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1 Важни  
инструкции 
относно без-
опасността

Преди да използвате този продукт, 
прочетете и разберете всички 
инструкции. Гаранцията не важи, 
ако бъде причинена повреда заради 
неспазване на инструкциите.

Безопасност

Запознайте се с тези символи за 
безопасност

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

Това е уред от КЛАС II с двойна 
изолация и без осигурено 
заземяване.

Променливо напрежение

Спазвайте инструкциите 
в ръководството за 
потребителя!

ВНИМАНИЕ!
Внимание: Риск от токов удар!

Удивителният знак има за цел 
да предупреди потребителя за 
наличието на важни инструкции 
за експлоатация.

Опасност от токов удар или 
пожар!
• Преди да направите или 

промените каквато и да е 
връзка, се уверете, че всички 
устройства са изключени от 
електрическия контакт.

• Никога не излагайте продукта и 
аксесоарите на дъжд или вода. 
Никога не поставяйте съдове с 
течност, като вази например, 
близо до продукта. Ако във или 
върху продукта бъде разлята 
течност, изключете го веднага 
от контакта. Свържете се с 
отдел Грижа за потребителя, 
за да проверят продукта преди 
използване.

• Никога не поставяйте продукта 
и аксесоарите близо до открити 
пламъци или други източници 
на топлина, включително пряка 
слънчева светлина.

• Никога не вкарвайте предмети 
във вентилационните отвори 
или в другите отвори на 
продукта.

• Когато като устройство за 
изключване се използва щепселът 
на захранването или модулен 
съединител, устройството за 
изключване трябва да остане в 
работно състояние.

• Преди светкавични бури, 
изключете продукта от 
електрическия контакт. 

• При изкарване на захранващия 
кабел, винаги дърпайте щепсела, 
а не кабела. 

• Използвайте продукта в 
тропически и/или умерен 
климат.
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Опасност от късо съединение 
или пожар!
• За идентификация или 

номинални характеристики на 
захранването, вижте типовата 
табелка на гърба или върху 
долната част на продукта.

• Преди да свържете продукта 
към електрическия контакт, 
се уверете, че волтажът на 
захранването отговаря на 
стойността, отпечатана на 
гърба или в долната част на 
продукта. Никога не свързвайте 
продукта в електрическия 
контакт, ако волтажът е 
различен.

Опасност от нараняване или 
повреда на продукта!
• При стенен монтаж, този 

продукт трябва да бъде 
здраво закрепен на стената, в 
съответствие с инструкциите 
за монтаж. Използвайте само 
предоставената скоба за 
стенен монтаж (ако е налична). 
Неправилният стенен монтаж 
може да доведе до злополука, 
нараняване или повреда. Ако 
имате въпроси, свържете се с 
отдел Грижа за потребителя във 
вашата страна.

• Никога не поставяйте продукта 
или други предмети върху 
захранващите кабели или върху 
електрическо оборудване. 

• Ако продуктът е транспортиран 
при температура под 5°C, 
разопаковайте го и изчакайте 
преди да го свържете към 
електрическия контакт, докато 
температурата му стигне 
стайната температура. 

• Части на този продукт може да 
са направени от стъкло. Бъдете 
внимателни с него, за да се 
избегнат нараняване и повреди.

Опасност от прегряване!
• Никога не инсталирайте 

този продукт ограничено 
пространство. Винаги 
оставяйте поне четири инча/
десет сантиметра около 
продукта за вентилация. Не 
позволявайте на завеси и 
други предмети да покриват 
отворите за вентилация на 
продукта. 

Забележка

 • Етикетът с номиналното напрежение е 
залепен на долната или задната част на 
устройството.

Грижа за вашия продукт
Използвайте само микрофибърна 
кърпа за почистването на продукта.
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Грижа за околната 
среда
Изхвърляне на вашите стари 
продукт и батерия

Продуктът е създаден 
и произведен от 
висококачествени материали 
и компоненти, които могат 
да се рециклират и използват 
отново.

Този символ върху продукта 
означава, че се управлява от 
Европейски регламент  
2012/19/EU.

Този символ означава, че 
продуктът съдържа батерии, 
попадащи в обхвата на 
Европейска директива 
2013/56/EU, и не могат да се 
изхвърлят с обикновените 
битови отпадъци.

