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1 Důležité 
bezpečnostní 
pokyny

Před používáním výrobku si přečtěte 
všechny pokyny. Je nutné jim porozumět. 
Pokud nedodržením těchto pokynů 
dojde ke škodě, nevztahuje se na takové 
poškození záruka.

Bezpečnost

Bezpečnostní symboly

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

Toto je přístroj TŘÍDY II s dvojitou 
izolací a ochranné uzemnění není 
zajištěno.

Střídavé napětí

Dodržujte pokyny uvedené v tomto 
návodu k obsluze!

VAROVÁNÍ!
Varování: Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem!

Vykřičník je určen k upozornění 
uživatele na důležité pokyny 
k obsluze.

Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru!
• Než budete provádět jakékoli 

zapojení nebo ho měnit, ujistěte se, 
že jsou všechna zařízení odpojena od 
elektrické zásuvky.

• Výrobek ani příslušenství nikdy 
nevystavujte dešti nebo vodě. 
Do blízkosti výrobku nikdy 
neumisťujte nádoby s kapalinou, 
jako jsou vázy. Pokud dojde k vylití 
kapaliny na výrobek nebo do něj, 
okamžitě výrobek odpojte od 
elektrické zásuvky. Před dalším 
používáním se obraťte na centrum 
péče o spotřebitele, aby výrobek 
zkontrolovalo.

• Výrobek ani příslušenství nikdy 
neumisťujte do blízkosti otevřeného 
ohně ani jiných zdrojů tepla, včetně 
přímého slunečního záření.

• Do ventilačních otvorů ani jiných 
otvorů výrobku nikdy nevkládejte 
žádné předměty.

• Používáte-li k odpojení zařízení 
síťovou zásuvku nebo prodlužovačku, 
musejí zůstat snadno přístupné.

• Před bouřkou s blesky odpojte 
výrobek od elektrické zásuvky. 

• Při odpojování napájecího kabelu 
vždy tahejte za zástrčku a nikdy za 
kabel. 

• Používejte výrobek v tropickém nebo 
mírném klimatu.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Identifikační údaje výrobku 

a jmenovité napájecí hodnoty 
naleznete na typovém štítku na 
zadní nebo spodní straně výrobku.

• Než výrobek připojíte do elektrické 
zásuvky, ujistěte se, že napájecí 
napětí odpovídá hodnotě vytištěné 
na zadní nebo spodní straně výrobku. 
Pokud se tato napětí liší, výrobek do 
elektrické zásuvky nikdy nepřipojujte.
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Nebezpečí zranění nebo poškození 
tohoto výrobku!
• Při montáži na stěnu musí být 

výrobek ke stěně bezpečně 
připevněn v souladu s pokyny 
k montáži. Použijte pouze dodaný 
držák pro montáž na stěnu (pokud 
je k dispozici). Nesprávná montáž na 
stěnu může vést k nehodě, zranění 
nebo poškození. Pokud máte nějaké 
dotazy, obraťte se na centrum péče 
o spotřebitele ve své zemi.

• Výrobek ani žádné jiné předměty 
nikdy nepokládejte na napájecí 
kabely ani na jiné elektrické vybavení. 

• Pokud je výrobek přepravován při 
teplotách nižších než 5 °C, rozbalte 
jej a před připojením do elektrické 
zásuvky počkejte, dokud se teplota 
výrobku nevyrovná pokojové teplotě. 

• Část tohoto výrobku je vyrobena 
ze skla. Manipulujte s ním opatrně, 
abyste zabránili zranění a poškození.

Nebezpečí přehřátí!
• Výrobek nikdy nemontujte do 

stísněného prostoru. K zajištění 
řádné ventilace ponechte kolem 
výrobku alespoň 10 cm místa. 
Zajistěte, aby ventilační otvory 
výrobku nikdy nezakrývaly záclony 
ani žádné jiné předměty. 

