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1 Fontos 
biztonsági 
utasítások

A termék használata előtt olvassa el és 
értelmezze az összes utasítást. A jótállás 
nem vonatkozik az utasítások be nem 
tartásából eredő károkra.

Biztonság

Ismerje meg az alábbi biztonsági 
szimbólumokat

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

Ez egy II. OSZTÁLYÚ, kettős 
szigetelésű, védőföldelés nélküli 
berendezés.

Váltakozófeszültség

Kövesse a használati útmutatóban 
leírt utasításokat!

FIGYELEM!
Figyelem: Áramütésveszély!

A felkiáltójel célja felhívni a 
felhasználó figyelmét a használatra 
vonatkozó fontos utasításokra.

Áramütés- vagy tűzveszély!
• Ügyeljen arra, hogy mielőtt 

bármilyen csatlakoztatáson 
módosítást végez, húzza 
ki az eszközöket a hálózati 
csatlakozóaljzatból.

• Soha ne tegye ki a terméket vagy a 
tartozékokat eső vagy víz hatásának. 
Soha ne helyezzen folyadékot 
tartalmazó edényt, például vázát 
a termék közelébe. Ha folyadék 
került a termékre, azonnal húzza 
ki a hálózati aljzatból. Forduljon 
ügyfélszolgálatunkhoz, és használat 
előtt ellenőriztesse a terméket.

• Soha ne helyezze a terméket és a 
tartozékokat nyílt láng vagy más 
hőforrás közelébe, és ne tegye ki 
közvetlen napsugárzásnak.

• Soha, semmilyen tárgyat ne 
helyezzen a termék szellőző- vagy 
egyéb nyílásaiba.

• Ha hálózati csatlakozót vagy 
hosszabbítót használ leválasztó 
eszközként, akkor annak mindenkor 
hozzáférhetőnek kell lennie.

• Vihar, villámlás előtt húzza 
ki a terméket a hálózati 
csatlakozóaljzatból. 

• A hálózati tápkábel kihúzásakor 
mindig a dugót és soha ne a kábelt 
fogja meg. 

• A termék trópusi és/vagy mérsékelt 
éghajlatú helyeken használható.

Rövidzárlat vagy tűz veszélye!
• Az azonosító és tápellátásra 

vonatkozó adatok a termék 
hátoldalán vagy alján található 
adattáblán vannak feltüntetve.

• Mielőtt a terméket a hálózati 
aljzathoz csatlakoztatná, győződjön 
meg arról, hogy a tápfeszültség 
megegyezik a termék hátoldalán 
vagy alján feltüntetett értékkel. 
Eltérő feszültség esetén soha ne 
csatlakoztassa a terméket a hálózati 
aljzathoz.
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Sérülés vagy a termék 
károsodásának veszélye!
• Falra történő rögzítés esetén a 

terméket az üzembe helyezési 
utasításoknak megfelelően, szilárdan 
kell a falra erősíteni. Kizárólag 
a mellékelt fali rögzítőelemet 
használja (ha van). A nem 
megfelelő fali rögzítés balesetet, 
személyi sérülést vagy anyagi kárt 
okozhat. Ha bármilyen kérdése 
van, forduljon országában működő 
ügyfélszolgálatunkhoz.

• Soha ne helyezze a terméket vagy 
bármilyen tárgyat tápkábelre vagy 
más elektromos berendezésre. 

• Amennyiben a termék szállítása 
5 °C alatti hőmérsékleten történt, 
csomagolja ki a terméket, és 
a hálózati aljzathoz történő 
csatlakoztatás előtt várja meg, amíg 
annak hőmérséklete eléri a helyiség 
hőmérsékletét. 

• Bizonyos terméket egyes részei 
üvegből készülnek. A sérülés vagy 
anyagi kár elkerülése érdekében 
óvatosan kezelje a terméket.

Túlmelegedés veszélye!
• Soha ne helyezze a terméket szűk 

helyre. A megfelelő szellőzés 
érdekében mindig hagyjon legalább 
10 cm helyet a termék körül. 
Ügyeljen arra, hogy függöny vagy 
egyéb tárgy ne takarja el a termék 
szellőzőnyílásait. 

Megjegyzés

 • Az üzemi adatokat tartalmazó címke a 
berendezés alján vagy hátoldalán van 
elhelyezve.

