
Brugervejledning
Registrér dit produkt, og få support på

www.philips.com/support
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1 Vigtige  
sikkerhedsan-
visninger

Læs og forstå alle anvisninger, før du 
tager produktet i brug. Garantien gælder 
ikke for skader, der skyldes manglende 
overholdelse af anvisningerne.

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at 
kende

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

Dette er et apparat i KLASSE II med 
dobbeltisolering. Der følger ikke 
nogen beskyttelsesjording.

Vekselspænding

Følg instruktionerne i 
brugervejledningen!

ADVARSEL!
Advarsel: Risiko for elektrisk stød!

Udråbstegnet har til hensigt 
at advare brugeren om 
tilstedeværelsen af vigtige 
betjeningsanvisninger.

Risiko for elektrisk stød eller brand!
• Inden du foretager eller ændrer 

nogen tilslutninger, skal du sikre, 
at alle enheder er afbrudt fra 
stikkontakten.

• Produktet og tilbehøret må aldrig 
udsættes for regn eller vand. 
Anbring aldrig væskebeholdere, 
f.eks. vaser, i nærheden af produktet. 
Hvis der spildes væske på eller i 
produktet, skal produktet afbrydes 
fra stikkontakten med det samme. 
Kontakt Kundeservice, så de kan 
have produktet undersøgt før brug.

• Anbring aldrig produktet og 
tilbehøret nær åben ild eller andre 
varmekilder, herunder direkte sollys.

• Der må aldrig stikkes genstande ind 
i ventilationsåbningerne eller andre 
åbninger på produktet.

• Afbryderenheden skal være let 
tilgængelig, hvis netstikket eller 
et apparatstik anvendes som 
afbryderenhed.

• Afbryd produktet fra stikkontakten 
før tordenstorm. 

• Når du frakobler strømledningen, 
skal du altid trække i stikket, aldrig i 
kablet. 

• Brug produktet i tropiske og/eller 
moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!
• Find oplysninger om 

identifikation og nominelle 
strømforsyningsværdier på 
identifikationspladen på bagsiden 
eller bunden af produktet.

• Inden du slutter produktet til 
stikkontakten, skal du sikre, at 
strømforsyningsspændingen 
matcher den værdi, der står på 
bagsiden eller bunden af produktet. 
Produktet må aldrig sluttes til 
stikkontakten, hvis spænding er 
forskellig.



4 DA

Risiko for personskader eller skade 
på produktet!
• For vægmontering skal produktet 

fastgøres forsvarligt til væggen i 
henhold til installationsvejledningen. 
Brug kun det medfølgende beslag til 
vægmontering (hvis tilgængeligt). 
Forkert vægmontering kan resultere 
i en ulykke, personskader eller 
skade på produktet. Hvis du har 
forespørgsler, skal du kontakte 
Kundeservice i dit land.

• Produktet eller evt. genstande må 
aldrig anbringes på strømledninger 
eller på et andet elektrisk udstyr. 

• Hvis produktet transporteres ved 
temperaturer under  
5 °C, skal produktet pakkes ud, 
hvorefter der skal ventes, indtil 
produktets temperatur matcher 
stuetemperaturen, før det sluttes til 
stikkontakten. 

• Dele af produktet kan være lavet af 
glas. Håndtér forsigtigt for at undgå 
personskade og skade på produktet.

Risiko for overophedning!
• Installér aldrig produktet i et lukket 

rum. Der skal altid være minimum 
10 cm fri plads omkring produktet 
til ventilation. Sørg for, at gardiner 
eller andre genstande aldrig dækker 
produktets ventilationsåbninger. 

Bemærk

 • Mærkepladen er klistret fast på bunden eller 
bagsiden af udstyret.

Pleje af produktet
Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre 
produktet.

Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse af dit gamle produkt 
og batteri

Dit produkt er designet og 
fremstillet med materialer og 
komponenter af høj kvalitet, som 
kan genanvendes og genvindes.

Dette symbol på et produkt 
betyder, at produktet er omfattet 
af EU-direktivet 2012/19/EU.

Dette symbol betyder, at 
produkter indeholder batterier, 
der er omfattet af EU-direktivet 
2013/56/EU, som ikke kan 
bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald.