Poznámka

 • Typový štítek se nachází na spodní nebo zadní 
části výrobku.

Péče o výrobek
K čištění výrobku používejte pouze 
hadřík z mikrovlákna.

Péče o životní prostředí
Likvidace starého výrobku a baterie

Výrobek je navržen a vyroben 
z vysoce kvalitních materiálů 
a komponent, které lze recyklovat 
a znovu použít.

Tento symbol na výrobku 
znamená, že se na výrobek 
vztahuje evropská směrnice 
2012/19/EU.

Tento symbol znamená, že 
výrobek obsahuje baterie, na něž 
se vztahuje evropská směrnice 
2013/56/EU a které nelze 
likvidovat s běžným domovním 
odpadem.

Informujte se o místním systému 
odděleného sběru elektrických 
a elektronických výrobků a baterií. 
Dodržujte místní předpisy a nikdy 
nevyhazujte výrobek ani baterie do 
běžného domovního odpadu. Správná 
likvidace starých výrobků a baterií 
pomáhá předcházet negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské 
zdraví.
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CS Pro zařízení 5G Wi-Fi
Zařízení s provozem v pásmu 
5 150–5 350 MHz je určeno pouze 
k použití ve vnitřních prostorách, 
aby se snížila možnost škodlivého 
rušení mobilních satelitních 
systémů na stejném kanálu.

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.

Prohlášení o shodě 
Tento výrobek je v souladu s požadavky 
Evropského společenství na rádiové 
rušení.
Společnost MMD Hong Kong Holding 
Limited tímto prohlašuje, že výrobek je ve 
shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice RED 
2014/53/EU a UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení 
o shodě naleznete na webu  
www.philips.com/support.

Nápověda a podpora
Rozsáhlou podporu online naleznete na 
webu www.philips.com/support, kde 
můžete:
• stahovat návody k obsluze a stručné 

příručky
• zhlédnout návodná videa (k dispozici 

pouze pro vybrané modely)
• nalézt odpovědi na často kladené 

dotazy
• zaslat e-mailem dotaz
• chatovat s naším zástupcem podpory
Postupujte podle pokynů na webu 
a vyberte jazyk, poté zadejte číslo 
modelu výrobku.
Můžete se také obrátit na centrum péče 
o spotřebitele ve své zemi. Než budete 
kohokoli kontaktovat, poznamenejte si 
číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto 
údaje naleznete na zadní nebo spodní 
straně výrobku.

Ochranné známky:

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)
Toto zařízení obsahuje bezlicenční 
vysílače / přijímače, které vyhovují 
bezlicenční normě RSS kanadského 
ministerstva pro inovace, vědu a průmysl. 
Provoz je podmíněn následujícími dvěma 
podmínkami:
1 Toto zařízení nesmí způsobovat 

škodlivé rušení.
2 Toto zařízení musí přijmout libovolné 

rušení, včetně rušení, které může 
způsobit nežádoucí činnost zařízení.

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.

Informace FCC
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo 
testováno a shledáno vyhovujícím 
v souladu s omezeními pro digitální 
zařízení třídy B podle Části 15 předpisů 
FCC. Tato omezení jsou navržena tak, 
aby zajišťovala přiměřenou ochranu 
před nežádoucím rušením při instalaci 
v domácnostech. Toto zařízení 
generuje, používá a může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii a, pokud není 
instalováno a používáno v souladu 
s pokyny, může způsobovat škodlivé 
rušení rádiových komunikací. 
V žádném případě však není možné 
zaručit, že v určité konkrétní situaci 
k rušení nedojde.  Způsobuje-li toto 
zařízení škodlivé rušení rozhlasového 
nebo televizního příjmu, které lze 
určit vypnutím a zapnutím zařízení, 
doporučuje se uživateli, aby se pokusil 
o nápravu pomocí jednoho nebo více 
z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte 

přijímací anténu. 
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením 

a přijímačem. 
• Připojte zástrčku zařízení do zásuvky 

v jiném okruhu, než ke kterému je 
připojen přijímač. 