A termék gondozása
A termék tisztításához kizárólag 
mikroszálas kendőt használjon.

Környezetvédelem
Régi termék és akkumulátor 
ártalmatlanítása

Termékét kiváló minőségű, 
újrahasznosítható, illetve újból 
felhasználható anyagok és 
alkatrészek felhasználásával 
terveztük és készítettük.

Ez a terméken elhelyezett 
szimbólum azt jelenti, hogy a 
termékre a 2012/19/EU európai 
uniós irányelv vonatkozik.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a 
termék akkumulátort tartalmaz, 
amelyre a 2013/56/EU európai 
uniós irányelv vonatkozik, 
ezért nem szabad azt a normál 
háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani.

Tájékozódjon elektromos és elektronikus 
termékek, valamint akkumulátorok 
begyűjtését végző, helyi szelektív 
hulladékgyűjtő szolgáltatással 
kapcsolatban. Tartsa be a helyi 
szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a 
terméket, illetve akkumulátort a normál 
háztartási hulladékkal együtt. A régi 
termékek és akkumulátorok megfelelő 
ártalmatlanítása segít a környezetre 
és emberi egészségre gyakorolt káros 
következmények megelőzésében.
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HU 5G wifi-eszközök
Az 5150–5350 MHz 
frekvenciasávban működő 
eszközök az azonos csatornát 
használó mobil műholdas 
rendszerek zavarásának 
csökkentése érdekében kizárólag 
épületen belül használhatók.

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.

Megfelelőségi nyilatkozat 
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióhullámú zavarokra 
vonatkozó előírásainak.
Az MMD Hong Kong Holding Limited 
ezennel kijelenti, hogy a termék 
teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó 
RED irányelv, valamint az UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206. 
pontjának szükséges követelményeit. A 
Megfelelőségi nyilatkozat a  
www.philips.com/support oldalon 
található.

Segítség és támogatás
A www.philips.com/support oldalon 
széles körű online támogatási 
lehetőséget talál:
• letöltheti a felhasználói útmutatót és 

az üzembe helyezési útmutatót
• megtekintheti oktatóvideóinkat 

(csak bizonyos modellekhez érhető 
el)

• megtalálhatja a gyakran ismétlődő 
kérdésekre (GYIK) adott a válaszokat

• e-mailben elküldheti nekünk 
kérdését

• csevegést folytathat támogatási 
munkatársunkkal.

A weboldalon található utasításokat 
követve válassza ki a kívánt nyelvet, majd 
adja meg terméke modellszámát.
Vagy forduljon országában elérhető 
ügyfélszolgálatunkhoz. Mielőtt felvenné 
a kapcsolatot velünk, jegyezze fel 
terméke modellszámát és sorozatszámát. 
Ezek az információk a termék hátoldalán 
vagy alján találhatók.

Védjegyek:

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)
Az eszköz olyan, engedélyek alól 
mentesülő adó(ka)t / vevő(ke)t tartalmaz, 
amelyek a Kanadai Tudományos és 
Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, 
Science and Economic Development 
Canada) rádióhullámú szabványa alapján 
megfelelnek az engedélymentességhez 
szükséges előírásoknak. A megfelelő 
működésnek az alábbi két feltétele van:
1 Az eszköz nem okozhat 

interferenciát.
2 Az eszköznek el kell viselnie a más 

eszközök által keltett interferenciát, 
beleértve azt is, amely az eszköz 
nemkívánatos működését 
eredményezheti.

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-információ
MEGJEGYZÉS: A berendezés a tesztelés 
során megfelelt az FCC szabályzat 15. 
Része értelmében a B. osztályú digitális 
eszközök korlátozásainak. Ezeket a 
korlátozásokat arra tervezték, hogy 
észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági 
létesítményekben előforduló káros 
interferenciák ellen. Ez a berendezés 
rádiófrekvenciás energiát gerjeszt, 
használ és képes sugározni. Amennyiben 
a berendezést nem az utasításoknak 
megfelelően telepítik és használják, 
az káros interferenciát okozhat a 
rádiókommunikációs rendszerekben. 
Mindamellett nem garantálható, 
hogy egy adott telepítés esetén az 
interferencia nem fog létrejönni.  
Amennyiben az eszköz káros 
interferenciát okoz a rádió- és 
televízióvételben (amit a berendezés ki- 
és bekapcsolásával tud megállapítani), 
a felhasználó az alábbi intézkedésekkel 
kísérelheti meg az interferencia 
elhárítását:
• Állítsa vagy helyezze át a 

vevőantennát. 
• Növelje meg a berendezés és a 

vevőkészülék közötti távolságot. 
• A berendezést a vevőkészülékétől 

különböző áramkörhöz kapcsolódó 
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. 

