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1 Udhëzime të 
rëndësishme 
sigurie

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet 
përpara përdorimit të produktit 
tuaj. Garancia nuk gjen zbatim nëse 
dëmtimi shkaktohet nga mosndjekja e 
udhëzimeve.

Siguria

Njihuni	me	këto	simbole	sigurie

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 
SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Ky është aparat i Klasit II me izolim 
të	dyfishtë	dhe	pa	tokëzim	mbrojtës	
të furnizuar.

Tensioni AC

Ndiqni udhëzimet në manualin e 
përdorimit!

PARALAJMËRIM!
Paralajmërim:	Rrezik	goditjeje	
elektrike!

Pikëçuditësja	synon	të	
paralajmërojë përdoruesin 
për praninë e udhëzimeve të 
rëndësishme të përdorimit.

Rrezik	goditjeje	elektrike	apo	rrezik	
zjarri!
• Përpara se të aplikoni ose ndryshoni 

ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha 
pajisjet të jenë shkëputur nga priza.

• Asnjëherë mos i ekspozoni produktin 
dhe aksesorët ndaj shiut ose ujit. 
Asnjëherë mos vendosni enë që 
kanë përmbajtje të lëngshme, si 
p.sh. vazo, pranë produktit. Nëse 
lëngjet derdhen mbi të ose brenda 
produktit, shkëputeni menjëherë 
nga priza. Kontaktoni Kujdesin ndaj 
Klientit për të kontrolluar produktin 
përpara përdorimit.

• Asnjëherë mos e vendosni produktin 
dhe aksesorët pranë flakëve të 
hapura ose burimeve të tjera të 
nxehtësisë, duke përfshirë këtu edhe 
rrezet direkte të diellit.

• Asnjëherë mos futni objekte në 
vrimat e ventilimit ose në pjesë të 
tjera të hapura të produktit.

• Kur priza elektrike ose një bashkues 
pajisjesh përdoret si pajisje 
shkëputëse, pajisja e shkëputjes 
duhet të mbetet lehtësisht e 
funksionueshme.

• Shkëputeni produktin nga priza e 
furnizimit me energji përpara stuhive 
me rrufe. 

• Kur shkëputni kordonin e rrymës, 
tërhiqni gjithmonë spinën, asnjëherë 
kabllon. 

• Përdoreni produktin në klimë 
tropikale dhe/ose të moderuar.

Rrezik	për	qark	të	shkurtër	ose	
rrezik	zjarri!
• Për identifikimin dhe klasifikimin e 

furnizimit me energji, referojuni tipit 
të pllakës në pjesën e pasme ose të 
poshtme të produktit.

• Përpara se ta lidhni produktin me 
prizën e furnizimit me energji, 
sigurohuni që voltazhi i energjisë të 
përputhet me vlerën e printuar në 
pjesën e pasme ose të poshtme të 
produktit. Asnjëherë mos e lidhni 
produktin me prizën e furnizmit 
me energji nëse voltazhi është i 
ndryshëm.
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Rrezik	lëndimi	ose	dëmtimi	i	këtij	
produkti!
• Për të kryer montimin në mur, ky 

produkt duhet të fiksohet mirë në 
mur në përputhje me udhëzimet e 
instalimit. Përdorni vetëm mbajtësin 
e furnizuar për montimin në mur 
(nëse është i disponueshëm). 
Montimi i gabuar në mur mund të 
rezultojë në aksident, lëndim ose 
dëmtim. Nëse keni ndonjë pyetje, 
kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit në 
vendin tuaj.

• Asnjëherë mos e vendosni produktin 
ose ndonjë objekt mbi kabllot e 
energjisë ose në pajisje të tjera 
elektrike. 

• Nëse produkti transportohet në 
temperatura nën 5°C, shpaketoni 
produktin dhe prisni derisa 
temperatura e tij të përputhet me 
temperaturën e dhomës përpara se 
ta lidhni në prizën e furnizimit me 
energji. 

• Pjesë të këtij produkti mund të kenë 
përbërje xhami. Trajtojeni me kujdes 
për të shmangur lëndimet dhe 
dëmtimet.