• Požádejte o pomoc prodejce nebo 
zkušeného rádiového / televizního 
technika. 

Varování FCC a IC: 
• Toto zařízení je třeba namontovat 

a provozovat v minimální vzdálenosti 
20 cm od radiátoru a vašeho těla.

• Změny nebo úpravy tohoto zařízení, 
které nebyly výslovně schváleny 
stranou zodpovědnou za soulad 
s předpisy, mohou mít za následek 
ztrátu oprávnění uživatele používat 
zařízení. 
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2 Váš subwoofer
Blahopřejeme vám k zakoupení a vítejte 
u společnosti Philips! K plnému využívání 
výhod podpory, kterou společnost Philips 
nabízí, zaregistrujte svůj subwoofer na 
webu www.philips.com/support.

Obsah balení
Zkontrolujte položky v balení a seznamte 
se s nimi:

1× subwoofer

1× napájecí kabel*

• Počet napájecích kabelů a typ 
zástrčky závisí na regionu.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

pro Čínu pro Tchaj-wan
pro USA/
Kanadu

pro Evropu / Velkou 
Británii pro Asii

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

1× stručná příručka

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

1× záruční list

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

1× bezpečnostní list

• Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené 
v tomto návodu k obsluze slouží 
pouze jako reference. Vzhled 
skutečného výrobku se může lišit.



8 CS

Subwoofer
V této části je uveden popis 
bezdrátového subwooferu.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  (Nastavení sítě Wi-Fi) (tlačítko/
indikátor)
• Slouží ke spuštění nastavování 

sítě Wi-Fi pro technologii Play-Fi.
• Stisknutím a podržením tlačítka 

po dobu 8 sekund aktivujete 
režim AP.

• Stisknutím a podržením tlačítka 
po dobu 4 sekund aktivujete 
režim WPS.

Akce Stav 
indikátoru 
LED

Stav

Trvalé 
svícení

Připojeno / 
úspěšné 
spárování

Stisknutí 
a podržení 
tlačítka  
po dobu 
8 sekund

Blikání Režim 
přístupového 
bodu sítě Wi-Fi 
(AP)

Stisknutí 
a podržení 
tlačítka  
po dobu 
4 sekund

Dvojité 
blikání 

Režim 
chráněného 
nastavení sítě 
Wi-Fi (WPS)

b Indikátor Power/RF link (Napájení / 
RF spojení)

c Source (Zdroj) (přepínač režimu 
Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/RF 
spojení/Vstup subwooferu))
• Používáte-li zařízení FW1 jako 

kabelový subwoofer, musí být 
přepínač Source v poloze Sub in.
 » Veškeré síťové funkce zvuku 

nebudou fungovat.
 » Síť Wi-Fi bude odpojena, ale 

pokud byla předtím nastavena, 
zůstanou přihlašovací údaje 
zachovány. 

 » Modul Play-Fi lze vypnout. 
• Chcete-li přes servisní port USB 

upgradovat firmware pro modul 
Play-Fi a MCU, musí být přepínač 
Source v poloze Sub in.

d Servisní port USB
Port USB slouží pouze k servisním 
účelům.

e Tlačítko Reset (Resetovat) (malý 
otvor)
Slouží k resetování zařízení na 
výchozí nastavení.

f Phase 0° - 180° (Fáze 0°–180°) 
(přepínač)
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g Sub in (Vstup subwooferu) (zdířka) 
K připojení subwooferu k jiným 
zařízením použijte kabel subwooferu 
(není součástí dodávky).

h Crossover 25Hz-150Hz (Rozdělování 
25 Hz–150 Hz) (knoflík)

i Gain +/− (Zisk +/−) (knoflík) 

Funkce Nastavení Výchozí 
hodnota

Zisk −6 dB až +6 dB 0 dB

Rozdělování 25 až 150 Hz −

Fáze 0 až 180 stupňů 0 stupňů

Používá-li se zařízení FW1 jako 
subwoofer Play-Fi, nelze výše 
uvedené ovládací prvky a funkce 
použít.

j AC in ~ (Vstup střídavého  
napájení ~) (zdířka)
Slouží k připojení k napájecímu 
zdroji.

