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1 Σημαντικές 
οδηγίες 
ασφαλείας

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις 
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν σας. Εάν προκληθεί ζημιά λόγω 
αποτυχίας τήρησης των οδηγιών, η 
εγγύηση δεν ισχύει.

Ασφάλεια

Γνωρίστε τα ακόλουθα σύμβολα 
ασφαλείας

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

Αυτή είναι μια συσκευή 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II με διπλή μόνωση 
και δεν παρέχεται προστατευτική 
γείωση.

Τάση AC

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο 
εγχειρίδιο χρήσης!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προειδοποίηση: Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας!

Το θαυμαστικό προορίζεται να 
ειδοποιεί τον χρήστη για την 
παρουσία σημαντικών οδηγιών 
λειτουργίας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή 
πυρκαγιάς!
• Πριν πραγματοποιήσετε ή 

τροποποιήσετε οποιεσδήποτε 
συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι 
συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες 
από την πρίζα.

• Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα 
εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην 
τοποθετείτε ποτέ δοχεία υγρών, 
όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν 
χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στο 
προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως 
από την πρίζα. Επικοινωνήστε με 
την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών για 
έλεγχο του προϊόντος πριν από τη 
χρήση.

• Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν 
και τα εξαρτήματα κοντά σε γυμνή 
φλόγα ή άλλες πηγές θερμότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του άμεσου 
ηλιακού φωτός.

• Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα 
στις σχισμές αερισμού ή σε άλλα 
ανοίγματα του προϊόντος.

• Όταν χρησιμοποιείται ως 
διάταξη αποσύνδεσης το βύσμα 
τροφοδοσίας ή ένας ζεύκτης 
συσκευών, η διάταξη αποσύνδεσης 
θα πρέπει να παραμένει εύκολα 
λειτουργήσιμη.

• Αποσυνδέστε το προϊόν από την 
πρίζα πριν από καταιγίδες. 

• Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου 
τροφοδοσίας, να τραβάτε πάντα 
το φις και σε καμία περίπτωση το 
καλώδιο. 

• Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε 
τροπικά και/ή μέτρια κλίματα.
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Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή 
πυρκαγιάς!
• Για την αναγνώριση και τις 

ονομαστικές τιμές τροφοδοσίας, 
ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου 
στο πίσω ή στο κάτω μέρος του 
προϊόντος.

• Πριν συνδέσετε το προϊόν στην 
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση 
ρεύματος ταιριάζει με την τιμή που 
αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω 
μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε 
ποτέ το προϊόν στην πρίζα εάν η 
τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς σε 
αυτό το προϊόν!
• Για επιτοίχια τοποθέτηση, αυτό 

το προϊόν πρέπει να στερεωθεί με 
ασφάλεια στον τοίχο, σύμφωνα 
τις οδηγίες εγκατάστασης. 
Χρησιμοποιήστε μόνο τον 
παρεχόμενο βραχίονα επιτοίχιας 
στήριξης (εάν είναι διαθέσιμος). Η 
ακατάλληλη επιτοίχια τοποθέτηση 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα, 
τραυματισμό ή ζημιά. Εάν έχετε 
οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε 
με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών 
στη χώρα σας.

• Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν 
ή οποιαδήποτε αντικείμενα σε 
καλώδια ρεύματος ή σε άλλο 
ηλεκτρικό εξοπλισμό. 

• Εάν το προϊόν διακινείται σε 
θερμοκρασίες κάτω των 5°C, 
αποσυσκευάστε το προϊόν και 
περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία 
του να φτάσει στο επίπεδο της 
θερμοκρασίας δωματίου, πριν το 
συνδέσετε στην πρίζα. 

• Μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί 
να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. 
Χειριστείτε το με προσοχή για να 
αποφύγετε τραυματισμούς και 
ζημιές.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
• Μην εγκαθιστάτε ποτέ αυτό το 

προϊόν σε περιορισμένο χώρο. 
Να αφήνετε πάντα έναν χώρο 
τουλάχιστον δέκα εκατοστών 
γύρω από το προϊόν για αερισμό. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτουν ποτέ 
τις σχισμές αερισμού του προϊόντος 
κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα. 

Σημείωση

 • Η ετικέτα ονομαστικών τιμών είναι κολλημένη 
στο κάτω ή στο πίσω μέρος του εξοπλισμού.