Rrezik	mbinxehjeje!
• Asnjëherë mos e instaloni këtë 

produkt në një hapësirë të mbyllur. 
Gjithmonë lini një hapësirë prej të 
paktën katër inç rreth produktit për 
ventilim. Sigurohuni që perdet ose 
objektet e tjera të mos mbulojnë 
asnjëherë vrimat e ventilimit në 
produkt. 

Shënim

 • Etiketa e vlerësimit ngjitet në pjesën e poshtme 
ose të pasme të pajisjes.

Kujdesuni	për	produktin	
tuaj
Përdorni vetëm leckë mikrofibër për 
pastrimin e produktit.

Kujdesi për mjedisin
Asgjësimi	i	produktit	dhe	baterisë	
tuaj të vjetër

Produkti juaj është konceptuar 
dhe prodhuar me materiale dhe 
përbërës të cilësisë së lartë, të cilët 
mund të riciklohen dhe ripërdoren.

Ky simbol në një produkt do të 
thotë që produkti mbulohet nga 
Direktiva Evropiane 2012/19/EU.

Ky simbol nënkupton se produkti 
përmban bateri të mbuluara nga 
Direktiva Evropiane  
2013/56/EU, të cilat nuk mund 
të hidhen me mbeturinat e 
zakonshme shtëpiake.

Informohuni për sistemin lokal të 
grumbullimit të veçantë për produktet 
dhe bateritë elektrike dhe elektronike. 
Ndiqni rregullat lokale dhe mos e 
hidhni kurrë produktin dhe bateritë me 
mbeturinat e zakonshme shtëpiake. 
Asgjësimi i duhur e produkteve 
dhe baterive të vjetra ndihmon në 
parandalimin e pasojave negative për 
mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
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SQ Për pajisjen Wi-Fi 5G
Pajisja për funksionimin në 
brezin 5150–5350 MHz është 
vetëm për përdorim në mjedise 
të brendshme për të zvogëluar 
mundësinë e interferencave 
(ndërhyrjeve) të dëmshme në 
sistemet satelitore të lëvizshme të 
bashkëkanalizuara.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G
les dispositifs fonctionnant dans 
la bande 5150-5350 MHz sont 
réservés uniquement pour une 
utilisation à l’intérieur afin de 
réduire les risques de brouillage 
préjudiciable aux systèmes de 
satellites mobiles utilisant les 
mêmes canaux.

Deklarata	e	konformitetit	
Ky produkt përputhet me kërkesat e 
interferencave radio të komunitetit 
Evropian.
Nëpërmjet këtij dokumenti, MMD Hong 
Kong Holding Limited deklaron se 
produkti është në përputhje me kërkesat 
bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të 
Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017  
No 1206. Deklarata e Konformitetit 
mund të gjendet në  
www.philips.com/support.

Ndihmë dhe mbështetje
Për mbështetje shtesë të zgjeruar në 
internet, vizitoni  
www.philips.com/support në:
• shkarkoni manualin e përdorimit dhe 

udhëzuesin e fillimit të shpejtë
• shihni videon tutoriale (të 

disponueshme vetëm për modelet e 
zgjedhura)

• gjeni përgjigje për pyetjet e bëra më 
shpesh (FAQ)

• na dërgoni një pyetje me email
• bisedoni me përfaqësuesin tonë të 

mbështetjes së klientit.
Ndiqni udhëzimet në faqen e internetit 
për të zgjedhur gjuhën tuaj dhe më pas 
futni numrin e modelit të produktit tuaj.
Ose, mund të kontaktoni Kujdesin 
ndaj Klientit në vendin tuaj. Përpara se 
të kontaktoni këtë të fundit, shënoni 
numrin e modelit dhe numrin serial 
të produktit tuaj. Mund ta gjeni këtë 
informacion në pjesën e pasme ose të 
poshtme të produktit tuaj.