• Kérjen segítséget értékesítőnktől 
vagy egy tapasztalt rádió- /  
TV-szerelőtől. 

FCC- és IC-figyelmeztetés: 
• A berendezést úgy kell telepíteni és 

üzemeltetni, hogy legalább 20 cm 
távolság legyen a sugárzás forrása és 
az emberi test között.

• A készüléken végzett, a 
megfelelőségért felelős fél kifejezett 
jóváhagyása nélküli változtatások 
és módosítások érvénytelenítik a 
felhasználó berendezés használatára 
vonatkozó jogosultságát. 
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2 Az Ön 
mélynyomója

Gratulálunk a választásához, és 
üdvözöljük a Philips vásárlói között! 
A Philips által nyújtott támogatás 
teljes körű igénybe vételéhez 
regisztrálja mélynyomóját a 
www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma
Ellenőrizze, hogy a csomagban 
szerepelnek-e az alábbiak:

Mélynyomó – 1 db

Tápkábel * – 1 db

• A hálózati tápkábelek mennyisége 
és a csatlakozó típusa térségenként 
eltérő lehet.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

Kína Tajvan USA/Kanada
Európa/Egyesült 

Királyság Ázsia

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Üzembe helyezési útmutató – 1 db

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Jótállási jegy – 1 db

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Biztonsági adatlap – 1 db

• A Használati útmutatóban szereplő 
képek, ábrák és rajzok csupán 
tájékoztatásul szolgálnak, a 
tényleges termék megjelenése ettől 
eltérő lehet.
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Mélynyomó
Ez a fejezet áttekintést nyújt a vezeték 
nélküli mélynyomóra vonatkozóan.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  (wifi-beállítás) gomb/jelzőfény
• Wifi-beállítás indítása Play-fi 

kapcsolathoz.
• Az AP (hozzáférési pont) 

üzemmód aktiválásához nyomja 
meg és 8 másodpercen keresztül 
tartsa nyomva a gombot.

• A WPS üzemmód aktiválásához 
nyomja meg és 4 másodpercen 
keresztül tartsa nyomva a 
gombot.

Művelet A LED 
állapota

Állapot

Foly-
amatosan 
világít

Csatla-
koztatva/
sikeres 
párosítás

Nyomja meg és 
8 másodpercen 
keresztül tartsa 
nyomva a  
gombot

Villog Wifi hozz-
áférési 
pont (AP) 
üzemmód

Nyomja meg és 
4 másodpercen 
keresztül tartsa 
nyomva a  
gombot

Duplán 
villog 

Védett wifi-
beállítás 
(Wi-Fi 
Protected 
Setup 
– WPS) 
üzemmód

b Power/RF link  
(Bekapcsolás/Rádiókapcsolat) 
jelzőfény

c Source (Jelforrás) (Play-fi/RF link/
Sub in (Play-fi/RF-kapcsolat/
Mélynyomóbemenet) mód)
• Ha a FW1 hangszórót vezetékes 

mélynyomóként használja, akkor 
a jelforrás kapcsolóját „Sub in” 
állásba kell helyezni.
 » Ekkor a hálózati hangátviteli 

funkciók egyike sem fog 
működni.

 » A wifi-kapcsolat megszakad, de a 
korábban beállított wifi-hitelesítő 
adatokat a készülék megőrzi. 

 » A Play-fi modul kikapcsolható. 
• A Play-fi modul és az MCU 

firmware-programjának USB-
szervizcsatlakozón keresztül 
történő frissítéséhez a 
jelforrásválasztó kapcsolót Sub in 
állásba kell helyezni.

d USB-szervizcsatlakozó aljzat
Az USB-aljzat kizárólag szervizcélokat 
szolgál.
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e Reset (Alaphelyzetbe állítás) gomb 
(kis lyuk)
Visszaállíthatja a készülék 
alapértelmezett beállításait.