Информирайте се местната 
система за разделно събиране 
на електрически и електронни 
продукти и батерии. Спазвайте 
местните правила и никога не 
изхвърляйте продукта и батериите 
с обикновените битови отпадъци. 
Правилното изхвърляне на старите 
продукти и батерии спомага за 
предпазване от негативните 
последици за околната среда и 
човешкото здраве.

BG За 5G Wi-Fi устройство
Устройството за работа 
в обхвата 5150–5350 MHz 
трябва да се използва само 
на закрито, за да се намали 
вероятността от вредни 
смущения в мобилните 
сателитни системи, 
работещи на същия канал.

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.

Декларация за 
съответствие 
Този продукт е в съответствие с 
изискванията за радиосмущения на 
Европейската общност.
С настоящото MMD Hong Kong 
Holding Limited декларира, че 
продуктът е в съответствие с 
основните изисквания и другите 
приложими разпоредби на 
Директива 2014/53/EU и UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206. 
Можете да намерите Декларацията 
за съответствие на  
www.philips.com/support.
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Търговски марки:

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®.

Помощ и поддръжка
За повече онлайн поддръжка, 
посетете www.philips.com/support за:
• изтегляне на Ръководството 

за потребителя и Краткото 
ръководство

• гледане на видео уроци (налични 
само за избрани модели)

• намиране на отговори на често 
задавани въпроси (ЧЗВ)

• изпращане на имейл с въпрос
• чат с наш представител по 

поддръжката
Следвайте инструкциите на 
уебсайта, за да изберете своя език, 
след което да въведете номера на 
модела на продукта.
Другата възможност е да се 
свържете с отдел Грижа за 
потребителя във вашата страна. 
Преди да се свържете, запишете 
си номера на модела и серийния 
номер на вашия продукт. Можете 
да намерите тази информация на 
задната или на долната страна на 
вашия продукт.
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Информация от ФКК
ЗАБЕЛЕЖКА: Това окабеляване 
е тествано и съответства 
на ограниченията за цифрово 
устройство от клас В според Част 
15 на правилника на Федералната 
комисия по комуникации. Тези 
ограничения са създадени, за да 
осигурят надеждна защита срещу 
вредни смущения в жилищните 
сгради. Това оборудване генерира, 
използва и може да излъчва 
радио-честотна енергия и, ако 
не е инсталирано и използвано в 
съответствие с инструкциите, 
може да причини вредни смущения на 
радио-комуникациите. 
Въпреки това, няма гаранции, 
че при дадена инсталация няма 
да възникнат смущения.  Ако 
оборудването причинява 
вредни смущения в радио или 
телевизионното приемане, 
което може да се определи чрез 
неговото включване и изключване, 
потребителят може да опита да 
коригира смущенията, като използва 
последователно следните мерки:
• Да промени мястото на 

приемащата антена. 
• Да увеличи разстоянието между 

оборудването и приемника. 
• Включете оборудването в 

контакт с верига, която се 
различава от тази на приемника. 

• Да се посъветва с доставчика 
или с опитен радиотелевизионен 
техник. 

Предупреждение на ФКК&IC: 
• Това оборудване трябва да 

се инсталира и с него трябва 
да се работи при минимално 
разстояние от 20 cm между 
радиатора и тялото ви.

• Промени или модификации на 
това устройство, които не са 
изрично одобрени от страната, 
отговорна за съответствието, 
могат да анулират правото 
на потребителя да работи с 
оборудването. 

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-Канада:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Това устройство съдържа 
освободени от лицензиране 
приемници / предаватели, които 
отговарят на условията за отмяна 
на лиценза за научно и икономическо 
развитие на Канада RSS(s). Работата 
с устройството отговаря на 
следните две условия:
1 Това устройство не може да 

причини смущения.
2 Това устройство трябва да 

приеме всякакви смущения, 
включително смущения, които 
могат да причинят нежелана 
работа на устройството.

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.
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2 Вашият  
субуфер

Поздравления за покупката и 
добре дошли във Philips! За да 
се възползвате напълно от 
поддръжката, предлагана от Philips, 
регистрирайте вашия субуфер на 
www.philips.com/support.

Какво има в кутията
Прегледайте и идентифицирайте 
елементите в опаковката.