Markat	tregtare:

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, DTS 
Play-fi , Play-fi and the DTS Play-fi  and 
Play-fi logos 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®.
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FCC & IC Attention
• Cet appareil est conforme à FCC et 

IC l’exposition aux rayonnements 
limites fixées pour un environnement 
non contrôlé. Cet appareil doit être 
installé et utilisé avec une distance 
minimale de 20 cm entre le radiateur 
et votre corps. Cet transmetteur ne 
doit pas être co-situé ou opérant en 
liaison avec toute autre antenne ou 
transmetteur.

• Des câbles blindés doivent être 
utilisés avec cet apparei l pour 
assurer la conformité avec les 
limites de la classe B de la FCC.
fonctionnement de I’appareil.

IC-Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Kjo pajisje përmban transmetues / 
marrës të përjashtuar nga licenca që 
përputhen me përjashtimin nga licenca 
për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin 
Ekonomik.të Kanadasë. Funksionimi i 
nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:
1 Kjo pajisje mund të mos shkaktojë 

ndërhyrje.
2 Kjo pajisje duhet të pranojë çdo 

interferencë, duke përfshirë edhe 
interferecën që mund të shkaktojë 
funksionim të padëshiruar të pajisjes.

Avis d’Industrie Canada :  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes :
1 L’appareil ne doit pas produire de 

brouillage ;
2 L’appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Informacioni i FCC
SHËNIM: Kjo pajisje është testuar dhe 
është gjetur se përputhet me kufizimet 
për një pajisje dixhitale të Klasit B, në 
përputhje me Pjesën 15 të Rregullave 
FCC. Këto kufizime janë krijuar për të 
siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër 
ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim 
banese. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe 
mund të rrezatojë energji radiofrekuence 
dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret 
në përputhje me udhëzimet, mund të 
shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në 
komunikimet radio. 
Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk 
do të ketë ndërhyrje në një instalim 
të caktuar.  Nëse kjo pajisje shkakton 
ndërhyrje të dëmshme në marrjen e 
radios ose televizionit, e cila mund të 
përcaktohet duke fikur dhe ndezur 
pajisjen, përdoruesi inkurajohet të 
përpiqet për korrigjimin e ndërhyrjes 
duke përdorur një ose më shumë nga 
masat e mëposhtme:
• Riorientoni ose zhvendosni antenën 

marrëse. 
• Rritni ndarjen midis pajisjes dhe 

marrësit. 
• Futeni pajisjen në një prizë në një 

qark të ndryshëm nga ai me të cilin 
është lidhur marrësi. 

• Konsultohuni me tregtarin ose një 
teknik me përvojë radio/TV për 
ndihmë. 

Paralajmërimi i FCC&IC: 
• Kjo pajisje duhet të instalohet dhe të 

përdoret me një distancë minimale 
20 cm ndërmjet radiatorit dhe trupit 
tuaj.

• Ndryshimet ose modifikimet në këtë 
njësi të pa miratuara shprehimisht 
nga pala përgjegjëse për 
pajtueshmërinë mund të anulojnë 
autoritetin e përdoruesit për të 
përdorur pajisjen. 
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2 Subwooferi 
juaj

Urime për blerjen tuaj dhe mirë 
se vini në Philips! Për të përfituar 
plotësisht nga mbështetja që ofron 
Philips, regjistroni subwooferin tuaj në 
www.philips.com/support.

Çfarë	ka	në	kuti
Kontrolloni dhe identifikoni artikujt në 
paketë:

Subwooferi x1

Kordoni i furnizimit me energji* x1

• Sasia e kordonit të furnizimit me 
energji dhe lloji i prizës ndryshojnë 
sipas rajoneve.

FW1/96 FW1/37 FW1/10 FW1/98

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

për Kinën për Taivanin
për SHBA/
Kanadanë për Evropën/MB për Azinë

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Udhëzues për Fillimin e Shpejtë x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Karta e garancisë x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Fleta e sigurisë x1

• Figurat, ilustrimet dhe vizatimet e 
paraqitura në këtë manual përdorimi 
janë vetëm për referencë, produkti 
aktual mund të ndryshojë në pamje.
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Subwooferi
Ky seksion përfshin një përmbledhje të 
subwooferit me lidhje valore.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a Butoni / treguesi   
(Konfigurimi	i	Wi-Fi).
• Aktivizoni konfigurimin e Wi-Fi 

për Play-fi.
• Shtypni dhe mbani të shtypur 

butonin për 8 sekonda që të 
bëni të mundur aktivizimin e 
modalitetit AP.