Hold dig godt underrettet om det 
lokale særskilte indsamlingssystem for 
elektriske og elektroniske produkter 
og batterier. Du skal følge lokale regler 
og aldrig bortskaffe produktet og 
batterierne sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse 
af gamle produkter og batterier er 
med til at forhindre mulige negative 
konsekvenser for miljøet og menneskers 
sundhed.
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DA For	wi-fi-enhed	på	5	GHz	
båndet
Enheden til anvendelse på 
båndet 5.150-5.350 MHz 
må kun anvendes indendørs 
for at reducere risikoen for 
skadelig interferens med mobile 
satellitsystemer på samme kanal.

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.

Overensstemmelseser-
klæring 
Produktet overholder Det Europæiske 
Fællesskabs krav vedrørende 
radiointerferens.
MMD Hong Kong Holding Limited 
erklærer hermed, at produktet opfylder 
de vigtigste krav og andre relevante 
bestemmelser i RED-direktivet  
2014/53/EU og UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206. Du kan 
finde overensstemmelseserklæringen på 
www.philips.com/support.

Hjælp	og	support
Find omfattende onlinesupport ved at 
besøge www.philips.com/support, hvor 
du kan:
• hente brugervejledningen og 

startvejledningen
• se videoselvstudier (kun tilgængelige 

for udvalgte modeller)
• finde svar på ofte stillede spørgsmål 

(FAQ)
• sende os et spørgsmål pr. e-mail
• chatte med vores 

supportrepræsentant.
Følg anvisningerne på webstedet for at 
vælge dit sprog, og indtast derefter dit 
produkts modelnummer.
Du kan alternativt kontakte Kundeservice 
i dit land. Inden du kontakter 
Kundeservice, skal du skrive dit produkts 
model- og serienummer ned. Du kan 
finde disse oplysninger på bagsiden eller 
bunden af dit produkt.

Varemærker:

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-Canada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Denne enhed indeholder licensfritagne 
sendere/modtagere, der overholder RSS-
standarder, der er fastsat af Innovation, 
Science and Economic Development 
Canada. Driften sker under iagttagelse af 
følgende to betingelser:
1 Denne enhed må ikke forårsage 

interferens.
2 Denne enhed skal acceptere al 

interferens, inkl. interferens, der kan 
give anledning til uønsket drift af 
enheden.

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.

FCC-oplysninger
BEMÆRK: Udstyret er afprøvet og 
overholder grænserne for digitale 
enheder i klasse B i henhold til Del 15 i 
FCC-reglerne. Disse grænser er designet 
til at give tilstrækkelig beskyttelse mod 
skadelig interferens i en boliginstallation. 
Udstyret genererer, bruger og kan 
udstråle radiofrekvensenergi, og hvis 
det ikke installeres og anvendes i 
overensstemmelse med anvisningerne, 
kan det forårsage skadelig interferens for 
radiokommunikation. 
Der er dog ingen garanti for, at denne 
interferens ikke vil forekomme i en 
bestemt installation.  Hvis udstyret 
giver skadelig interferens til radio- 
eller tv-modtagelse, som kan afgøres 
ved at slutte udstyret fra og til, 
opfordres brugeren til at prøve at 
rette interferensen ved en eller flere af 
følgende tiltag:
• Justér eller flyt modtagerantennen. 
• Forøg afstanden mellem udstyret og 

modtageren. 
• Slut udstyret til en stikkontakt på 

et andet kredsløb end det, som 
modtageren er tilsluttet. 

• Rådspørg forhandleren eller en 
erfaren radio / TV-tekniker. 

Advarsel om FCC og IC: 
• Dette udstyr bør installeres og 

betjenes med en minimumsafstand 
på 20 cm mellem kilden og din krop.

• Ændringer eller modifikationer af 
denne enhed, som ikke udtrykkeligt 
er godkendt af den part, der er 
ansvarlig for overholdelse, kan 
ugyldiggøre brugerens ret til at 
betjene udstyret. 
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2 Din subwoofer
Tillykke med dit køb, og velkommen 
til Philips! For at kunne udnytte den 
support, der Philips tilbyder, fuldt ud 
skal du registrere din subwoofer på 
www.philips.com/support.