3 Připojení
V této části jsou uvedeny pokyny, jak 
subwoofer připojit k televizoru a jiným 
zařízením a poté jak jej nastavit. 

Poznámka

 • Identifikační údaje výrobku a jmenovité 
napájecí hodnoty naleznete na typovém štítku 
na zadní nebo spodní straně výrobku.

 • Než budete provádět jakékoli zapojení nebo 
ho měnit, ujistěte se, že jsou všechna zařízení 
odpojena od elektrické zásuvky.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Připojení Přechod na stránku

A Spárování se soundbarem 
FB1 (původní nastavení na RF 
spojení)

10

B Nastavení sítě Wi-Fi 11

C Připojení subwooferu 
k televizoru s povolenou 
funkcí Philips Play-Fi

14

D  Kabelové připojení (Vstup 
subwooferu)

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

Připojení k napájení

VAROVÁNÍ!

 • Nebezpečí poškození výrobku! Ujistěte, že 
napětí napájecího zdroje odpovídá napětí 
uvedenému na zadní nebo spodní straně 
výrobku.

 • Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při 
odpojování napájecího kabelu vždy tahejte ze 
zásuvky za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.

 • Před připojením napájecího kabelu se vždy 
ujistěte, že jsou všechna ostatní připojení 
zapojena.

Síťový kabel připojte ke zdířce AC in~ 
subwooferu a pak jej připojte k síťové 
zásuvce.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Počet napájecích kabelů a typ 
zástrčky závisí na regionu.

Spárování se soundbarem 
FB1 (původní nastavení 
na RF spojení)
Bezdrátový subwoofer FW1 Play-Fi 
lze spárovat se soundbarem FB1 (není 
součástí dodávky).
1 Přepínač Source musí být v poloze 

Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Indikátor Power/RF link na 
subwooferu bude rychle blikat 
(zeleně).

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Rychlé blikání (zeleně)

3 Stisknutím tlačítka  zapněte 
soundbar FB1.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 Na dálkovém ovladači soundbaru 
FB1 přejděte k nabídce nastavení:
» Stiskněte tlačítko  > vyberte 

možnost SUB PAIR > poté 
k potvrzení režimu párování se 
subwooferem stiskněte tlačítko 

 (Enter).

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Počkejte, dokud indikátor Power/RF 
link na subwooferu nebude trvale 
svítit (zeleně).

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidTrvalé svícení (zeleně)

6 Soundbar a subwoofer se navzájem 
rozpoznají a spárují.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Nastavení sítě Wi-Fi
(Pro systémy iOS a Android)
Připojíte-li toto zařízení a mobilní 
telefony nebo tablety (například iPad, 
iPhone, iPod touch, telefony se systémem 
Android atd.) do stejné sítě Wi-Fi, můžete 
k ovládání subwooferu a poslechu 
audiosouborů využít aplikaci Philips 
Sound podporující technologii  
DTS Play-Fi. 
1 Stáhněte si do telefonu nebo tabletu 

aplikaci Philips Sound podporující 
technologii DTS Play-Fi a nainstalujte 
ji.

Philips Sound

• Zajistěte, aby byl router zapnutý 
a aby řádně fungoval.