• Shtypni dhe mbani të shtypur 
butonin për 4 sekonda që të 
bëni të mundur aktivizimin e 
modalitetit WPS.

Veprim Statusi 
LED

Statusi

Konstant 
në

U lidh /U çiftua 
me sukses

Shtypni 
dhe mbani 
të shtypur 
butonin 
për   
8 sekonda

Dridhje 
pulsuese 

Modaliteti i 
Pikës së Hyrjes 
Wi-Fi (AP).

Shtypni 
dhe mbani 
të shtypur 
butonin 
për   
4 sekonda

Dridhje 
pulsuese 
e dyfishtë 

Konfiigurimi I 
Modalitetit të 
Mbrojtur Wi-Fi 
(WPS).

b Treguesi	Power/RF	link	 
(Furnizimi	me	energji/linku	RF)

c Source	(Burimi)	(shkoni	në	
modalitetin	Play-fi/RF	link/Sub	in	
(Play-fi/linku	RF/Sub	in))
• Kur FW1 përdoret si një subwoofer 

me lidhje valore, çelësi i burimit 
duhet të jetë në pozicionin Sub in.
 » Të gjitha funksionet audio të 

rrjetit do të ndalin punën e tyre.
 » Wi-Fi është shkëputur, por 

kredencialet e Wi-Fi do të 
ruhen nëse është kryer më parë 
konfigurimi. 

 » Moduli Play-fi mund të fiket. 
• Për të përmirësuar firmuerin për 

modulin Play-fi dhe MCU nëpërmjet 
portës së shërbimit USB, çelësi i 
burimit duhet të jetë në pozicionin 
Sub in.

d Prizë shërbimi USB
Priza USB përdoret vetëm për 
shërbimin.

e Butoni Reset (Ri-vendos)  
(vrimëza	e	kunjit)
Rivendos pajisjen në cilësimin e 
paracaktuar.
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f Phase 0° - 180° (Faza 0° - 180°) 
(ndiz)

g Sub in (priza) 
Përdorni kabllon e subwooferit 
për ta lidhur atë (subwooferin) me 
pajisje të tjera (nuk furnizohet).

h Crossover 25Hz-150Hz  
(Mbikalimi	25Hz-150Hz)	(doreza)

i Gain +/- (Përforcimi +/-) (doreza) 

Funksionet	 Vendosjet Paracaktimi

Përforcimi -6 dB deri në 
+6 dB

0 dB

Mbikalimi 25 deri në  
150 Hz

-

Faza 0 ose 180 gradë 0 gradë

Kur FW1 shfaqet si subwoofer 
Play-fi, kontrollet dhe funksionet e 
mësipërme nuk janë të zbatueshme.

j Priza AC in ~ (AC brenda ~)
Lidheni me furnizuesin me energji 
elektrike.

3 Lidhu
Ky seksion ju ndihmon të lidhni 
subwoofer-in tuaj me një TV dhe pajisje 
të tjera dhe më pas ta konfiguroni atë. 

Shënim

 • Për identifikimin dhe klasifikimin e furnizimit 
me energji, referojuni tipit të pllakës në pjesën e 
pasme ose të poshtme të produktit.

 • Përpara se të aplikoni ose ndryshoni ndonjë 
lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë 
shkëputur nga priza.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Lidhja Shkoni	në	faqen

A Po çiftohet me soundbarin 
(shiritin zanor) FB1 
(konfigurimi fillestar në 
lidhjen RF)

10

B Konfigurimi i Wi-Fi 11

C Lidhni subwooferin me TV 
Philips ku është aktivizuar 
Play-fi

14

D Lidhje me tel (Sub-in) 15
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Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Lidhuni me furnizuesin

PARALAJMËRIM!

 • Rrezik dëmtimi i produktit! Sigurohuni që 
voltazhi i furnizimit me energji elektrike të 
përkojë me tensionin e printuar në anën e 
pasme ose në pjesën e poshtme të produktit.

