP

Bluetooth домет приближно. 20m
 

Поддржана мрежа
Безжична мрежа 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G Wi-Fi опсег на 
фреквенција на 
предавател

2412-2462MHz

2.4G Wi-Fi моќност на 
предавател 13±2dBm

5G Wi-Fi опсег на 
фреквенција на 
предавател

5150-5850MHz

5G Wi-Fi моќ на 
предавател 11±2dBm
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8 Решавање на 
проблеми

Предупредување

 • Ризик од струен удар. Никогаш не го отстранувајте 
куќиштето на производот.

За гаранцијата да биде валидна, никогаш 
не обидувајте се сами да го поправите 
производот.
Ако се соочите со проблеми при 
користењето на овој производ, проверете 
ги следните работи пред да побарате 
сервис. Ако се уште имате проблем, добијте 
поддршка на www.philips.com/support.

Општо
Не се вклучува
• Проверете дали има струја во DC 

приклучникот.
• Уверете се дека DC IN приклучникот од 

звучникот е правилно поврзан.
• Како карактеристика за штедење 

на енергија, звучникот се исклучува 
автоматски 15 минути откако не е 
примен никаков аудио сигнал или ако 
не е поврзан аудио уред.

Нема звук
• Прилагодете ја јачината на овој звучник.
• Прилагодете ја јачината на поврзаниот 

уред.
• Во режим AUDIO IN, проверете дали 

репродуцирањето на музика преку 
Bluetooth е запрено.

• Уверете се дека вашиот Bluetooth 
уред е во рамки на работниот режим/
оперативниот режим

Звучникот не реагира
• Рестартирајте го звучникот.

Bluetooth
Квалитетот на аудио репродукцијата од 
поврзаниот Bluetooth уред е лош.
• Bluetooth приемот е лош. Поместете 

го уредот поблизу до звучникот или 
отстранете ги пречките помеѓу уредот и 
звучникот.

Не можам да го најдам името Bluetooth од 
оваа единица на мојот Bluetooth уред
• Уверете се дека функцијата Bluetooth е 

активирана на вашиот Bluetooth уред.
• Повторно спарете го уредот со вашиот 

Bluetooth уред.

Не може да се поврзе со Bluetooth уред
• Функцијата Bluetooth на уредот не е 

овозможена. Проверете во упатството 
за користење на уредот како да ја 
овозможите функцијата.

• Звучникот не е во режим на спарување.
• Овој производ е веќе поврзан со друг 

уред овозможен од Bluetooth. Исклучете 
и обидете се повторно.

Wi-Fi
Wi-Fi Конекцијата не може да  
се воспостави.
• Проверете ја достапноста на WLAN 

мрежата на пренасочувачот.
• Ставете го Wi-Fi пренасочувачот поблизу 

до единицата.
• Осигурете се дека лозинката е точна.
• Проверете ја функцијата WLAN или 

рестартирајте го модемот и Wi-Fi 
пренасочувачот.
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Play-fi
Не може да ги открие уредите поддржани 
од play-fi од апликацијата.
• Осигурете се дека уредот е поврзан со 

Wi-Fi.

Не може да репродуцира play-fi музика.
• Одредена мрежна услуга или содржини 

кои се достапни преку овој уред може да 
несе достапни ако давателот на услуги ја 
прекине услугата.

• Кога првото поставување не е успешно, 
затворете ја апликацијата Philips Sound 
овозможена од DTS Play-fi. Рестартирајте 
ја апликацијата.

• Кога звучникот е поставен како Stereo 
Pairs (Стерео парови) или Surround 
Sound (Опкружувачки звук), звучникот 
треба да се исклучи од апликацијата 
пред да се користи одделно.
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9 Забелешка
Кои било промени или модификации 
направени на овој уред кои што не се 
изречно одобрени од MMD Hong Kong 
Holding Limited може да го поништат 
овластувањето на корисникот да го  
користи уредот.

Усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. Изјавува дека 
овој производ е во согласност со основните 
барања и другите соодветни одредби од 
Директивата 2014/53/EU. Може да ја најдете 
изјавата за усогласеност на  
www.philips.com/support.

Грижа за животната 
средина
Отстранување на вашиот стар 
производ

Вашиот производ е дизајниран и 
произведен со материјали од висок 
квалитет и компоненти кои може да се 
рециклираат и повторно да се користат.