2 Připojte telefon nebo tablet do 
stejné sítě Wi-Fi, do které chcete 
připojit subwoofer.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Používáte-li zařízení FW1 jako 
subwoofer Play-Fi, musí být přepínač 
Source v poloze 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 Stisknutím tlačítka   (Wi-Fi) na zadní 
části zařízení a jeho podržením po 
dobu 8 sekund spusťte připojení sítě 
Wi-Fi. 
 » Počkejte, dokud se 

z reproduktoru neozve druhý tón, 
a poté tlačítko uvolněte.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 s

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneDva tóny

4 Počkejte, dokud indikátor sítě Wi-Fi 
na zadní části zařízení nepřejde 
z rychlého blikání na pomalé 
impulzy. Jakmile začne pomalé 
blikání, znamená to, že reproduktor 
přešel do režimu nastavení sítě Wi-Fi.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Pomalý impulzRychlé blikání

5 Spusťte aplikaci Philips Sound 
podporující technologii DTS Play-Fi. 
Postupujte podle pokynů v aplikaci 
a připojte toto zařízení k síti Wi-Fi.

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.
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Settings
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Select NameXWi-Fi Password
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Show Password.
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SETUP
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6 Jakmile se úspěšně naváže připojení 
k síti Wi-Fi, indikátor sítě Wi-Fi 
přestane pulzovat a začne trvale 
svítit. Jakmile toto zařízení nastavíte 
v síti Wi-Fi, můžete jej ovládat 
z jakéhokoli chytrého telefonu nebo 
tabletu ve stejné síti.

7 Po navázání spojení můžete změnit 
název zařízení. Můžete si vybrat 
z několika názvů nebo si vytvořit 
svůj vlastní název zvolením možnosti 
Custom Name (Vlastní název) na 
konci seznamu. Jinak se nastaví 
výchozí název.
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8 Po připojení může toto zařízení 
aktualizovat software. Při prvním 
nastavování upgradujte na 
nejnovější verzi softwaru. Upgrade 
softwaru může trvat několik minut. 
Během upgradu neodpojujte 
reproduktor, nevypínejte zařízení ani 
jej neodpojujte od sítě.

Poznámka

 • Po připojení může zařízení aktualizovat 
software. Po prvotním nastavení je vyžadován 
upgrade. Bez upgradu nebudou některé funkce 
zařízení k dispozici. 

 • Pokud není první nastavení úspěšné, stiskněte 
na subwooferu tlačítko sítě Wi-Fi a podržte jej 
stisknuté po dobu 8 sekund, dokud se neozve 
druhý tón a indikátor sítě Wi-Fi se nezmění na 
pomalé impulzy. Resetujte připojení k síti Wi-Fi, 
restartujte aplikaci a proveďte nastavení znovu.

 • Chcete-li změnit síť na jinou, musíte nastavit 
připojení znovu. Stisknutím tlačítka   (Wi-Fi) 
na subwooferu a jeho podržením po dobu 
8 sekund resetujte připojení k síti Wi-Fi.

Chráněné nastavení sítě Wi-Fi (WPS)  
Je-li router vybaven funkcí chráněného 
nastavení sítě Wi-Fi (WPS), lze nastavit 
připojení bez zadávání hesla.
1 Stiskněte tlačítko   (Wi-Fi) a podržte 

jej stisknuté po dobu 4 sekund. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 s4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneJeden tón

» Ozve se tón a indikátor sítě Wi-Fi 
začne dvojitě blikat.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Dvojité blikání

2 Stiskněte na routeru tlačítko WPS. 
Tlačítko je běžně označeno tímto 
logem WPS. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Ke spuštění párování postupujte 
podle pokynů v aplikaci Philips 
Sound podporují technologii DTS 
Play-Fi.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone
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Poznámka

 • Režim WPS není standardní funkcí všech 
routerů. Pokud váš router není režimem WPS 
vybaven, použijte standardní nastavení sítě 
Wi-Fi.

 • Pokud chcete režim WPS ukončit, stiskněte 
jednou tlačítko   (Wi-Fi). V opačném případě 
se režim ukončí sám po uplynutí 2 minut.