 • Rrezik goditjeje elektrike! Kur shkëputni 
kordonin e furnizimit me energji, tërhiqeni 
gjithmonë spinën nga priza. Asnjëherë mos e 
tërhiqni kordonin.

 • Përpara se të lidhni kordonin e energjisë AC, 
sigurohuni që të keni përfunduar të gjitha 
lidhjet e tjera.

Lidheni kabllon e rrjetit me prizën AC in~ 
e subwooferit dhe më pas në një prizë.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Sasia e kordonit të furnizimit me 
energji dhe lloji i prizës ndryshojnë 
sipas rajoneve.

Po	çiftohet	me	soundbarin	
(shiritin zanor) FB1 
(konfigurimi	fillestar	në	
lidhjen RF)
Subwooferi me lidhje valore FW1 Play-Fi 
mund të çiftohet me soundbarin (shiritin 
zanor) FB1 (nuk furnizohet).
1 Çelësi i burimit duhet të jetë në 

pozicionin Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Treguesi Power/RF link do të dridhet 
duke pulsuar shpejt (me ngjyrë 
të gjelbër) në Subwoofer (shiritin 
zanor).

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Dridhje pulsuese e 
shpejtë (e gjelbër)

3 Shtypni butonin  për të aktivizuar 
soundbarin tuaj (shiritin zanor) FB1.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 Në telekomandën e soundbarit 
(shiritit zanor) FB1, futni menynë e 
cilësimeve:
» Shtypni e  > zgjidhni “SUB 

PAIR” > Më pas shtypni  (Hyni) 
për të konfirmuar modalitetin e 
çiftimit të subwooferit.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Prisni derisa treguesi Power/RF link 
të ndizet plotësisht (në ngjyrë jeshile) 
në subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
Solide/ E qëndrueshme 

(e gjelbër)

6 Soundbari (shiriti zanor) dhe 
subwooferi do të gjejnë njëri-tjetrin 
dhe do të çiftohen.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Konfigurimi i Wi-Fi
(Për versionin iOS dhe Android)
Duke lidhur këtë pajisje dhe telefonat 
celularë, tabletët (si iPad, iPhone, iPod 
touch, telefonat Android, etj.) në të 
njëjtin rrjet Wi-Fi, ju mund të përdorni 
më pas aplikacionin Philips Sound të 
ofruar nga DTS Play-fi për të kontrolluar 
subwooferin e për të dëgjuar skedarët 
audio. 
1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin 

Philips Sound të ofruar nga  
DTS Play-fi në një telefon apo tablet.

Philips Sound

• Sigurohuni që ruteri juaj të jetë 
i ndezur dhe të funksionojë në 
mënyrë korrekte.

2 Lidhni telefonin ose tabletin tuaj 
me të njëjtin rrjet Wi-Fi me të cilin 
dëshironi të lidhni subwooferin tuaj.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Kur FW1 përdoret si një subwoofer 
Play-fi, çelësi i burimit duhet të jetë 
në pozicionin Play-fi/RF Link.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone
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3 Shtypni dhe mbani të shtypur për 
8 sekonda butonin  (Wi-Fi) që 
ndodhet në pjesën e pasme për të 
aktivizuar lidhjen Wi-Fi. 
 » Derisa autoparlanti të nxjerrë një 

sinjal të dytë akustik dhe më pas 
të lëshojë butonin.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 sek

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneDy sinjale akustike

4 Prisni derisa treguesi i dritës Wi-Fi 
në pjesën e pasme të kalojë nga 
një dridhje pulsuese e shpejtë në 
një pulsim të ngadaltë. Nëse fillon 
të pulsojë ngadalë, kjo tregon se 
autoparlanti po hyn në modalitetin e 
konfigurimit të Wi-Fi.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Pulsim i avashtëDridhje pulsuese e 
shpejtë

5 Hapni aplikacionin Philips Sound 
të ofruar nga DTS Play-fi. Ndiqni 
udhëzimet në aplikacion për ta 
lidhur këtë produkt me rrjetin tuaj 
Wi-Fi.