Kassens indhold
Kontrollér, og identificér emnerne i 
pakken:

Subwoofer x 1

Strømledning * x 1

• Antallet af strømledninger og 
stiktypen varierer alt efter område.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

til Kina til Taiwan til USA/Canada
til Europa/

Storbritannien til Asien

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Startvejledning x 1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Garantikort x 1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Sikkerhedsark x 1

• Billeder, illustrationer og tegninger, 
der vises i denne brugervejledning, 
er kun vejledende. Det faktiske 
produkts udseende kan variere.
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Subwoofer
Dette afsnit indeholder en oversigt over 
den trådløse subwoofer.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a Knap/kontrollampe for  
(Konfiguration	af	wi-fi)
• Udløser konfiguration af wi-fi til 

Play-fi.
• Tryk og hold på knappen i 

8 sekunder for at aktivere 
tilstanden AP.

• Tryk og hold på knappen i 
4 sekunder for at aktivere 
tilstanden WPS.

Handling LED-
tilstand

Status

Lyser 
konstant

Tilsluttet/parret

Tryk og 
hold på  i 
8 sekunder

Blinker Tilstanden 
Wi-fi-
adgangspunkt 
(AP)

Tryk og 
hold på  i 
4 sekunder

Blinker to 
gange 

Tilstanden 
WPS (Wi-Fi 
Protected 
Setup)

b Kontrollampe for Power/RF link 
(Strøm/RF-link)

c Source (Kilde) (kontakt for 
tilstanden	Play-fi/RF	link/Sub	in	
(Play-fi/RF-link/Sub-indgang))
• Når FW1 bruges som kabeltilsluttet 

subwoofer, skal kontakten for kilde 
være i positionen Sub in.
 » Alle funktioner til netværkslyd 

holder op med at fungere.
 » Forbindelse til wi-fi er afbrudt, 

men legitimationsoplysninger til 
wi-fi fastholdes, hvis de er blevet 
konfigureret tidligere. 

 » Play-fi-modulet kan være slået 
fra. 

• Hvis du vil opgradere firmware for 
Play-fi-modulet og MCU via USB-
serviceporten, skal kontakten for 
kilde være i positionen Sub in.

d USB-serviceport
USB-porten er kun til service.

e Knappen Reset (Nulstil) (nålehul)
Nulstil enheden til 
standardindstillingerne.

f Phase 0° - 180° (Fase 0-180°) 
(kontakt)

g Sub in (Sub-indgang) (port) 
Brug subwooferkablet til at slutte 
subwooferen til andet udstyr 
(medfølger ikke).

h Crossover	25Hz-150Hz	
(Overkrydsning	25-150	Hz)	(knap)

i Gain	+/-	(Forstærkning	+/-)	(knap)	

Funktioner Indstillinger Standard-
værdi

Forstærk-
ning

-6 dB til +6 dB 0 dB

Overkryds-
ning 

25 til 150 Hz -

Fase 0 eller 180 grader 0 grader

Når FW1 bruges som Play-fi-
subwoofer, er ovenstående 
betjeningselementer og funktioner 
ikke relevante.

j AC in ~ (Vekselstrømsindgang ~)-
port
Slut til strømforsyningen.



9DA

3 Tilslutning
Dette afsnit hjælper dig med at sutte din 
subwoofer til et tv og andre enheder og 
derefter konfigurere den. 

Bemærk

 • Find oplysninger om identifikation og 
nominelle strømforsyningsværdier på 
identifikationspladen på bagsiden eller bunden 
af produktet.

 • Inden du foretager eller ændrer nogen 
tilslutninger, skal du sikre, at alle enheder er 
afbrudt fra stikkontakten.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Tilslutning Gå	til	side

A Parring med FB1-soundbar 
(indledende konfiguration af 
RF-link)

10

B Konfiguration af wi-fi 11

C Slut subwooferen til et 
Philips Play-fi-aktiveret tv

14

D Kabeltilsluttet forbindelse 
(Sub-indgang)

15

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Slut til strømforsyningen

ADVARSEL!

 • Risiko for skade på produktet! Sørg for, at 
strømforsyningsspændingen svarer til den 
spænding, der er trykt på bagsiden eller bunden 
af produktet.

 • Risiko for elektrisk stød! Når du frakobler 
strømledningen, skal du altid trække stikket ud 
af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

 • Sørg for, at alle andre tilslutninger er udført, 
inden du tilslutter vekselstrømsledningen.