f Phase 0° - 180° (Fázis 0° - 180°) 
(kapcsoló)

g Sub in (Mélynyomóbemenet) 
(csatlakozóaljzat) 
A mélynyomókábel (nem tartozék) 
segítségével más berendezésekhez 
csatlakoztathatja a mélynyomót.

h Crossover 25Hz-150Hz  
(Hangváltó 25–150 Hz) (gomb)

i Gain +/- (Erősítés +/-) (gomb) 

Funkciók Beállítások Alapér-
telmezett

Erősítés -6 dB – +6 dB 0 dB

Hangváltó 25–150 Hz -

Fázis 0 vagy 180 fok 0 fok

Az FW1 Play-fi mélynyomóként 
történő használatakor a fenti 
beállítási lehetőségek nem érhetők 
el.

j AC in ~ (Váltakozófeszültségű 
bemenet) csatlakozóaljzat
Csatlakozás az áramforráshoz.

3 Csatlakoztatás
Ez a fejezet a mélynyomó TV-hez és más 
eszközökhöz való csatlakoztatásában, 
majd beállításában nyújt segítséget. 

Megjegyzés

 • Az azonosító és tápellátásra vonatkozó adatok 
a termék hátoldalán vagy alján található 
adattáblán vannak feltüntetve.

 • Ügyeljen arra, hogy mielőtt bármilyen 
csatlakoztatáson módosítást végez, húzza ki az 
eszközöket a hálózati csatlakozóaljzatból.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Csatlakoztatás Oldal

A Párosítás egy FB1 
hangprojektorral (RF-
kapcsolat kezdeti beállítása)

10

B Wifi-beállítás 11

C A mélynyomó 
csatlakoztatása egy Play-fi-
kompatibilis Philips TV-hez

15

D Vezetékes csatlakozás 
(Mélynyomóbemenet)

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

Csatlakozás az 
áramforráshoz

FIGYELEM!

 • A termék károsodásának veszélye! Győződjön 
meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség 
megfelel a termék hátoldalán vagy alján 
feltüntetett feszültségnek.

 • Áramütésveszély! A tápkábel kihúzásakor 
mindig a dugónál fogva húzza ki a kábelt. Soha 
ne a kábelt húzza.

 • A váltakozófeszültségű tápkábel 
csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy 
minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a 
mélynyomó AC in~ csatlakozóaljzatához 
és egy váltakozófeszültségű hálózati 
aljzathoz.

or
or AC in ~

1

25Hz

* A hálózati tápkábelek mennyisége 
és a csatlakozó típusa térségenként 
eltérő lehet.

Párosítás egy FB1 
hangprojektorral  
(RF-kapcsolat kezdeti 
beállítása)
Az FW1 Play-Fi vezeték nélküli 
mélynyomó párosítható az FB1 
hangprojektorral (nem tartozék).
1 A jelforrásválasztó kapcsolót  

Play-fi/RF Link állásba kell állítani.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 A mélynyomó Power/RF link 
jelzőfénye (zöld színnel) gyorsan 
villogni kezd.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Gyorsan villog (zöld)

3 Nyomja meg a  gombot az FB1 
hangprojektor bekapcsolásához.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 Az FB1 hangprojektor 
távirányítójával lepjen a Beállítás 
menübe:
» Nyomja meg a  gombot 

> válassza a „SUB PAIR” 
lehetőséget > ezután nyomja 
meg a  (Enter) gombot a 
mélynyomó párosítási módba 
váltásának megerősítéséhez.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Várja meg, amíg a mélynyomó 
Power/RF link jelzőfénye villog, 
majd folyamatosan (zöld színnel) 
világítani kezd.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidFolyamatos (zöld)

6 A hangprojektor és a mélynyomó 
megkeresik egymást, majd 
megtörténik a párosítás.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Wifi-beállítás
(iOS és Android verzió)
A készüléket és a mobiltelefonokat vagy 
táblagépeket (iPad, iPhone, iPod touch, 
Android telefonok stb.) ugyanahhoz a 
wifi-hálózathoz csatlakoztatva a DTS 
Play-fi funkciókat biztosító Philips Sound 
alkalmazás segítségével vezérelheti a 
mélynyomót és hallgathatja hangfájljait. 
1 Töltse le és telepítse a DTS Play-fi 

funkciókat biztosító Philips Sound 
alkalmazást egy telefonra vagy 
táblagépre.