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

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

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

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

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

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

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

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

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

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

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

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

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

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

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

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

6 Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi, 
treguesi i dritës Wi-Fi do të ndalojë 
së pulsuari dhe do të bëhet fiks/i 
qëndrueshëm. Me konfigurimin e 
këtij produkti në rrjetin tuaj Wi-Fi, 
ju mund ta kontrolloni atë nga çdo 
smartphone ose tabletë në të njëjtin 
rrjet.

7 Pas lidhjes, ju mund të ndryshoni 
emrin e pajisjes. Mund të zgjidhen 
disa emra ose të krijoni emrin tuaj 
duke zgjedhur Custom Name (Emrin 
e personalizuar) në fund të listës së 
emrave. Në të kundërt, merr emrin e 
paracaktuar.

8 Pas lidhjes, ky produkt mund të 
kryejë një përditësim të softuerit. 
Përmirësojeni në softuerin më të 
fundit kur bëni konfigurimin për 
herë të parë. Përmirësimi i softuerit 
mund të zgjasë disa minuta. Mos e 
shkëputni autoparlantin tuaj, mos 
fikni pajisjen ose mos dilni nga rrjeti 
gjatë përditësimit.
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Shënim

 • Pas lidhjes, produkti mund të kryejë një 
përmirësim të softuerit. Përmirësimi kërkohet 
pas konfigurimit fillestar. Nëse përmirësimi nuk 
kryhet, jo të gjitha funksionalitetet e produktit 
mund të jenë të disponueshme. 

 • Kur konfigurimi i parë nuk përfundon me 
sukses, mbani të shtypur butonin Wi-Fi në 
subwoofer për 8 sekonda derisa të dëgjohet 
sinjali i dytë akustik dhe drita Wi-Fi të ndryshojë 
në një pulsim të ngadaltë. Rivendosni 
lidhjen Wi-Fi, rifilloni aplikacionin dhe nisni 
konfigurimin.

 • Nëse dëshironi të kaloni nga një rrjet në tjetrin, 
është e nevojshme ta konfiguroni përsëri 
lidhjen. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin 

 (Wi-Fi) në subwoofer për 8 sekonda që të 
rivendosni lidhjen Wi-Fi.

Konfigurimi	i	mbrojtur	Wi-Fi	(WPS)		
Nëse ruteri juaj ka konfigurim të 
mbrojtur Wi-Fi (WPS), mund ta 
konfiguroni lidhjen pa vendosur një 
fjalëkalim.
1 Shtypni dhe mbani shtypur butonin 

 (Wi-Fi) për 4 sekonda. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 sek4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneNjë sinjal akustik

» Do të dëgjoni një sinjal akustik 
dhe drita Wi-Fi do të fillojë të 
pulsojë dy herë.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Dridhje pulsuese e dyfishtë

2 Shtypni butonin WPS në ruterin tuaj. 
Butoni zakonisht shënohet me këtë 
logo WPS. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Ndiqni udhëzimet në aplikacionin 
Philips Sound i ofruar nga DTS Play-fi 
për të nisur çiftimin.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Shënim

 • WPS nuk është një funksionalitet standard në 
të gjithë ruterat. Nëse ruteri juaj nuk ka WPS, 
atëherë përdorni konfigurimin standard të 
Wi-Fi.

 • Shtypni një herë butonin  (Wi-Fi) nëse 
dëshironi të dilni nga modaliteti WPS ose do të 
dalë automatikisht vetë pas 2 minutash.
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Lidhni	subwooferin	me	aplikacionin	
Philips Sound

1 Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi, 
treguesi i dritës Wi-Fi do të ndalojë 
së pulsuari dhe do të bëhet fiks/i 
qëndrueshëm.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Solid/i qëndrueshëm

2 Hapni aplikacionin Philips Sound të 
mundësuar nga DTS Play-fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Zgjidhni Primary Speaker 
(Autoparlantin Kryesor) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Lidhni subwooferin me 
TV	Philips	të	aktivizuar	
me	Play-fi

1 Ndizni TV tuaj DTS Play-fi të 
aktivizuar nga lidhur me internetin.
» Zëri i TV-së është i fikur.

2 Hyni në menynë Settings (Cilësimet) 
në TV.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Cilësimet > Zëri > DTS Play-fi) 

Settings

TV

Solid

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

1

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

Dolby Atmos noti�cation

32

Solid/i 
qëndrueshëm
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Konfigurimi	i	audios	së	TV
Ndiqni konfigurimin në ekran.