Φροντίδα για το προϊόν 
σας
Χρησιμοποιήστε μόνο πανί μικροϊνών 
για να καθαρίσετε το προϊόν.
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Μέριμνα για το 
περιβάλλον
Απόρριψη του παλιού προϊόντος 
και της μπαταρίας σας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί με υλικά και 
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα 
οποία μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν 
σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται 
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2012/19/EU.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το 
προϊόν περιέχει μπαταρίες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν 
μπορούν να απορριφθούν με τα 
κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα 
διαχωρισμένης αποκομιδής ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών προϊόντων και 
μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς 
κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το 
προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα 
συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή 
απόρριψη των παλαιών προϊόντων και 
μπαταριών βοηθά στην αποτροπή των 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία.

EL Για Συσκευή 5G Wi-Fi
Η συσκευή για λειτουργία στη 
ζώνη συχνοτήτων 5150–5350 MHz 
προορίζεται για χρήση μόνο 
σε εσωτερικούς χώρους για 
τη μείωση της πιθανότητας 
επιβλαβών παρεμβολών σε 
ομοκαναλικά κινητά δορυφορικά 
συστήματα.

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.

Δήλωση συμμόρφωσης 
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις ραδιοηλεκτρικών 
παρεμβολών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.
Με το παρόν, η MMD Hong Kong 
Holding Limited δηλώνει ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές 
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις 
της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU 
και UK Radio Equipment Regulations  
SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη 
Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση 
www.philips.com/support.
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Εμπορικά σήματα:

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®.

Βοήθεια και υποστήριξη
Για εκτενή online υποστήριξη, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.philips.com/support για:
• προχωρήστε στη λήψη του 

εγχειριδίου χρήσης και του οδηγού 
γρήγορης εκκίνησης

• παρακολουθήστε εκπαιδευτικά 
βίντεο (διαθέσιμα μόνο για 
επιλεγμένα μοντέλα)

• βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που 
τίθενται συχνά (Συχνές Ερωτήσεις)

• στείλτε μας με email μια ερώτηση
• συνομιλήστε με τον εκπρόσωπό μας 

υποστήριξης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο 
για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και, 
στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό 
μοντέλου του προϊόντος σας.
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση 
Καταναλωτών στη χώρα σας. Πριν 
επικοινωνήσετε μαζί μας, καταγράψτε 
τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό 
σειράς του προϊόντος σας. Μπορείτε να 
βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή 
στο κάτω μέρος του προϊόντος σας.
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Πληροφορίες FCC
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει 
ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι 
συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής 
συσκευής Κατηγορίας B, σύμφωνα 
με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. 
Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για 
να παρέχουν εύλογη προστασία από 
επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή 
εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός 
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να 
εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, 
αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να 
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις 
ραδιοεπικοινωνίες. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι 
δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός 
ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς 
παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή 
τηλεοπτική λήψη, κι αυτό μπορεί να 
προσδιοριστεί απενεργοποιώντας 
και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο 
χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει 
να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
• Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή 

μετακινήστε την κεραία λήψης. 
• Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα 

στον εξοπλισμό και τον δέκτη. 
• Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα 

σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από 
εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος 
ο δέκτης. 

• Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή 
έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / 
τηλεόρασης για βοήθεια. 

Προειδοποίηση FCC & IC: 
• Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να 

εγκατασταθεί και να λειτουργεί με 
ελάχιστη απόσταση 20 cm ανάμεσα 
στον πομπό και το σώμα σας.

• Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν 
τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί 
ρητά από τον υπεύθυνο για τη 
συμμόρφωση θα μπορούσαν να 
ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη 
να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 

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-Καναδάς:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες /  
δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που 
συμμορφώνονται με τα RSS που 
απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης 
για την καινοτομία, την επιστήμη και 
την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. 
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες 
δύο προϋποθέσεις:
1 Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην 

προκαλεί παρεμβολές.
2 Αυτή η συσκευή πρέπει να 

δέχεται τυχόν παρεμβολές, 
συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών 
που μπορεί να προκαλέσουν 
ανεπιθύμητη λειτουργία της 
συσκευής.