Připojení subwooferu pomocí 
aplikace Philips Sound

1 Jakmile se úspěšně naváže připojení 
k síti Wi-Fi, indikátor sítě Wi-Fi 
přestane pulzovat a začne trvale 
svítit.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Trvalé svícení

2 Spusťte aplikaci Philips Sound 
podporující technologii DTS Play-Fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Vyberte možnost Primary Speaker 
(Primární reproduktor) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Připojení subwooferu 
k televizoru s povolenou 
funkcí Philips Play-Fi

1 Zapněte televizor s funkcí DTS Play-Fi, 
který je připojený k internetu.
» Zvuk televizoru je ztlumený.

2 Přejděte na televizoru k nabídce 
Settings (Nastavení).
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Nastavení > Zvuk > 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

Trvalé svícení
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Nastavení zvuku televizoru
Postupujte podle pokynů k nastavení na 
obrazovce.

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

Nastavení prostorového zvuku
Postupujte podle pokynů k nastavení na 
obrazovce.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Kabelové připojení 
(Vstup subwooferu)
Je-li přepínač Source v poloze Sub-in, 
mělo by se zařízení FW1 chovat jako 
kabelový subwoofer. Signál subwooferu 
by se měl vykreslovat přes analogový 
vstup.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 K připojení jiného zařízení nebo 
k propojení zdířek výstupu zvuku 
televizoru se zdířkou Sub in na 
zařízení použijte kabel subwooferu.

2 Používáte-li zařízení FW1 jako 
kabelový subwoofer, musí být 
přepínač Source v poloze Sub in.

3 Dostupné ovládací prvky a funkce 
(na zadní části subwooferu) jsou 
uvedeny níže:

Funkce Nastavení Výchozí 
hodnota

Zisk −6 dB až +6 dB 0 dB
Rozdělování 25 až 150 Hz −
Fáze 0 až 180 stupňů 0 stupňů

Poznámka

 • Používá-li se zařízení FW1 jako subwoofer  
Play-Fi, nelze výše uvedené ovládací prvky 
a funkce použít.
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Bezdrátové připojení
 (Play-Fi > RF link)
1 Připojte subwoofer k napájení 

a přepínač Source nastavte do 
polohy Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Odpojte napájení a znovu jej 
připojte.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Indikátor Power/RF link na zadní 
části zařízení přejde po 30 sekundách 
z rychlého blikání červeně na trvalé 
svícení zeleně. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidTrvalé svícení (zeleně)

Rychlé blikání 
(červeně)

30 s

(RF link > Play-Fi) 
1 Stiskněte tlačítko   (Wi-Fi) umístěné 

na zadní části zařízení a podržte jej 
po dobu 1 sekundy. 

1

2 Fast blink

1 sec1 s

1

2 Fast blink

1 sec

Rychlé blikání

2 Indikátor sítě Wi-Fi na zadní části 
zařízení přejde z rychlého blikání na 
pomalé impulzy.

Upgrade firmwaru
Aktualizujte zařízení na nejnovější verzi 
firmwaru, abyste získali nejnovější funkce 
a podporu.

Aktualizujte firmware pomocí aplikace 
Philips Sound (Settings > Fine Tune / 
Update Firmware) (Nastavení > Jemné 
nastavení / Aktualizovat firmware) 

Firmware pro MCU a DSP lze upgradovat 
na nejnovější verzi pomocí aplikace 
Philips Sound podporující technologii 
DTS Play-Fi. Přejděte k nabídce nastavení 
a výběrem možnosti PS Fine Tune / 
Update Firmware zkontrolujte, zda je 
upgrade k dispozici. Je-li upgrade vydán, 
lze k automatickému provedení upgradu 
stisknout ikonu upgradu. 
Pokud je toto zařízení připojené k síti 
Wi-Fi, může přijímat aktualizace 
firmwaru vzduchem. Vždy upgradujte na 
nejnovější verzi firmwaru, abyste zlepšili 
výkon tohoto zařízení. 
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Resetování továrního 
nastavení
Slouží k resetování zařízení na výchozí 
nastavení.
1 Připojte subwoofer k napájení 

a pomocí jehly stiskněte na zadní 
části subwooferu tlačítko Reset 
a podržte jej stisknuté po dobu 
5 sekund.