Philips Sound

• Győződjön meg arról, hogy 
útválasztója be van kapcsolva és 
megfelelően működik.

2 Csatlakoztassa telefonját vagy 
táblagépét ugyanahhoz a wifi-
hálózathoz, amelyhez mélynyomóját 
csatlakoztatta.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Amikor az FW1 mélynyomó 
Play-fi üzemmódban működik, a 
jelforrásválasztó kapcsolónak  
Play-fi/RF Link állásban kell lennie.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone
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3 A wifi-kapcsolat indításához nyomja 
meg és 8 másodpercen keresztül 
tartsa nyomva a doboz hátoldalán 
található  (wifi) gombot. 
 » Várja meg, amíg a hangszóróból 

egy második hangjelzés is 
hallható, majd engedje el a 
gombot.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 mp

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneKét hang

4 Várja meg, amíg a doboz hátoldalán 
található wifi-jelzőfény gyors 
villogásról lassú pulzálásra vált. A 
jelzőfény lassú pulzálása jelzi, hogy 
a hangszóró wifi-beállítási módba 
váltott.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Lassú pulzálásGyorsan villog

5 Indítsa el a DTS Play-fi funkciókat 
biztosító Philips Sound alkalmazást. 
A termék wifi-hálózathoz történő 
csatlakoztatásához kövesse 
az alkalmazásban megjelenő 
utasításokat.

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
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Philips Sound Settings
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SETUP

Bedroom
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Ready?

Go To Wi-Fi Settings
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When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 
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6 A sikeres wifi-csatlakozást 
követően a wifi jelzőfényének 
pulzálása megszűnik, és a jelzőfény 
folyamatosan kezd világítani. A 
termék wifi-hálózaton történő 
beállítását követően bármely, azonos 
hálózatra csatlakozó okostelefonról 
vagy táblagépről vezérelheti azt.

7 A csatlakoztatást követően 
módosíthatja az eszköz nevét. 
Többféle név közül választhat, illetve 
a névlista végén található Custom 
Name (Egyéni név) lehetőséget 
választva saját nevet is létrehozhat. 
Ellenkező esetben az alapértelmezett 
név fog szerepelni.
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8 A csatlakoztatást követően 
előfordulhat, hogy a termék 
szoftverfrissítést hajt végre. Az 
első beállítás alkalmával frissítse 
a szoftvert a legújabb verzióra. 
A szoftverfrissítés több percet is 
igénybe vehet. Frissítés közben ne 
húzza ki a hangszórót, ne kapcsolja 
ki az eszközt vagy válassza le a 
hangszórót a hálózatról.

Megjegyzés

 • Előfordulhat, hogy a termék a csatlakozást 
követően szoftverfrissítést hajt végre. A kezdeti 
beállítást követően el kell végezni a frissítést. 
Frissítés nélkül a termék nem minden funkciója 
érhető el. 

 • Ha az első beállítás sikertelen, tartsa nyomva 
a mélynyomó wifi gombját 8 másodpercen 
keresztül, amíg egy második hangjelzést nem 
hall, és a wifi jelzőfény lassú pulzálásra nem 
vált. Állítsa alaphelyzetbe a wifi-kapcsolatot, 
indítsa újra az alkalmazást, majd kezdje újra a 
beállítást.

 • Ha hálózatot szeretne váltani, akkor újból be 
kell állítania a kapcsolatot. A wifi-csatlakozás 
alaphelyzetbe állításához nyomja meg és  
8 másodpercig tartsa nyomva a mélynyomón 
található  (wifi) gombot.

Védett wifi-beállítás (WPS)  
Ha útválasztója támogatja a védett 
wifi-beállítás (WPS) funkciót, akkor 
jelszó megadása nélkül is beállíthatja a 
csatlakozást.
1 Nyomja meg és 4 másodpercen 

keresztül tartsa nyomva a  (wifi) 
gombot. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 mp4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneEgy hang

» Egy hangjelzést fog hallani, és 
a wifi-jelzőfény duplán villogni 
kezd.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Duplán villog

2 Nyomja meg az útválasztó WPS 
gombját. A gombot rendszerint ez a 
WPS logó jelöli. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone
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3 A párosítás megkezdéséhez kövesse 
a DTS Play-fi funkciókat biztosító 
Philips Sound alkalmazásban 
megjelenő utasításokat.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Megjegyzés

 • A WPS funkció nem minden útválasztón 
érhető el. Ha útválasztója nem támogatja a 
WPS funkciót, akkor használja a normál wifi-
beállítást.