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 Το Υπογούφερ 
σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας 
και καλωσορίσατε στη Philips! Για 
να επωφεληθείτε πλήρως από την 
υποστήριξη που προσφέρει η Philips, 
καταχωρίστε το υπογούφερ σας στη 
διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα είδη που 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

Υπογούφερ x1

Καλώδιο τροφοδοσίας * x1

• Η ποσότητα και ο τύπος βύσματος 
του καλωδίου ρεύματος διαφέρουν 
ανάλογα με την περιοχή.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

για την Κίνα για την Ταϊβάν
για τις ΗΠΑ / 
τον Καναδά

για την Ευρώπη /  
το Ην. Βασίλειο για την Ασία

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Οδηγός Γρήγορης Έναρξης x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Κάρτα εγγύησης x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Δελτίο Ασφαλείας x1

• Οι εικόνες, τα σχήματα και τα 
σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για 
αναφορά και το πραγματικό προϊόν 
ενδέχεται να διαφέρει σε εμφάνιση.
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Υπογούφερ
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια 
επισκόπηση του ασύρματου υπογούφερ.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  (Ρύθμιση Wi-Fi)  
πλήκτρο / ένδειξη
• Ενεργοποίηση της ρύθμισης  

Wi-Fi για το Play-fi.
• Πατήστε παρατεταμένα το 

κουμπί για 8 δευτερόλεπτα για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
AP.

• Πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
WPS.

Ενέργεια Κατάσταση 
LED

Κατάσταση

Σταθερά 
ενεργό

Επιτυχής 
σύνδεση / 
ζεύξη

Πατήστε 
παρατε-
ταμένα το  
για 8 δευτερό-
λεπτα

Αναβοσ-
βήνει 

Λειτουργία 
Σημείου 
Πρόσβασης 
Wi-Fi (AP)

Πατήστε 
παρατε-
ταμένα το  
για 4 δευτερό-
λεπτα

Αναβοσ-
βήνει 
διπλά 

Λειτουργία 
Προστατε-
υμένης 
Ρύθμισης 
Wi-Fi (WPS)

b Ένδειξη Power/RF link  
(Ισχύς/Σύνδεσμος RF)

c Source (Πηγή) (εναλλαγή 
λειτουργίας Play-fi/RF link/Sub 
in (Play-fi/Σύνδεσμος RF/Είσοδος 
υπογούφερ))
• Όταν το FW1 χρησιμοποιείται 

ως ενσύρματο υπογούφερ, ο 
διακόπτης Source πρέπει να 
βρίσκεται στη θέση Sub in.
 » Όλη η λειτουργικότητα ήχου 

δικτύου θα σταματήσει.
 » Το Wi-Fi είναι αποσυνδεδεμένο, 

αλλά τα διαπιστευτήρια Wi-Fi 
θα διατηρηθούν, αν αυτό έχει 
ρυθμιστεί προηγουμένως. 

 » Η μονάδα Play-fi μπορεί να 
απενεργοποιηθεί. 

• Για να αναβαθμίσετε το 
υλικολογισμικό για τη μονάδα  
Play-fi και την MCU μέσω της θύρας 
USB service, ο διακόπτης Source 
πρέπει να βρίσκεται στη θέση Sub 
in.

d Υποδοχή USB σέρβις
Η υποδοχή USB είναι μόνο για 
σέρβις.

e Πλήκτρο Reset (Επαναφορά)  
(Οπή ακίδας)
Επαναφέρετε τη συσκευή στην 
προεπιλεγμένη ρύθμιση.

f Phase 0° - 180° (Φάση 0° - 180°) 
(διακόπτης)

g Sub in (Είσοδος υπογούφερ) 
(υποδοχή) 
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο 
υπογούφερ για να συνδέσετε το 
υπογούφερ με άλλους εξοπλισμούς 
(δεν παρέχεται).

h Crossover 25Hz-150Hz  
(Συχνότητα Crossover 25 Hz-150 Hz) 
(κουμπί)
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i Gain +/- (Απολαβή +/-) (κουμπί) 

Λειτουργίες Ρυθμίσεις Προεπιλογή

Απολαβή -6 dB έως  
+6 dB

0 dB

Συχνότητα 
Crossover 

25 έως  
150 Hz

-

Φάση 0 ή 180 
μοίρες 

0 μοίρες

Όταν το FW1 λειτουργεί ως 
υπογούφερ Play-fi, τα παραπάνω 
χειριστήρια και οι λειτουργίες δεν 
έχουν εφαρμογή.

j AC in ~ (Είσοδος AC ~) υποδοχή
Συνδέστε στο τροφοδοτικό.