25Hz

25Hz

 » Ozve se tón a poté se subwoofer 
automaticky restartuje.

 » Subwoofer se obnoví na výchozí 
tovární hodnoty. 

4 Technické 
údaje výrobku
Poznámka

 • Technické údaje a design se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.

Bezdrátové připojení

Rozsah bezdrátové 
frekvence 5.8G / vysílací 
výkon (EIRP) 

5 742 až 
5 852 MHz
≤ 10 dBm

Podporované sítě

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě WiFi IEEE 
802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / vysílací výkon 
v oblasti rádiových frekvencí (EIRP) 
2.4G Wi-Fi 2 400 až 2 483,5 MHz / ≤ 20 dBm

5G Wi-Fi
5150 až 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5 470 až 5 725 MHz / ≤ 27 dBm
5 725 až 5 850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

Napájení 100–240 V při 
50/60 Hz

Výstupní výkon 
(jmenovitý)
Výstupní výkon 
(max.)

210 W RMS
420 W při 1% THD

Příkon 50 W
Spotřeba energie 
v pohotovostním 
režimu

 < 0,5 W 

USB 5 V , 500 mA
Frekvenční odezva 25 Hz až 150 Hz
Impedance 3 Ω
Rozměry (Š × V × H) 240 × 472 × 400 mm
Hmotnost 13,4 kg
Provozní teplota 0–45 °C
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5 Řešení potíží

Poznámka

 • Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

K zachování záruky se nikdy 
nepokoušejte opravit výrobek sami. 
Pokud se při používání výrobku setkáte 
s problémy, před vyžádáním servisu 
zkontrolujte následující body. Pokud 
bude problém nadále přetrvávat, 
obraťte se na podporu na webu 
www.philips.com/support. 

Není napájení
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel 

dostatečně připojen.
• Zkontrolujte, zda je v síťové zásuvce 

elektřina.

Zvuk
• Pokud se přehrávání zastaví 

a v režimu Wi-Fi nevychází žádný 
zvuk, zkontrolujte, zda je v pořádku 
vaše domácí síť.

Zkreslený zvuk nebo echo
• Přehráváte-li prostřednictvím 

tohoto zařízení zvuk z televizoru, 
zkontrolujte, zda je zvuk televizoru 
ztlumený. 

Připojení Wi-Fi
Nelze navázat připojení Wi-Fi.
• Zkontrolujte, zda je na routeru 

k dispozici síť WLAN.
• Umístěte router Wi-Fi co nejblíže 

k zařízení.
• Zkontrolujte, zda je heslo správné.
• Zkontrolujte funkci sítě WLAN nebo 

restartujte modem a router Wi-Fi.

Play-fi 
V aplikaci nelze rozpoznat zařízení 
podporují technologii Play-Fi.
• Zkontrolujte, zda jsou zařízení 

připojena k síti Wi-Fi.

Nelze přehrávat hudbu prostřednictvím 
technologie play-fi.
• Pokud poskytovatel služeb ukončí 

svou službu, nemusí být určité síťové 
služby nebo obsah prostřednictvím 
zařízení k dispozici.

• Pokud se prvotní nastavení nezdaří, 
zavřete aplikaci Philips Sound 
podporující technologii DTS Play-Fi. 
Restartujte aplikaci. 

• Pokud je reproduktor nastaven 
na možnost Stereo Pairs (Stereo 
párování) nebo Surround Sound 
(Prostorový zvuk), je před 
samostatným použitím nutné 
reproduktor odpojit.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější 
aktualizace a dokumenty najdete na webu www.Philips.com/support.
Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky 
společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence.
Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost 
MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku 
ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong 
Holding Limited.
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