Субуфер x1

Захранващ кабел x1

• Броят захранващи кабели и 
видът на щепсела варират 
според регионите.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

за Китай за Тайван
за САЩ/
Канада

за Европа/
Великобритания за Азия

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Ръководство за Бързо Стартиране 
x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Гаранционна карта x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Лист за безопасност x1

• Изображенията, илюстрациите 
и рисунките, показани в това 
ръководство на потребителя, са 
само за справка, като външният 
вид на действителния продукт 
може да е различен.
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Субуфер
Този раздел включва общ преглед на 
безжичния субуфер

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  Бутон/индикатор  
(Wi-Fi настройка)
• Стартиране на Wi-Fi 

настройката за Play-fi.
• Натиснете и задръжте 

бутона 8 секунди за 
активиране на режим AP.

• Натиснете и задръжте 
бутона 4 секунди за 
активиране на режим WPS.

Действие LED със-
тояние

Състояние

Посто-
янно 
включено

Свързано /  
Сдвоено 
успешно

Натиснете 
и задръжте 

 8 секунди

Преми-
гване 

Режим Wi-Fi 
точка за 
достъп (AP)

Натиснете 
и задръжте 

 4 секунди

Двойно 
преми-
гване 

Режим 
Настро-
йване на 
защитена 
Wi-Fi (WPS)

b Индикатор Power/RF link 
(Захранване/РЧ връзка)

c Source (Източник) (превключване 
на режим Play-fi/RF link/Sub in 
(Play-fi/РЧ връзка/Суб вход))
• Когато FW1 се използва 

като жичен субуфер, 
превключвателят за източник 
трябва да е в позиция Sub in.
 » Цялата мрежова аудио 

функционалност ще спре да 
работи.

 » Wi-Fi се изключва, но 
идентификационните данни 
за Wi-Fi трябва да се запазят, 
ако е това е зададено 
предварително. 

 » Play-fi модулът може да бъде 
изключен. 

• За да обновите фърмуера 
на Play-fi модула и MCU през 
USB порта за обслужване, 
превключвателят за източник 
трябва да е в позиция Sub in.

d USB гнездо за обслужване
USB гнездото е само за 
обслужване.

e Бутон Reset (Възстановяване) 
(много малка дупка)
Възстановява устройството до 
първоначалните настройки.

f Phase 0° - 180° (Фаза 0° - 180°) 
(превключвател)

g Sub in (Суб вход) (гнездо) 
Използвайте кабела на субуфера 
за свързване на субуфера с други 
устройства (не са предоставени)

h Crossover 25Hz-150Hz (Преход 
25Hz-150Hz) (копче)
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i Gain +/- (Усилване +/-) (копче) 

Функцио-
нални 

настройки По 
подразбиране

Усилване -6 dB до  
+6 dB

0 dB

Преход 25 до  
150 Hz

-

Фаза 0 или  
180 градуса 

0 градуса

Когато FW1 се използва като 
Play-fi субуфер, горните контроли 
и функции не са приложими.

j Гнездо AC in ~  
(вход променлив ток)
За свързване към 
електрозахранване.

3 Свързване
Този раздел ще ви помогне да 
свържете вашия субуфер към 
телевизор или други устройства, а 
после да го настроите. 

Забележка

 • За идентификация или номинални 
характеристики на захранването, вижте 
типовата табелка на гърба или върху 
долната част на продукта.

 • Преди да направите или промените 
каквато и да е връзка, се уверете, че 
всички устройства са изключени от 
електрическия контакт.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Свързване Отиди на 
страница

A Сдвояване със саундбара FB1 
(първоначална настройка 
към РЧ-връзката)

11

B Wi-Fi настройване 13
C Свързване на субуфера към 

телевизор с активиран 
Philips Play-fi

16

D Свързване с кабел (Суб-вход) 17
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Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Свързване към 
захранване

ВНИМАНИЕ!

 • Риск от повреждане на продукта! Уверете 
се, че волтажът на електрозахранването 
съответства на волтажа, отпечатан на 
гърба или отдолу на продукта.

 • Риск от токов удар! При изваждане на 
захранващия кабел, винаги издърпвайте 
щепсела от контакта. Никога не дърпайте 
кабела.

 • Преди да включите AC захранващия кабел, 
се уверете, че сте завършили всички други 
свързвания.