3 Σύνδεση
Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να συνδέσετε 
το υπογούφερ σας σε μια τηλεόραση και 
άλλες συσκευές και στη συνέχεια να το 
ρυθμίσετε. 

Σημείωση

 • Για την αναγνώριση και τις ονομαστικές τιμές 
τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου 
στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

 • Πριν πραγματοποιήσετε ή τροποποιήσετε 
οποιεσδήποτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες 
οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την 
πρίζα.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Σύνδεση Μετάβαση στη 
σελίδα

A Ζεύξη με soundbar FB1 (αρχική 
ρύθμιση σε σύνδεσμος RF)

11

B Ρύθμιση Wi-Fi 12
C Συνδέστε το υπογούφερ 

σε τηλεόραση Philips με 
δυνατότητα Play-fi

15

D  Ενσύρματη σύνδεση 
(Είσοδος υπογούφερ)

16
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Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Σύνδεση σε τροφοδοσία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

 • Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! 
Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας 
αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο 
πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

 • Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε 
το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα το φις 
από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

 • Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις 
άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην 
υποδοχή AC in~ του υπογούφερ και 
κατόπιν σε μία πρίζα ρεύματος.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Η ποσότητα και ο τύπος βύσματος 
του καλωδίου ρεύματος διαφέρουν 
ανάλογα με την περιοχή.

Ζεύξη με soundbar FB1 
(αρχική ρύθμιση σε 
σύνδεσμος RF)
Το ασύρματο υπογούφερ FW1 Play-Fi 
μπορεί να έρθει σε ζεύξη με το soundbar 
FB1 (δεν παρέχεται).
1 Ο διακόπτης Source πρέπει να 

βρίσκεται στη θέση Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Η ένδειξη Power/RF link θα 
αναβοσβήνει γρήγορα (πράσινο 
χρώμα) στο Υπογούφερ.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Γρήγορο αναβόσβημα 
(Πράσινο)

3 Πατήστε το πλήκτρο  για να 
ενεργοποιήσετε το soundbar σας 
FB1.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 Στο τηλεχειριστήριο του FB1 
soundbar, εισάγετε το μενού 
ρυθμίσεων:
» Πατήστε  > επιλέξτε “SUB 

PAIR” > Κατόπιν πατήστε  
(Enter) για να επιβεβαιώσετε τη 
λειτουργία ζεύξης υπογούφερ.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Περιμένετε μέχρι να ανάψει σταθερά 
(πράσινη) η ένδειξη Power/RF link 
στο υπογούφερ.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidΣταθερό (Πράσινο)

6 Το soundbar και το υπογούφερ θα 
ανακαλύψουν το ένα το άλλο και θα 
έρθουν σε ζεύξη.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Ρύθμιση Wi-Fi
(Για έκδοση iOS και Android)
Συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και κινητά 
τηλέφωνα, tablet (όπως iPad, iPhone, 
iPod αφής, τηλέφωνα Android κ.λπ.) στο 
ίδιο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε κατόπιν να 
χρησιμοποιήσετε την ενισχυμένη με το 
DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound, για 
να ελέγξετε το υπογούφερ προκειμένου 
να ακούσετε αρχεία ήχου. 
1 Πραγματοποιήστε λήψη και 

εγκατάσταση της ενισχυμένης με το 
DTS Play-fi εφαρμογής Philips Sound 
σε ένα τηλέφωνο ή tablet.

Philips Sound

• Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής 
σας είναι ενεργοποιημένος και 
λειτουργεί σωστά.