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

Learn more about DTS Play-Fi enabled 
speakers at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FW1

Konfigurimi	i	tingullit	përrethues	
(surround)
Ndiqni konfigurimin në ekran.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Lidhja me tel (Sub-in)
Kur Çelësin Source është në pozicionin 
Sub-in, FW1 do të sillet si një subwoofer 
me lidhje me tel. Ai do t’i japë sinjalin 
subwooferit përmes hyrjes analoge.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Përdorni një kabllo subwoofer për 
të lidhur pajisjen tjetër ose prizat e 
daljes audio të TV-së me prizën  
Sub in në njësi.

2 Kur FW1 përdoret si një subwoofer 
me lidhje valore, çelësi i burimit 
duhet të jetë në pozicionin Sub in.

3 Kontrollet dhe funksionet e 
disponueshme (në pjesën e pasme të 
subwooferit) janë si më poshtë:

Funksionet	 Vendosjet Paracaktimi

Përforcimi -6 dB deri në 
+6 dB

0 dB

Mbikalimi 25 deri në  
150 Hz

-

Faza 0 ose 180 gradë 0 gradë

Shënim

 • Kur FW1 shfaqet si subwoofer Play-fi, kontrollet 
dhe funksionet e mësipërme nuk janë të 
zbatueshme.
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Lidhje valore
 (Play-Fi > RF link)
1 Lidheni subwooferin me furnizmin 

me energji dhe çelësin source në 
pozicionin Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Hiqeni nga priza dhe lidheni përsëri.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Treguesi i dritës së Power/ RF link në 
pjesën e pasme kalon nga pulsim i 
shpejtë me ngjyrë të kuqe në jeshile 
të qëndrueshme pas 30 sekondash. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

Solide/ E qëndrueshme 
(e gjelbër)

Dridhje pulsuese e 
shpejtë (e kuqe)

30 sek

(RF link > Play-Fi) 
1 Shtypni butonin  (Wi-Fi) që 

ndodhet në pjesën e pasme për  
1 sekondë. 

1

2 Fast blink

1 sec1 sek

1

2 Fast blink

1 sec

Dridhje pulsuese e shpejtë

2 Treguesi i dritës Wi-Fi në pjesën e 
pasme kalon nga një dridhje e shpejtë 
në një pulsim të ngadaltë.

Përmirëso firmuerin
Për të marrë funksionalitetet dhe 
mbështetjen më të mirë, përditësoni 
produktin tuaj me versionin më të fundit 
të firmuerit.

Përditësoni firmuerin përmes Philips 
Sound (Settings > Fine Tune / Update 
Firmware) (Cilësimet > Sintonizimi i saktë / 
Përditësimi i firmuerit) 

Firmueri për MCU dhe DSP mund të 
përmirësohet në versionin më të fundit 
nëpërmjet Philips Sound të ofruar nga 
DTS Play-fi. Ju lutem, shkoni te menuja 
e cilësimeve dhe zgjidhni opsionin 
PS Fine Tune / Update Firmware për 
ta kontrolluar atë. Nëse lëshohet 
përditësimi, ikona e përmirësuar mund të 
shtypet për të vazhduar automatikisht. 
Me lidhjen e këtij produkti me Wi-Fi, ai 
mund të marrë përditësimin e firmuerit 
përmes ajrit. Përdirësojeni gjithmonë 
me versionin më të fundit të firmuerit 
për të përmirësuar performancën e këtij 
produkti. 
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Rikthim	ne	gjendjen	e	
parametrave të vendosur 
nga	fabrika
Rivendos pajisjen në cilësimin e 
paracaktuar.
1 Lidheni subwooferin me furnizimin 

me energji, përdorni një gjilpërë për 
të shtypur butonin Reset në pjesën e 
pasme të subwooferit për 5 sekonda.