Свържете захранващия кабел към 
входното гнездо AC in~ на субуфера и 
после в мрежовия контакт.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Броят захранващи кабели и 
видът на щепсела варират 
според регионите.

Сдвояване със 
саундбара FB1 
(първоначална 
настройка към  
RF-връзката)
Безжичният субуфер FW1 Play-Fi може 
да се сдвои със саундбар FB1 (не е 
предоставен).
1 Превключвателят за източник 

трябва да е на позиция  
Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Индикаторът Power/RF link ще 
премигне бързо (в зелено) на 
субуфера.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Бързо мигане (зелено)
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3 Натиснете бутона  за 
включване на вашия саундбар FB1.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

4 От дистанционното на FB1, 
влезте в менюто за настройки:
» Натиснете  > изберете 

„SUB PAIR“ > После натиснете 
 (Вход), за да потвърдите 

режима на сдвояване на 
субуфера.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Изчакайте, докато индикаторът 
Power/RF link на субуфера светне 
за постоянно (в зелено).

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidПостоянно (зелено)

6 Саундбарът и субуфера ще се 
открият и ще се сдвоят.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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Wi-Fi настройване
(За версии iOS и Android)
След свързването на това 
устройство и мобилни телефони 
и таблети (като iPad, iPhone, iPod 
touch, Android телефони и пр.) към 
същата Wi-Fi мрежа, можете да 
използвате приложението Philips 
Sound, предоставено от  
DTS Play-fi, за управлението на 
субуфера при възпроизвеждането на 
аудио файлове. 
1 Изтеглете и инсталирайте 

приложението Philips Sound, 
предоставено от DTS Play-fi, на 
телефон или таблет.

Philips Sound

• Уверете се, че рутерът ви е 
включен и работи нормално.

2 Свържете вашия телефон или 
таблет към същата Wi-Fi мрежа, 
към която искате да свържете 
вашия субуфер.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Когато FW1 се използва като 
Play-fi субуфер, превключвателят 
за източник трябва да е на 
позиция Play-fi/RF Link.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

3 Натиснете и задръжте бутона 
 (Wi-Fi), намиращ се на задната 

кутия, за 8 секунди за стартиране 
на Wi-Fi свързването. 
 » Докато говорителя издаде 

втори звук, след което 
пуснете бутона.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 сек

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneДва звука

4 Изчакайте, докато светлинният 
Wi-Fi индикатор на задната 
кутия премине от бързо 
премигване в бавно пулсиране. 
Когато започне да пулсира 
бавно, това означава, че 
тонколоната влиза в Wi-Fi режим 
на настройване.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Бавно пулсиранеБързо мигане
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5 Стартирайте приложението 
Philips Sound, предоставено 
от DTS Play-fi. Следвайте 
инструкциите в приложението, 
за да свържете този продукт 
към вашата Wi-Fi мрежа.

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.
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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.
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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.
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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 След успешното Wi-Fi свързване, 
светлинният Wi-Fi индикатор 
ще спре да пулсира и ще стане 
постоянен. След като настроите 
този продукт във вашата 
Wi-Fi мрежа, можете да го 
управлявате от всеки смартфон 
или таблет в същата мрежа.

7 След свързването, можете 
да промените името на 
устройството. Има няколко 
имена, от които да изберете, 
или можете да създадете свое 
собствено, като изберете 
Custom Name (Име по избор) в 
края на списъка с имена. Иначе ще 
следва името по подразбиране.

8 След свързването, този продукт 
може да извърши актуализиране 
на софтуера. Обновете до 
последния софтуер, когато 
правите първоначалното 
настройване. Обновлението 
на софтуера може да отнеме 
няколко минути. Не изключвайте 
вашата тонколона от 
захранването, не изключвайте 
устройството си и не излизайте 
от мрежата по време на 
обновяването.

Забележка

 • След свързването, продуктът може да 
извърши актуализиране на софтуера. 
След първоначалното настройване е 
необходимо обновление. Без обновление, не 
всички функции на продукта ще са налични. 

 • Ако първият път настройването не 
е успешно, задръжте натиснат Wi-Fi 
бутона на субуфера за 8 секунди, докато 
се чуе втори звук, а Wi-Fi индикаторът се 
промени до бавно пулсиране. Възстановете 
Wi-Fi връзката, рестартирайте 
приложението и започнете 
настройването отначало.