2 Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet 
σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi όπου 
θέλετε να συνδέσετε το υπογούφερ 
σας.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Όταν το FW1 χρησιμοποιείται ως 
υπογούφερ Play-fi, ο διακόπτης 
Source πρέπει να βρίσκεται στη θέση 
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 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
 (Wi-Fi) που βρίσκεται στην πίσω 

πλευρά του πλαισίου για  
8 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi. 
 » Μέχρι να κάνει το ηχείο έναν 

δεύτερο τόνο και κατόπιν 
απελευθερώστε το πλήκτρο.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 δευτ.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneΔύο τόνοι

4 Περιμένετε έως ότου η φωτεινή 
ένδειξη Wi-Fi στο πίσω πλαίσιο 
μεταβεί από ένα γρήγορο 
αναβόσβημα σε έναν αργό παλμό. 
Όταν αρχίζει να πάλλεται αργά, 
υποδηλώνει ότι το ηχείο εισέρχεται 
στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Αργός παλμόςΑναβοσβήνει γρήγορα

5 Εκκινήστε την ενισχυμένη με το 
DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το 
προϊόν στο δίκτυό σας 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 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η 
φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει 
να πάλλεται και θα παραμείνει 
σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό 
το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi σας, 
μπορείτε να το ελέγξετε από 
οποιοδήποτε smartphone ή tablet 
στο ίδιο δίκτυο.

7 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να 
αλλάξετε το όνομα της συσκευής. 
Υπάρχουν πολλά ονόματα για να 
διαλέξετε ή να δημιουργήσετε το 
δικό σας επιλέγοντας Custom Name 
(Προσαρμοσμένο όνομα) στο τέλος 
της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, 
χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο 
όνομα.
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8 Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν 
ενδέχεται να πραγματοποιήσει 
ενημέρωση λογισμικού. Κάντε 
αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο 
λογισμικό κατά την πρώτη σας 
εγκατάσταση. Η αναβάθμιση 
λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει 
αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέσετε το 
ηχείο σας, μην απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή σας και μην εγκαταλείψετε 
το δίκτυο στη διάρκεια της 
αναβάθμισης.

Σημείωση

 • Μετά τη σύνδεση, το προϊόν ενδέχεται να 
πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. 
Απαιτείται αναβάθμιση μετά την αρχική 
εγκατάσταση. Χωρίς την αναβάθμιση, δεν 
είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος. 

 • Εάν η πρώτη διαδικασία ρύθμισης δεν είναι 
επιτυχής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
Wi-Fi στο υπογούφερ για 8 δευτερόλεπτα, μέχρι 
να ακουστεί ο δεύτερος τόνος και η φωτεινή 
ένδειξη Wi-Fi να αλλάξει σε αργό παλμό. 
Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi, επανεκκινήστε 
την εφαρμογή και ξεκινήστε ξανά τη ρύθμιση.

 • Εάν θέλετε να μεταβείτε από ένα δίκτυο σε ένα 
άλλο, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση. 
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (Wi-Fi) 
στο υπογούφερ για 8 δευτερόλεπτα για να 
επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi.

Προστατευμένη Ρύθμιση Wi-Fi (WPS)  
Εάν ο δρομολογητής σας έχει 
Προστατευμένη Ρύθμιση Wi-Fi (WPS), 
μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση χωρίς 
να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.
1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 

 (Wi-Fi) για 4 δευτερόλεπτα. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 δευτ.4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneΈνας τόνος

» Θα ακούσετε έναν ήχο και η 
φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα αρχίσει 
διπλό αναβόσβημα.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Αναβοσβήνει διπλά

2 Πατήστε το πλήκτρο WPS στον 
δρομολογητή σας. Το πλήκτρο 
επισημαίνεται συνήθως με αυτό το 
λογότυπο WPS. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
εφαρμογή Philips Sound που είναι 
ενισχυμένη με DTS Play-fi για να 
ξεκινήσετε τη ζεύξη.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone
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Σημείωση

 • Το WPS δεν αποτελεί ένα τυπικό 
χαρακτηριστικό όλων των δρομολογητών. 
Εάν ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει WPS, 
χρησιμοποιήστε την Τυπική ρύθμιση Wi-Fi.

 • Πατήστε το πλήκτρο  (Wi-Fi) μία φορά, 
αν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία WPS, 
διαφορετικά θα τερματιστεί αυτόματα μετά 
από 2 λεπτά.

Σύνδεση του υπογούφερ με την 
εφαρμογή Philips Sound

1 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η 
φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει 
να πάλλεται και θα παραμείνει 
σταθερή.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Σταθερό

2 Εκκινήστε την ενισχυμένη με το DTS 
Play-fi εφαρμογή Philips Sound.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Επιλέξτε το Primary Speaker (Κύριο 
Ηχείο) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Συνδέστε το υπογούφερ 
σε τηλεόραση Philips με 
δυνατότητα Play-fi

1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση DTS 
Play-fi, συνδεδεμένη στο internet.
» Ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε 

σίγαση.