Овој симбол на производот значи дека 
производот е опфатен со Европската 
Директива 2012/19/EU.

Овој симбол значи дека производот содржи 
батерии опфатени со Европската Директива 
2013/56/EU кои не може да се фрлаат со 
вообичаениот отпад од домаќинствата. 

Информирајте се за локалниот систем 
за одделно собирање на електрични 
и електронски производи и батерии. 
Следете ги локалните правила и никогаш 
не го фрлајте производот и батериите со 
вообичаениот отпад од домаќинството. 
Правилното отстранување на стари 
производи и батерии помага да се спречат 
негативните последици по околината и 
човековото здравје.

Информација за животната средина
Сите непотребни пакувања се избегнати. 
Се обидовме да овозможиме пакувањето 
лесно да може да се одвои на три 
материјали: картон (кутија), полистирен 
пена (тампон) и полиетилен (кесиња, 
заштитна облога од пена).
Вашиот систем се состои од материјали 
кои може да бидат рециклирани и 
повторно искористени ако ги расклопи 
специјализирана компанија. Почитувајте 
ги локалните прописи во врска со 
отстранувањето на материјалите од 
пакувањето, потрошените батерии и старата 
опрема.

FCC Изјава (Само за САД  
и Канада)
Овој уред е во согласност со Дел 15 од 
Правилата за FCC. Работењето е предмет на 
следните два услова: (1) овој уред не може 
да предизвикува штетно попречување, и 
(2) овој уред мора да прифати какво било 
попречување што ќе го прими, вклучително 
и попречување што може да предизвика 
несакано работење на уредот.

Предупредување
 • Промените или модификациите на овој уред 

кои не се изречно одобрени од страната која е 
одговорна за усогласеност може да го поништат 
овластувањето на корисникот да ракува со 
опремата.

Забелешка
 • Оваа опрема е тестирана и потврдено е дека 

е во согласност со ограничувањата за Класа B 
на дигитален уред, во согласност со Дел 15 од 
правилата FCC.
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Овие ограничувања се дизајнирани да 
обезбедат разумна заштита од штетно 
попречување во станбена инсталација.
Оваа опрема генерира, користи и може 
да зрачи енергија на радио фреквенција 
и ако не е инсталирана и не се користи 
во согласност со упатствата, може да 
предизвика штетно попречување на 
радио врските. Меѓутоа, нема гаранција 
дека попречувањето нема да се случи во 
одредена инсталација. Ако оваа опрема 
не предизвика штетно попречување на 
радио или телевизискиот прием, што може 
да се утврди со исклучување и вклучување 
на опремата, корисникот се советува да се 
обиде да го коригира попречувањето со 
една или повеќе од следните мерки:
(1) Пренасочете ја или преместете ја 

антената за прием.
(2) Зголемете го растојанието помеѓу 

опремата и приемникот.
(3) Вклучете ја опремата во штекер или 

коло различно од она на кое е поврзан 
приемникот. 

(4) Консултирајте го продавачот или искусен 
радио/телевизиски техничар за помош.

RF Изјава за предупредување
Овој уред е оценет дека ги исполнуваl RF 
барањата за изложеност. Уредот може да се 
користи во преносни услови на изложеност 
без ограничување.

IC-Канада:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Овој уред содржи предавател(и) / 
приемник(ци) изземени од добивање на 
лиценца што се во согласност Innovation, 
Science and Economic Development Canada’s 
licence-exempt RSS(s). Работењето е предмет 
на следните два услова:

1 Овој уред не може да предизвика 
попречување.

2 Овој уред мора да прифати какво 
било попречување, вклучително и 
попречување што ќе предизвика 
несакано работење на уредот.
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Забелешка за заштитена 
трговска марка

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. (for 
companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) 
or under license from DTS Licensing Limited (for all 
other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. 
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark 
of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or 
later is required. Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the 
badge and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

The Spotify Software is subject to third party licenses 
found here: www. spotify.com/connect /third-party-
licenses.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is 
under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.

Google, Google Play and Chromecast built-in are 
trademark of Google LLC. Google Assistant is not 
available in certain languages and countries.



Спецификациите се предмет на промена без известување. 
Посетете ја www.Philips.com/support за најновите ажурирања 
и документи. Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани 
заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. И ние ги 
користиме според лиценца.
Овој производ е произведен од и се продава во надлежност 
на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните 
подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во 
однос на овој производ.
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