 • Ако желаете да преминете от една 
мрежа към друга, трябва да настроите 
свързването отново. Натиснете и 
задръжте бутона  (Wi-Fi) на субуфера 
за 8 секунди, за да възстановите Wi-Fi 
връзката.
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Настройване на защитена Wi-Fi 
(WPS)  
Ако рутерът ви има (WPS), можете 
да настроите връзката без да 
въвеждате парола.
1 Натиснете и задръжте бутона 

 (Wi-Fi) за 4 секунди. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 сек4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneЕдин звук

» Ще чуете звук, а 
индикаторът на Wi-Fi ще 
премигне два пъти.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Двойно премигване

2 Натиснете бутона WPS на вашия 
рутер. Бутонът обикновено е 
маркиран с това WPS лого. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Следвайте инструкцията в 
приложението Philips Sound, 
предоставено от DTS Play-fi, за да 
стартира сдвояването.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Забележка

 • WPS не е стандартна функция при всички 
рутери. Ако рутерът ви няма WPS, тогава 
използвайте стандартно настройване на 
Wi-Fi.

 • Натиснете бутона  (Wi-Fi) веднъж, ако 
желаете да излезете от режима WPS или 
ще излезе автоматично след 2 минути.

Свързване на субуфера с 
приложението Philips Sound

1 След успешното Wi-Fi свързване, 
светлинният Wi-Fi индикатор 
ще спре да пулсира и ще стане 
постоянен.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Постоянно

2 Стартирайте приложението 
Philips Sound, предоставено от 
DTS Play-fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Изберете Primary Speaker 
(Основната Тонколона) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker
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Свързване на субуфера 
към телевизор с 
активиран Philips  
Play-fi

1 Включете в захранването вашия 
DTS Play-fi телевизор, свързан към 
интернет.
» Звукът на телевизора е 

заглушен.

2 Влезте в меню Settings 
(Настройки) на телевизора.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Настройки > Звук > 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

Постоянно

Настройване на звука на 
телевизора
Следвайте настройките на 
екранното меню

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

Настройване на съраунд звук
Следвайте настройките на 
екранното меню

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar
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Свързване с кабел  
(Суб-вход)
Когато превключвателят за Source 
е на позиция Sub-in, FW1 ще се държи 
като свързан с кабел субуфер. Той 
трябва да възпроизведе сигнала на 
субуфера чрез аналогов вход.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Използвайте кабел за субуфер, 
за да свържете другото 
устройство или аудио гнездата 
на телевизора към гнездото  
Sub in на устройството.

2 Когато FW1 се използва като 
жичен субуфер, превключвателят 
за източник трябва да е в 
позиция Sub in.

3 Наличните контроли и функции 
(на гърба на субуфера) са 
следните:

Функцио-
нални 

настройки По 
подразбиране

Усилване -6 dB до  
+6 dB

0 dB

Преход 25 до  
150 Hz

-

Фаза 0 или  
180 градуса 

0 градуса

Забележка

 • Когато FW1 се използва като Play-fi 
субуфер, горните контроли и функции не са 
приложими.

Безжично свързване
 (Play-Fi > RF link)
1 Включете субуфера 

в захранването, а 
превключвателят за source да е 
на позиция Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Изключете захранването и го 
включете отново.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Светлинният индикатор 
Power/ RF link на задната кутия 
се променя от бързо мигане в 
червено в постоянно зелено след 
30 секунди. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidПостоянно (зелено)

Бързо мигане 
(червено)

30 сек
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(RF link > Play-Fi) 
1 Натиснете бутона  (Wi-Fi), 

намиращ се на задната кутия за 
1 секунда. 

1

2 Fast blink

1 sec1 сек

1

2 Fast blink

1 sec

Бързо мигане

2 Светлинният Wi-Fi индикатор на 
задната кутия преминава от бързо 
мигане до бавно пулсиране.

Обновление на фърмуера
За да получите най-добрите функции 
и поддръжка, актуализирайте вашия 
продукт с последната версия на 
фърмуера.