Slut netkablet til AC in~-porten 
på subwooferen og derefter til 
stikkontakten.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Antallet af strømledninger og 
stiktypen varierer alt efter område.
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Parring med FB1- 
soundbar (indledende 
konfiguration af RF-link)
Den trådløse FW1 Play-Fi-subwoofer kan 
parres med FB1-soundbaren (medfølger 
ikke).
1 Kontakten for kilde skal være i 

positionen Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Kontrollampen for Power/RF 
link blinker hurtigt (grønt) på 
subwooferen.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Blinker hurtigt (grønt)

3 Tryk på knappen  for at tænde din 
FB1-soundbar.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

4 Brug fjernbetjeningen til 
FB1-soundbaren til at åbne 
indstillingsmenuen:
» Tryk på , og vælg “SUB PAIR”. 

Tryk derefter på  (Enter) for at 
bekræfte tilstanden for parring af 
subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Vent, indtil kontrollampen for 
Power/RF link lyser konstant (grønt) 
på subwooferen.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidLyser konstant (grønt)

6 Soundbaren og subwooferen skal 
opdage hinanden og danne par med 
hinanden.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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Konfiguration af wi-fi
(For iOS- og Android-version)
Ved at slutte denne enhed og 
mobiltelefoner, tabletter (f.eks. iPad, 
iPhone, iPod touch, Android-telefoner 
osv.) til det samme wi-fi-netværk, kan du 
bruge appen Philips Sound, der er leveret 
af DTS Play-fi, til at styre subwooferen, 
når du lytter til lydfiler. 
1 Hent, og installér appen Philips 

Sound, der er leveret af DTS Play-fi, 
på en telefon eller tablet.

Philips Sound

• Sørg for, at routeren er tændt og 
fungerer korrekt.

2 Slut telefonen eller tabletten til det 
samme wi-fi-netværk, som du ønsker 
at slutte subwooferen til.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Når FW1 bruges som Play-fi-
subwoofer, skal kontakten for kilde 
være i positionen Play-fi/RF Link.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

3 Tryk og hold på knappen  (Wi-fi) på 
bagsiden af kabinettet i 8 sekunder 
for at oprette forbindelse til wi-fi. 
 » Indtil højttaleren afgiver en 

anden tone, og slip så knappen.

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 toneTo toner

4 Vent, indtil kontrollampen for wi-fi 
skifter fra at blinke hurtigt til at 
blinke langsomt. Når den begynder 
at blinke langsomt, betyder det, 
at højttaleren går i tilstanden 
Konfiguration af wi-fi.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Blinker langsomtBlinker hurtigt
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5 Start appen Philips Sound, der 
er leveret af DTS Play-fi. Følg 
instruktionerne i appen for at slutte 
produktet til dit wi-fi-netværk.

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 Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, 
holder kontrollampen for wi-fi op 
med at blinke og lyser konstant. Når 
du har konfigureret produktet på dit 
wi-fi-netværk, kan du styre det fra en 
hvilken som helst smartphone eller 
tablet på samme netværk.

7 Når forbindelsen er oprettet, kan 
du ændre enhedens navn. Du kan 
vælge mellem flere forskellige 
navne, eller du kan oprette dit eget 
navn ved at vælge Custom Name 
(Brugerdefineret navn) nederst 
på navnelisten. Ellers følger det 
standardnavnet.

8 Når forbindelsen er oprettet, 
udfører produktet muligvis en 
softwareopdatering. Opgradér 
til den nyeste software, hvis 
det er første gang, du udfører 
konfigurationen. Det kan tage 
flere minutter at gennemføre 
softwareopgraderingen. Du må 
ikke frakoble højttaleren, slukke 
enheden eller afbryde forbindelsen 
til netværket under opgraderingen.

Bemærk

 • Når forbindelsen er oprettet, udfører 
produktet muligvis en softwareopdatering. 
Opgraderingen er påkrævet efter den 
indledende konfiguration. Uden opgraderingen 
vil alle produktfunktioner muligvis ikke være 
tilgængelige. 

 • Hvis den indledende konfiguration mislykkes, 
skal du holde knappen Wi-fi på subwooferen 
nede i 8 sekunder, indtil der høres endnu en 
tone, hvorefter kontrollampen for wi-fi skifter 
til at blinke langsomt. Nulstil wi-fi-forbindelsen, 
genstart appen, og start konfigurationen igen.