2 Εισέλθετε στο μενού Settings 
(Ρυθμίσεις) στην τηλεόραση.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Ρυθμίσεις > Ήχος > 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

Σταθερό
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Ρύθμιση ήχου τηλεόρασης
Ακολουθήστε τη ρύθμιση στην οθόνη.

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

Ρύθμιση ήχου Surround
Ακολουθήστε τη ρύθμιση στην οθόνη.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Ενσύρματη σύνδεση 
(Είσοδος υπογούφερ)
Όταν ο διακόπτης Source βρίσκεται στη 
θέση Sub-in, το FW1 θα συμπεριφέρεται 
ως ενσύρματο υπογούφερ. Θα 
αποδίδει το σήμα του υπογούφερ μέσω 
αναλογικής εισόδου.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο 
υπογούφερ για να συνδέσετε τις 
υποδοχές εξόδου ήχου της άλλης 
συσκευής ή της τηλεόρασης στην 
υποδοχή Sub in στη μονάδα.

2 Όταν το FW1 χρησιμοποιείται ως 
ενσύρματο υπογούφερ, ο διακόπτης 
Source πρέπει να βρίσκεται στη θέση 
Sub in.

3 Τα διαθέσιμα χειριστήρια και 
λειτουργίες (στο πίσω μέρος του 
υπογούφερ) είναι τα ακόλουθα:

Λειτουργίες Ρυθμίσεις Προεπιλογή
Απολαβή -6 dB έως  

+6 dB
0 dB

Συχνότητα 
Crossover 

25 έως  
150 Hz

-

Φάση 0 ή  
180 μοίρες 

0 μοίρες

Σημείωση

 • Όταν το FW1 λειτουργεί ως υπογούφερ Play-fi, 
τα παραπάνω χειριστήρια και οι λειτουργίες 
δεν έχουν εφαρμογή.
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Ασύρματη σύνδεση
 (Play-Fi > RF link)
1 Συνδέστε το υπογούφερ στην 

τροφοδοσία και τον διακόπτη Source 
στη θέση Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Αποσυνδέστε το ρεύμα και συνδέστε 
το ξανά.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Η φωτεινή ένδειξη Power/ RF 
link στο πίσω πλαίσιο περνά από 
γρήγορο αναβόσβημα με κόκκινο 
χρώμα σε σταθερό πράσινο μετά 
από 30 δευτερόλεπτα. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidΣταθερό (Πράσινο)

Γρήγορο αναβόσβημα 
(Κόκκινο)

30 δευτ.

(RF link > Play-Fi) 
1 Πατήστε το πλήκτρο  (Wi-Fi) που 

βρίσκεται στην πίσω πλευρά του 
πλαισίου για 1 δευτερόλεπτο. 

1

2 Fast blink

1 sec1 δευτ.

1

2 Fast blink

1 sec

Αναβοσβήνει γρήγορα

2 Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi στο πίσω 
πλαίσιο μεταβαίνει από ένα γρήγορο 
αναβόσβημα σε έναν αργό παλμό.

Αναβάθμιση 
υλικολογισμικού
Για να έχετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά 
και υποστήριξη, αναβαθμίστε το προϊόν 
σας με την πιο πρόσφατη έκδοση 
υλικολογισμικού.

Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω της 
εφαρμογής Philips Sound (Settings > Fine 
Tune / Update Firmware)  
(Ρυθμίσεις > Βελτιστοποίηση / 
Ενημέρωση Υλικολογισμικού) 

Το υλικολογισμικό για MCU και DSP 
μπορεί να αναβαθμιστεί στην πιο 
πρόσφατη έκδοση μέσω της ενισχυμένης 
με DTS Play-fi εφαρμογής Philips Sound. 
Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων 
και επιλέξτε PS Fine Tune / Update 
Firmware για να το ελέγξετε. Εάν έχει 
διανεμηθεί η αναβάθμιση, μπορεί να 
πατηθεί το εικονίδιο αναβάθμισης για να 
προχωρήσει αυτόματα. 
Μόλις αυτό το προϊόν συνδεθεί στο 
Wi-Fi, μπορεί να πάρει ασύρματα 
την ενημέρωση υλικολογισμικού. 
Να αναβαθμίζετε πάντα με την πιο 
πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για 
να βελτιώνετε τις επιδόσεις αυτού του 
προϊόντος. 
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Επαναφορά 
εργοστασιακών 
ρυθμίσεων
Επαναφέρετε τη συσκευή στην 
προεπιλεγμένη ρύθμιση.
1 Συνδέστε το υπογούφερ στο ρεύμα, 

χρησιμοποιήστε μια ακίδα για να 
πιέσετε το πλήκτρο Reset στο πίσω 
μέρος του υπογούφερ για  
5 δευτερόλεπτα.

