
Пайдаланушы 
нұсқаулығы
Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Wireless Subwoofer FW1 

Fidelio
FW1 сымсыз сабвуфері 
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1 Маңызды 
қауіпсіздік 
бойынша 
нұсқаулар

Бұл бұйымды пайдалану алдында 
барлық нұсқаулар оқып және түсініп 
алу керек. Егер зақым нұсқауларды 
орындамаудан туындаса, кепілдік 
қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Бұл таңбаларды біліңіз

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

Бұл қос оқшаулағышы бар II 
СЫНЫПТЫҚ құрылғы, оның жерге 
қосу қорғанысы жоқ.

Айнымалы ток кернеуі

Пайдалану нұсқаулығындағы 
нұсқауларды орындаңыз!

ЕСКЕРТУ!
Ескерту: Ток соғу қаупі бар!

Леп белгісі пайдаланушыға 
маңызды пайдалану 
нұсқауларының болуы туралы 
ескерту беруге арналған.

Ток соғу немесе өрт қаупі!
• Кез-келген байланысты орнатпас 

немесе оны өзгертпес бұрын, 
барлық құрылғылардың 
розеткадан ажыратылғанына көз 
жеткізіңіз.

• Бұл бұйым мен аксессуарларға 
жаңбыр немесе су тигізбеңіз. 
Сұйықтықтары бар ыдыстарды, 
мысалы, құмыраларды өнімнің 
жанына ешқашан қоймаңыз. 
Егер өнімге немесе оның ішіне 
сұйықтық тисе, оны дереу 
розеткадан ажыратыңыз. 
Қолданар алдында өнімді тексеру 
үшін тұтынушыларға қызмет 
көрсету бөліміне хабарласыңыз.

• Бұйым мен аксессуарларды 
ашық оттың немесе басқа жылу 
көздерінің жанына, соның ішінде 
тікелей күн сәулесі түсетін жерге 
ешқашан қоймаңыз.

• Желдеткіш ұяшықтарына немесе 
бұйымның басқа тесіктеріне 
ешнәрсе салмаңыз.

• Қуат ашасы немесе құрылғының 
жұптастырғышы ажырату 
құрылғысы ретінде пайдаланылған 
жағдайда, ажырату құрылғысы 
жұмыс істеп тұрған күйде қалуы 
керек.

• Найзағайлы дауыл алдында 
бұйымды розеткадан ажыратыңыз. 

• Қуат сымын ажыратқан кезде 
әрқашан кабельден емес, ашадан 
ұстап тартыңыз. 

• Бұйымды тропикалық және/
немесе қоңыржай климаттарда 
қолданыңыз.
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Қысқа тұйықталу немесе өрт қаупі 
бар!
• Деректерді және номиналды 

қуат параметрлерін бұйымның 
артқы немесе астыңғы жағындағы 
тақтайшадан көріңіз.

• Бұйымды қуат розеткасына қоспас 
бұрын, қуат кернеуінің мәні 
бұйымның артқы немесе астыңғы 
жағында көрсетілген мәнге сәйкес 
келетініне көз жеткізіңіз. Егер 
кернеу әртүрлі болса, бұйымды 
розеткаға ешқашан қоспаңыз.

Бұйымнан жарақаттану немесе 
зақымдану қаупі!
• Бұл бұйымды қабырғаға орнату 

үшін оны берілген орнату 
нұсқауларына сәйкес қабырғаға 
мықтап орнату керек. Қабырғаға 
орнатылатын кронштейнді 
ғана қолданыңыз (бар болса). 
Қабырғаға дұрыс орнатылмау 
апатқа, жарақатқа немесе зақымға 
әкелуі мүмкін. Егер сізде қандай да 
бір сұрақтар туындаса, өз еліңіздегі 
тұтынушыларға қызмет көрсету 
бөліміне хабарласыңыз.

• Бұйымды немесе кез-келген 
затты қуат сымына немесе басқа 
электр жабдықтарына ешқашан 
қоймаңыз. 

• Егер өнім 5°C-тан төмен 
температурада басқа жерде 
тасымалданған болса, оны 
розеткаға қоспас бұрын 
оның температурасы бөлме 
температурасына теңелгенше 
күтіңіз. 