 • Hvis du vil skifte fra et netværk til et andet, skal 
du konfigurere forbindelsen igen. Tryk og hold 
på knappen  (Wi-fi) på subwooferen i  
8 sekunder for at nulstille wi-fi-forbindelsen.
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WPS (Wi-Fi Protected Setup)  
Hvis din router har WPS (Wi-Fi Protected 
Setup), kan du konfigurere forbindelsen 
uden at indtaste en adgangskode.
1 Tryk og hold på knappen  (Wi-fi) i  

4 sekunder. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 sek.4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneÉn tone

» Du vil høre en tone, hvorefter 
kontrollampen for wi-fi blinker to 
gange.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Blinker to gange

2 Tryk på knappen WPS på din router. 
Knappen er normalt mærket med 
dette WPS-logo. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Følg vejledningen i appen Philips 
Sound, der er leveret af DTS Play-fi, 
for at starte parringen.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Bemærk

 • WPS er ikke en standardfunktion på alle 
routere. Hvis din router ikke har WPS, skal du så 
bruge Standardkonfiguration af wi-fi.

 • Tryk én gang på knappen  (Wi-fi), hvis du 
vil afslutte tilstanden WPS, ellers afsluttes den 
automatisk efter 2 minutter.

Opret forbindelse mellem 
subwooferen og appen Philips 
Sound

1 Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, 
holder kontrollampen for wi-fi op 
med at blinke og lyser konstant.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Lyser konstant

2 Start appen Philips Sound, der er 
leveret af DTS Play-fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Vælg Primary Speaker (Primær 
højttaler) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker
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Slut subwooferen til et 
Philips	Play-fi-aktiveret	tv

1 Tænd dit DTS Play-fi-tv, der er 
forbundet til internettet.
» Lyden slås fra for tv'et.

2 Åbn menuen Settings (Indstillinger) 
på tv'et.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Indstillinger > Lyd > 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

Lyser konstant

Konfiguration	af	tv-lyd
Følg konfigurationsvejledningen på 
skærmen.

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

Konfiguration	af	surround	sound
Følg konfigurationsvejledningen på 
skærmen.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar
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Kabeltilsluttet  
forbindelse  
(Sub-indgang)
Når kontakten for Source er i 
positionen Sub-in, fungerer FW1 som 
kabeltilsluttet subwoofer. Den gengiver 
subwoofersignalet via analog indgang.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Brug et subwooferkabel til at slutte 
den anden enhed eller tv'ets porte 
til lydudgang til Sub in-porten på 
enheden.

2 Når FW1 bruges som kabeltilsluttet 
subwoofer, skal kontakten for kilde 
være i positionen Sub in.

3 De tilgængelige betjeningselementer 
og funktioner (på bagsiden af 
subwooferen) er som følger:

Funktioner Indstillinger Standard-
værdi

Forstærk-
ning

-6 dB til +6 dB 0 dB

Overkryds-
ning 

25 til 150 Hz -

Fase 0 eller 180 grader 0 grader

Bemærk

 • Når FW1 bruges som Play-fi-subwoofer, 
er ovenstående betjeningselementer og 
funktioner ikke relevante.

Trådløs forbindelse
 (Play-Fi > RF link)
1 Slut subwooferen til 

strømforsyningen, og sæt kontakten 
for source i positionen Play-fi/RF 
Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Træk strømledningen ud, og slut den 
til strømforsyningen igen.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Kontrollampen for Power/ RF link på 
bagsiden af kabinettet skifter fra at 
blinke hurtigt rødt til at lyse konstant 
grønt efter 30 sekunder. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidLyser konstant (grønt)

Blinker hurtigt (rødt)

30 sek.
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(RF link > Play-Fi) 
1 Tryk på knappen  (Wi-fi) på 

bagsiden af kabinettet i 1 sekund. 

1

2 Fast blink

1 sec1 sek.

1

2 Fast blink

1 sec

Blinker hurtigt

2 Kontrollampen for wi-fi på bagsiden af 
kabinettet skifter fra at blinke hurtigt 
til at blinke langsomt.

Opgradér firmware
For at få de bedste funktioner og 
understøttelse skal du opgradere 
produktet med den nyeste version.