 • Nyomja meg egyszer a  (wifi) gombot a WPS 
módból való kilépéshez, illetve 2 perc elteltével 
az eszköz automatikusan kilépteti.

A mélynyomó csatlakoztatása 
a Philips Sound alkalmazás 
segítségével

1 A sikeres wifi-csatlakozást 
követően a wifi jelzőfényének 
pulzálása megszűnik, és a jelzőfény 
folyamatosan kezd világítani.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Folyamatos

2 Indítsa el a DTS Play-fi funkciókat 
biztosító Philips Sound alkalmazást.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Válassza a Primary Speaker (Fő 
hangszóró) [FW1] lehetőséget.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker
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A mélynyomó 
csatlakoztatása egy Play-fi-
kompatibilis Philips TV-hez

1 Kapcsolja be az internethez 
kapcsolódó DTS Play-fi TV-jét.
» A TV hangja némítva van.

2 Lépjen a TV Settings (Beállítások) 
menüjébe.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Beállítások > Hang > 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

Folyamatos

A TV hangjának beállítása
Kövesse a képernyőn megjelenő 
beállítást.

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

A térhangzás beállítása
Kövesse a képernyőn megjelenő 
beállítást.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar
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Vezetékes csatlakozás 
(Mélynyomóbemenet)
Ha a jelforrásválasztó kapcsoló Sub-in 
állásban van, akkor az FW1 hangszóró 
vezetékes mélynyomóként működik. A 
készülék ekkor az analóg bemeneten 
keresztül fogadja a mélynyomó jelét.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Egy mélynyomókábel segítségével 
csatlakoztassa a másik eszközt vagy 
a TV kimeneti csatlakozóaljzatát a 
készülék Sub in aljzatához.

2 Ha a FW1 hangszórót vezetékes 
mélynyomóként használja, akkor a 
jelforrás kapcsolóját „Sub in” állásba 
kell helyezni.

3 Az elérhető kezelőszervek és 
funkciók (a mélynyomó hátoldalán) 
az alábbiak:

Funkciók Beállítások Alapér-
telmezett

Erősítés -6 dB – +6 dB 0 dB
Hangváltó 25–150 Hz -
Fázis 0 vagy 180 fok 0 fok

Megjegyzés

 • Az FW1 Play-fi mélynyomóként történő 
használatakor a fenti beállítási lehetőségek 
nem érhetők el.

Vezeték nélküli kapcsolat
 (Play-Fi > RF link)
1 Csatlakoztassa a mélynyomót 

a tápforráshoz, majd állítsa a 
jelforrásválasztó kapcsolót Play-fi/RF 
Link állásba.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a 
tápkábelt.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 A doboz hátoldalán található Power/
RF link jelzőfény 30 másodperc 
elteltével piros színű gyors villogásról 
folyamatos zöld színre vált. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidFolyamatos (zöld)

Gyorsan villog (piros)

30 mp

(RF link > Play-Fi) 
1 Nyomja 1 másodpercig a doboz 

hátoldalán található  (wifi) 
gombot. 

1

2 Fast blink

1 sec1 mp

1

2 Fast blink

1 sec

Gyorsan villog

2 A doboz hátoldalán található wifi-
jelzőfény gyors villogásról lassú 
pulzálásra vált.
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Firmware-frissítés
A legjobb funkciók, valamint a 
támogatás elérése érdekében frissítse 
termékét a legfrissebb firmware-verzióra.

Firmware-frissítés a Philips Sound 
alkalmazáson keresztül (Settings > Fine 
Tune / Update Firmware) (Beállítások > 
Finomhangolás / Firmware-frissítés) 

Az MCU és a DSP firmware-programja a 
DTS Play-fi funkciókat biztosító Philips 
Sound alkalmazáson keresztül frissíthető. 
Az ellenőrzéshez lépjen a beállító 
menübe, majd válassza a PS Fine Tune / 
Update Firmware opciót. Ha van elérhető 
frissítés, akkor a művelet a friss verzió 
ikonját megnyomva automatikusan 
folytatódik. 
Ha a termék wifi-hálózatra csatlakozik, 
akkor képes rádiókapcsolaton keresztül 
fogadni a firmware-frissítést. A termék 
teljesítményének javítása érdekében 
mindig frissítsen a legfrissebb firmware-
verzióra. 