• Бұл өнімнің бөліктері әйнектен 
жасалған болуы мүмкін. Жарақат 
пен зақымдануды болдырмау үшін 
оларды абайлап ұстаңыз.

Қызып кету қаупі бар!
• Бұл өнімді ешқашан жабық 

кеңістікке орнатпаңыз. 
Желдету үшін әрдайым өнімнің 
айналасында кем дегенде төрт 
дюйм бос орын қалдырыңыз. 
Перделер немесе басқа заттар 
өнімдегі желдеткіш тесіктерді 
жаппайтынына көз жеткізіңіз. 

Ескертпе

 • Кернеу туралы деректер бар тақтайша 
жабдықтың төменгі немесе артқы жағына 
жабыстырылады.

Бұйымға күтім жасау
Бұйымды тазарту үшін тек микрофибра 
матаны қолданыңыз.
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Қоршаған ортаға күтім 
жасау
Ескі бұйым мен батареяны қайта 
өңдеуге өткізу

Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге 
және қайта пайдалануға 
болатын жоғары сапалы 
материалдар мен 
компоненттерден құралған және 
жасалған.

Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 
2012/19/EU еуропалық 
директивасы бойынша 
қолданылатынын білдіреді.

Бұл таңба бұйымның құрамында 
2013/56/EU еуропалық 
директивасы бойынша 
қолданылатын және қарапайым 
тұрмыстық қалдықтармен бірге 
тастауға болмайтын батареялар 
бар екенін білдіреді.

Электрлік және электрондық өнімдер 
мен батареяларды бөлек жинайтын 
жергілікті жүйе туралы біліңіз. 
Жергілікті ережелерді сақтаңыз және 
бұйымды және батареяларды әдеттегі 
тұрмыстық қалдықтармен бірге 
ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен 
батареяларды дұрыс тастау қоршаған 
орта мен адам денсаулығына кері 
әсерін болдырмауға көмектеседі.

KK 5G Wi-Fi құрылғысы үшін
5150-5350 МГц диапазонында 
жұмыс істеуге арналған құрылғы 
ұялы жерсеріктік жүйелердің 
жұптасқан арналарына 
зиянды кедергілердің болу 
ықтималдығын азайту үшін 
тек үй ішінде пайдалануға 
арналған.

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.

Сәйкестік туралы 
мәлімдеме 
Бұл өнім Еуропалық радио кедергілері 
қауымдастығының талаптарына сәйкес 
келеді.
MMD Hong Kong Holding Limited 
компаниясы осымен бұл өнімнің RED 
Directive 2014/53/EU директивасының 
және UK Radio Equipment Regulations 
SI 2017 No 1206 ережелерінің 
негізгі талаптарына және басқа да 
тиісті ережелерге сәйкес келетінін 
мәлімдейді. Сәйкестік туралы 
мәлімдемені мына сайттан табуға 
болады: www.philips.com/support.
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Сауда белгілері:

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®.

Анықтама және қолдау
Жедел онлайн қолдау алу үшін  
www.philips.com/support веб-сайтына 
кіріңіз:
• пайдаланушы нұсқаулығын және 

қысқаша нұсқаулықты жүктеп 
алыңыз

• бейне нұсқауларды қараңыз 
(тек кейбір модельдер үшін қол 
жетімді)

• жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) 
жауап табыңыз

• бізге эл.пошта арқылы сұрақ 
жіберіңіз

• қолдау қызметінің өкілімен 
сөйлесіңіз.