25Hz

25Hz

 » Θα ακούσετε έναν ήχο και 
κατόπιν θα πραγματοποιηθεί 
αυτόματα η επανεκκίνηση του 
υπογούφερ.

 » Το υπογούφερ επανέρχεται στις 
εργοστασιακές προεπιλογές. 

4 Προδιαγραφές 
προϊόντος
Σημείωση

 • Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός υπόκεινται 
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ασύρματο

Εύρος ασύρματης 
συχνότητας 5.8G / Ισχύς 
πομπού (EIRP) 

5742 ~ 5852 MHz
≤ 10dBm

Υποστηριζόμενο δίκτυο

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Ασύρματη 
ζώνη συχνοτήτων (Wi-Fi) / Μεταδιδόμενη 
ισχύς ραδιοσυχνοτήτων (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

Υπογούφερ

Τροφοδοσία 100-240V~ 
50/60Hz

Ισχύς εξόδου 
(ονομαστική)
Ισχύς εξόδου 
(μέγιστη)

210W RMS
420W @ 1% THD

Κατανάλωση 
ενέργειας 50 W

Κατανάλωση 
ενέργειας σε μορφή 
αναμονής

 < 0,5 W 

USB 5V , 500mA
Απόκριση 
συχνότητας 25Hz - 150Hz

Αντίσταση 3 Ω
Διαστάσεις  
(Π x Υ x Β) 240 x 472 x 400 mm

Βάρος 13,4 κ.
Θερμοκρασία 
λειτουργίας 0°C - 45°C
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5 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Σημείωση

 • Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του 
προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της 
εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να 
επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. 
Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση 
αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα 
ακόλουθα σημεία, πριν ζητήσετε 
επισκευή. Εάν εξακολουθείτε 
να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, 
βρείτε υποστήριξη στη σελίδα 
www.philips.com/support. 

Χωρίς ισχύ
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι 

σωστά συνδεδεμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην 

πρίζα AC.

Ήχος
• Όταν η αναπαραγωγή "παγώνει" και 

δεν ακούγεται ήχος σε λειτουργία 
Wi-Fi, ελέγξτε εάν το οικιακό σας 
δίκτυο είναι φυσιολογικό.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.
• Εάν αναπαράγετε ήχο από την 

τηλεόραση μέσω αυτού του 
προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η 
τηλεόραση είναι σε σίγαση. 

Wi-Fi
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση 
σύνδεσης Wi-Fi.
• Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του 

δικτύου WLAN στον δρομολογητή.
• Τοποθετήστε τον δρομολογητή Wi-Fi 

πλησιέστερα στη μονάδα.
• Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός 

πρόσβασης είναι σωστός.
• Ελέγξτε τη λειτουργία WLAN ή 

επανεκκινήστε το μόντεμ και τον 
δρομολογητή Wi-Fi.

Play-fi 
Δεν είναι δυνατή η εύρεση των 
υποστηριζόμενων από το play-fi 
συσκευών από την εφαρμογή.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 

συνδεδεμένη στο Wi-Fi.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή 
μουσικής play-fi.
• Ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή 

περιεχόμενα διαθέσιμα μέσω της 
συσκευής ενδέχεται να μην είναι 
προσβάσιμα σε περίπτωση που ο 
πάροχος υπηρεσιών τερματίσει την 
εξυπηρέτησή του.

• Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι 
επιτυχής, κλείστε την ενισχυμένη με 
DTS Play-fi εφαρμογή Philips Sound. 
Επανεκκινήστε την εφαρμογή. 

• Όταν το ηχείο έχει οριστεί ως 
Stereo Pairs (Στερεοφωνικά ζεύγη) 
ή Surround Sound (Ήχος Surround), 
το ηχείο πρέπει να αποσυνδεθεί από 
την εφαρμογή πριν χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστά.
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