Gyári beállítások 
visszaállítása
Visszaállíthatja a készülék 
alapértelmezett beállításait.
1 Csatlakoztassa a mélynyomót 

a tápforráshoz, majd egy tű 
segítségével nyomja be a mélynyomó 
hátoldalán található Reset gombot  
5 másodpercig.

25Hz

25Hz

 » Egy hangjelzést fog hallani, 
ezután a mélynyomó 
automatikusan újraindul.

 » A mélynyomót ezzel 
visszaállította a gyári 
beállításokra. 
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4 A termék 
adatai
Megjegyzés

 • A termék műszaki adatai és kialakítása külön 
bejelentés nélkül változhatnak.

Vezeték nélküli

5.8 GHz-es 
vezeték nélküli 
frekvenciatartomány/
adóteljesítmény (EIRP) 

5742–5852 MHz
≤ 10 dBm

Támogatott hálózatok

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac vezeték nélküli 
frekvenciasáv (wifi)/átvitt rádiófrekvenciás 
teljesítmény (EIRP) 
2.4 GHz 
wifi 2400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm

5 GHz wifi
5150–5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470–5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725–5850 MHz / ≤ 14 dBm

Mélynyomó

Tápellátás 100–240 V ~ 
50/60 Hz

Kimenő teljesítmény 
(névleges)
Kimenő teljesítmény 
(maximális)

210 W effektív
420 W @ 1% THD

Teljesítményfelvétel 50 W
Készenléti 
teljesítményfelvétel  < 0,5 W 

USB 5 V  500 mA
Frekvenciaátvitel 25–150 Hz
Impedancia 3 Ω
Méretek  
(Szé. x Ma. x Mé.) 240 x 472 x 400 mm

Tömeg 13,4 kg
Üzemi hőmérséklet 0 – 45 °C
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5 Hibaelhárítás

Megjegyzés

 • Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése 
érdekében soha ne próbálja a készüléket 
saját kezűleg javítani. 
Ha problémákat tapasztal a termék 
használata során, akkor mielőtt a 
szervizhez fordulna, ellenőrizze 
az alábbiakat. Amennyiben 
továbbra is problémát tapasztal, a 
www.philips.com/support oldalon 
kaphat segítséget. 

A készülék nem működik
• Győződjön meg arról, hogy a 

hálózati kábel megfelelően van 
csatlakoztatva.

• Ellenőrizze, hogy a hálózati 
csatlakozóaljzat feszültség alatt 
van-e.

Hang
• Ha wifi módban a lejátszás megakad 

és nincs hang, ellenőrizze, hogy 
az otthoni hálózat megfelelően 
működik-e.

Torz vagy visszhangos hang.
• Ha a TV hangját játssza le a 

terméken, ellenőrizze, hogy a TV le 
van-e némítva. 

Wifi
Nem lehet a wifi-hálózathoz 
csatlakozni.
• Ellenőrizze a WLAN-hálózat 

elérhetőségét az útválasztón.
• Helyezze közelebb a wifi-útválasztót 

a készülékhez.
• Győződjön meg arról, hogy a jelszó 

helyes.
• Ellenőrizze a WLAN funkciót, vagy 

indítsa újra a modemet és a wifi-
útválasztót.

Play-fi 
Nem sikerült az alkalmazásból 
felderíteni a Play-fi kompatibilis 
eszközöket.
• Győződjön meg arról, hogy 

a készülék csatlakozik a wifi-
hálózathoz.

Nem sikerült a Play-fi szolgáltatáson 
keresztül zenét lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a készüléken 

keresztül elérhető egyes hálózati 
szolgáltatások vagy hozzáférhető 
tartalmak nem érhetők el, ha a 
szolgáltató megszüntette az adott 
szolgáltatást.

• Ha az első beállítás sikertelen, zárja 
be a DTS Play-fi funkciókat biztosító 
Philips Sound alkalmazást. Indítsa 
újra az alkalmazást. 

• Ha a hangszóró Stereo Pairs (Sztereó 
hangszórópár) vagy Surround Sound 
(Térhangzás) módba volt állítva, 
akkor az önállóan történő használat 
előtt az alkalmazásban le kell 
választani a hangszórót.



A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak. A legújabb frissítésekért 
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