Актуализиране на фърмуера чрез 
Philips Sound (Settings > Fine Tune /  
Update Firmware) (Настройки > Фина 
настройка / Актуализиране на 
фърмуера) 

Фърмуерът за MCU и DSP може да 
се надстрои до последната версия 
чрез Philips Sound, предоставен от 
DTS Play-fi. Отидете до менюто за 
настройки и изберете опцията PS 
Fine Tune / Update Firmware, за да 
проверите това. Ако обновлението 
е пуснато, може да се натисне 
иконата за обновление, за да 
продължи автоматично процесът. 
След като този продукт бъде 
свързан към Wi-Fi, той може да 
получи по въздуха обновление на 
фърмуера. Винаги обновявайте да 
последната версия на фърмуера, за да 
се подобрят характеристиките на 
този продукт. 

Възстановяване на 
заводските настройки
Възстановява устройството до 
първоначалните настройки.
1 Свържете субуфера към 

захранване; използвайте игла, за 
да натиснете бутона Reset на 
задната страна на субуфера за  
5 секунди.

25Hz

25Hz

 » Ще чуете звук, а после 
субуферът ще се рестартира 
автоматично.

 » Субуферът е възстановен да 
фабричните настройки. 
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4 Специфика-
ции на  
продукта
Забележка

 • Спецификациите и дизайнът могат да 
бъдат променяни без предизвестие.

Безжични

5.8G Безжичен 
честотен диапазон /  
Мощност на 
предавателя (EIRP) 

5742 ~ 5852 MHz
≤ 10dBm

Поддържана мрежа

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Безжична 
честотна лента (Wi-Fi) /Предавана 
радиочестотна мощност (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

Субуфер

Електрозахранване 100-240V~ 
50/60Hz

Изходна мощност 
(номинална)
Изходна мощност 
(макс)

210W RMS
420W @ 1% THD

Консумирана 
мощност 50 W

Консумирана 
мощност в 
стендбай режим

 < 0,5 W 

USB 5V  500mA

Честотна 
характеристика 25Hz - 150Hz

Импеданс 3 Ω

Размери (Ш x В x Д) 240 x 472 x 400 
mm

Тегло 13,4 kg

Работна 
температура 0°C - 45°C
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5 Отстраня-
ване на неиз-
правности

Забележка

 • Никога не сваляйте корпуса на продукта.

За да запазите гаранцията 
валидна, никога не се опитвайте да 
поправяте устройството сами. 
Ако се натъкнете на проблеми, 
докато използвате устройството, 
разгледайте следните неща, преди 
да потърсите сервизно обслужване. 
Ако все още имате проблем, 
можете да получите помощ на 
www.philips.com/support. 

Няма захранване
• Уверете се, че захранващият 

кабел е свързан правилно.
• Уверете се, че има захранване в 

контакта.

Звук
• Когато възпроизвеждането 

замръзне и няма звук в режим  
Wi-Fi, проверете дали 
домашната ви мрежа е нормална.

Изкривен звук или ехо.
• Ако слушате аудио от телевизор 

през този продукт, се уверете, 
че телевизорът е заглушен. 

Wi-Fi
Не може да бъде установена Wi-Fi 
връзка.
• Проверете дали е налична WLAN 

мрежа на рутера.
• Поставете Wi-Fi рутера по-близо 

до устройството.
• Уверете се, че паролата е 

правилна.
• Проверете WLAN или 

рестартирайте модема и Wi-Fi 
рутера.

Play-fi 
Не могат да се открият 
поддържаните от приложението 
play-fi устройства.
• Уверете се, че устройството е 

свързано към Wi-Fi.

Не може да се възпроизвежда play-fi 
музика.
• Някоя мрежова услуга или 

съдържание, налични през 
устройството, може да не са 
достъпни, ако доставчикът спре 
услугата.

• Когато първоначалното 
настройване не е успешно, 
затворете приложението 
Philips Sound, предоставено 
от DTS Play-fi. Рестартирайте 
приложението. 

• Когато тонколоната е 
била зададена като Stereo 
Pairs (Стерео Двойки) или 
Surround Sound (Съраунд Звук), 
тонколоната трябва да бъде 
разкачена в приложението преди 
да се използва отделно.



Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие. Моля, 
посетете www.Philips.com/support за последните актуализации и 
документи.
Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски 
марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз.
Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong Kong 
Holding Limited или някои от техните сдружени компании, а  
MMD Hong Kong Holding Limited осигурява гаранцията за продукта.
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