25Hz

25Hz

 » Do të dëgjoni një sinjal akustik 
dhe më pas subwooferi do të 
ristartohet automatikisht.

 » Subwooferi është rikthyer në 
standardet e paravendosura të 
fabrikës. 

4 Specifikat	e	
produktit
Shënim

 • Specifikimet dhe dizajni mund të ndryshojnë pa 
paralajmërim.

Lidhja valore

Rrezja e frekuencës 
me valë 5.8 G /Fuqia e 
transmetuesit (EIRP) 

5742 ~ 5852 MHz
≤ 10dBm

Rrjeti i mbështetur

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Brezi i 
frekuencës me valë (Wi-Fi) /Fuqia e 
transmetuar me frekuencë radio (EIRP) 
2.4G Wi-Fi 2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm

5G Wi-Fi
5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20dBm
5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27dBm
5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14dBm

Subwooferi

Furnizimi me energji 
elektrike

100-240V~ 
50/60Hz

Fuqia dalëse (e 
vlerësuar)
Fuqia dalëse 
(maksimumi)

210W RMS
420W @ 1% THD

Konsumi i energjisë 50 W
Konsumi i në gjendje 
pritje  < 0,5 W 

USB 5V  500 mA
Përgjigja e 
frekuencës 25Hz - 150Hz

Impedanca 3 Ω
Përmasat (Gja x L x Gjë) 240 x 472 x 400 mm
Pesha 13,4 kg
Temperatura e 
funksionimit 0°C - 45°C
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5 Zgjidhja e 
problemeve

Shënim

 • Asnjëherë mos e hiqni kutinë e produktit.

Për ta mbajtur të vlefshme garancinë, 
mos u përpiqni kurrë ta riparoni vetë 
produktin. 
Nëse keni probleme me përdorimin 
e këtij produkti, kontrolloni pikat e 
mëposhtme përpara se të kërkoni 
shërbim. Nëse problemi vazhdon, kërkoni 
ndihmë në www.philips.com/support. 

Nuk	ka	energji
• Sigurohuni që kordoni AC të jetë 

lidhur siç duhet.
• Sigurohuni që të ketë energji në 

prizën AC.

Tingulli
• Kur riprodhimi bllokohet dhe nuk 

lëshohet asnjë zë në modalitetin  
Wi-Fi, ju lutem kontrolloni nëse rrjeti 
juaj i shtëpisë është normal.

Tingull ose jehonë e shtrembëruar.
• Nëse riprodhohet audio nga TV 

përmes këtij produkti, sigurohuni që 
TV-ja të jetë funksionin pa zhurmë/i 
heshtur. 

Wi-Fi
Lidhja	Wi-Fi	nuk	mund	të	vendoset.
• Kontrolloni disponueshmërinë e 

rrjetit WLAN në ruter.
• Vendoseni ruterin Wi-Fi më afër 

pajisjes.
• Sigurohuni që fjalëkalimi të jetë i 

saktë.
• Kontrolloni funksionin WLAN ose 

rindizni modemin dhe ruterin Wi-Fi.

Play-fi 
E pamundur të zbulohen pajisjet e 
mbështetura	play-fi	nga	aplikacioni.
• Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur 

me Wi-Fi.

E	pamundur	të	riprodhohet	muzikë	
play-fi.
• Disa shërbime të rrjetit ose 

përmbajtje të disponueshme 
përmes pajisjes mund të mos jenë 
të aksesueshme në rast se ofruesi i 
shërbimit përfundon shërbimin e tij.

• Kur konfigurimi i parë nuk është i 
suksesshëm, mbyllni aplikacionin 
Philips Sound të ofruar nga  
DTS Play-fi. Rinisni aplikacionin. 

• Kur autoparlanti është vendosur 
si Stereo Pairs (Çiftet Stereo) ose 
Surround Sound (Tingull Përrethues), 
është e nevojshme që autoparlanti të 
shkëputet nga aplikacioni përpara se 
ta përdorni më vete.



Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ju lutem vizitoni  
www.Philips.com/support për përditësimet dhe dokumentet më të fundit.
Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të 
Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.
Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong 
Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong 
Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.
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