Opdatér firmware via Philips Sound 
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Indstillinger > Finjustering/Opdatér 
firmware) 

Firmwaren til MCU og DSP kan 
opgraderes til den nyeste version via 
appen Philips Sound, der er leveret af DTS 
Play-fi. Gå til menuen med indstillinger, 
og vælg valgmuligheden PS Fine Tune / 
Update Firmware for at se det. Hvis der 
frigives en opgradering, kan der trykkes 
på ikonet for Opgradering for at starte 
opgraderingen automatisk. 
Når produktet er forbundet til wi-
fi, kan det modtage den luftbårne 
firmwareopdatering. Opgradér altid 
med den nyeste firmwareversion for at 
forbedre produktets ydeevne. 

Nulstilling til  
fabriksindstillinger
Nulstil enheden til 
standardindstillingerne.
1 Slut subwooferen til 

strømforsyningen. Brug en nål til 
at trykke på knappen Reset på 
bagsiden af subwooferen i  
5 sekunder.

25Hz

25Hz

 » Du vil høre en tone, hvorefter 
subwooferen genstarter 
automatisk.

 » Subwooferen gendannes til 
fabriksindstillingerne. 
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4 Produktspeci-
fikationer
Bemærk

 • Specifikationer og design kan ændres uden 
varsel.

Trådløs

5.8G trådløst 
frekvensinterval/
sendereffekt (EIRP) 

5.742-5.852 MHz
≤ 10 dBm

Netværk understøttes

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac trådløst 
frekvensbånd (wi-fi)/radiofrekvenseffekt, 
der udsendes (EIRP) 
Wi-fi på 
2.4 GHz 
båndet

2.400-2.483,5 MHz/≤ 20 dBm

Wi-fi på 
5 GHz 
båndet

5.150-5.350 MHz/≤ 20 dBm
5.470-5.725 MHz/≤ 27 dBm
5.725-5.850 MHz/≤ 14 dBm

Subwoofer

Strømforsyning 100-240 V~, 
50/60 Hz

Udgangseffekt 
(nominel)
Udgangseffekt 
(maks.)

210 W RMS
420 W ved 1% 
THD

Effektforbrug 50 W
Forbrug i standby  < 0,5 W 
USB 5 V  500 mA
Frekvenskarakteristik 25-150 Hz
Impedans 3 Ω
Mål (B x H x D) 240 x 472 x 400 mm
Vægt 13,4 kg
Driftstemperatur 0-45 °C
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5 Fejlfinding

Bemærk

 • Produktets kabinet må aldrig fjernes.

For at bevare garantiens gyldighed 
må du aldrig selv forsøge at reparere 
produktet. 
Hvis du oplever problemer, mens du 
bruger produktet, skal du se følgende 
punkter, inden du anmoder om service. 
Hvis du stadig har et problem, kan du få 
support på www.philips.com/support. 

Ingen strøm
• Sørg for, at vekselstrømsledningen er 

tilsluttet korrekt.
• Sørg for, at stikkontakten 

(vekselstrøm) tilføres strøm.

Lyd
• Når afspilningen fryser, og der ikke 

er noget lyd i tilstanden Wi-fi, skal du 
kontrollere, om dit hjemmenetværk 
fungerer normalt.

Forvrænget lyd eller ekko.
• Hvis du afspiller lyd fra tv'et gennem 

dette produkt, skal du kontrollere, at 
lyden er slået fra for tv'et. 

Wi-fi
Wi-fi-forbindelse kan ikke etableres.
• Kontrollér WLAN-netværkets 

tilgængelighed på routeren.
• Anbring wi-fi-routeren tættere på 

enheden.
• Kontrollér, at adgangskoden er 

korrekt.
• Kontrollér funktionen WLAN, eller 

genstart modemmet og wi-fi-
routeren.

Play-fi 
Play-fi-understøttede enheder kan ikke 
opdages fra appen.
• Kontrollér, at enheden er sluttet til 

wi-fi-netværket.

Kan ikke afspille play-fi-musik.
• Hvis tjenesteudbyderen ophører 

dens tjeneste, vil bestemte 
netværkstjenester eller bestemt 
netværksindhold, der er tilgængeligt 
gennem enheden, muligvis ikke være 
tilgængeligt.

• Når den første konfiguration 
mislykkes, skal du lukke appen Philips 
Sound, der er leveret af DTS Play-fi. 
Genstart appen. 

• Når højttaleren blev indstillet 
til Stereo Pairs (Parring med to 
højttalere) eller Surround Sound, skal 
forbindelsen til højttaleren afbrydes i 
appen, før den bruges særskilt.
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