Тілді таңдау үшін сайттағы 
нұсқауларды орындаңыз, содан кейін 
бұйым моделінің нөмірін енгізіңіз.
Сонымен қатар, сіз өз еліңіздегі 
Тұтынушыларды қолдау қызметіне 
хабарласа аласыз. Қолданар алдында 
модель нөмірін және бұйымның 
сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл 
ақпаратты бұйымның артқы немесе 
төменгі жағынан табуға болады.
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FCC туралы ақпарат
ЕСКЕРТПЕ: Бұл жабдық сынақтан 
өткізіліп, FCC ережелерінің 15-Бөліміне 
сәйкес В класындағы сандық 
құрылғылардың шектеулерімен 
үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер 
тұрмыстық аймақта орнатылған 
кезде зиянды кедергілерге қарсы 
тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге 
арналған. Бұл жабдық радиожиілікті 
энергияны түрлендіреді, 
пайдаланады және шығаруы мүмкін, 
сондай-ақ нұсқауларға сәйкес 
орнатылмаса және пайдаланылмаса, 
радиобайланыстарға зиян келтіретін 
кедергі тудыруы мүмкін. 
Алайда, басқа орында орнатқан 
кезде кедергі тудырмауына кепілдік 
берілмейді. Жабдық өшіру және қосу 
арқылы анықтауға болатын радио 
немесе телевизиялық сигналдардың 
қабылдануына кедергі келтірсе, 
пайдаланушы төмендегі бір немесе 
бірнеше шараны пайдаланып, 
кедергіні жойғаны жөн:
• Қабылдағыш антеннаның бағытын 

не орнын өзгертіңіз. 
• Жабдық пен қабылдағыш 

арақашықтығын арттырыңыз. 
• Жабдықты қабылдағыш қосылған 

контурдағы розеткадан басқасына 
қосыңыз. 

• Көмек үшін дилермен немесе 
білікті радио / теледидар техник 
маманымен кеңесіңіз. 

FCC&IC ескертуі: 
• Бұл жабдықты пештерден 

немесе денеңізден кемінде 20 см 
қашықтықта орнатылуы және 
пайдаланылуы керек.

• Сәйкестікке жауапты тараптың 
айқын мақұлдауынсыз осы өнімге 
жасалған өзгерістер немесе 
модификациялар пайдаланушыны 
жабдықты пайдалану құқығынан 
айыруы мүмкін. 

FCC & IC Attention
• Cet appareil est conforme à FCC et 

IC l’exposition aux rayonnements 
limites fixées pour un environnement 
non contrôlé. Cet appareil doit être 
installé et utilisé avec une distance 
minimale de 20 cm entre le radiateur 
et votre corps. Cet transmetteur ne 
doit pas être co-situé ou opérant en 
liaison avec toute autre antenne ou 
transmetteur.

• Des câbles blindés doivent être 
utilisés avec cet apparei l pour 
assurer la conformité avec les 
limites de la classe B de la FCC.
fonctionnement de I’appareil.

IC-Канада:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Бұл құрылғыда RSS талаптарына 
сәйкес келетін, инновация, ғылым 
және экономикалық даму бойынша 
Канада лицензиясынан босатылған 
таратқыш(тар) / қабылдағыш(тар) 
бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана 
пайдалануға рұқсат етіледі:
1 Бұл құрылғы радиокедергі 

жасамауы керек.
2 Бұл құрылғы дұрыс жұмыс 

істемеуге себеп болуы мүмкін 
кедергіні қоса кез келген кедергіні 
қабылдай алуы керек.

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 Сіздің 
сабвуферіңіз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз 
және Philips компаниясына қош 
келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды 
толығымен пайдалану үшін сабвуферді 
www.philips.com/support сайтына 
тіркеңіз.

Қораптағы заттар
Қораптағы жинаққа кіретін заттарды 
тексеріңіз және түгендеңіз:

Сабвуфер x1

Қуат сымы * x1

• Қуат сымдарының саны мен аша 
түрі әр аймақта әртүрлі болады.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

Қытай үшін Тайвань үшін
АҚШ/Канада 

үшін Еуропа/ҰБ үшін Азия үшін

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Қысқаша Нұсқаулық x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Кепілдік картасы x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Қауіпсіздік парағы x1

• Осы пайдаланушы 
нұсқаулығындағы суреттер, 
иллюстрациялар мен сызбалар 
тек анықтама үшін берілген, нақты 
өнімнің сыртқы сипаттамасы 
басқаша болуы мүмкін.
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Сабвуфер
Бұл бөлімде сымсыз сабвуфер туралы 
шолу берілген.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  (Wi-Fi баптау)  
түймесі/индикаторы
• Wi-Fi баптауды Play-fi үшін іске 

қосыңыз.
• AP (Кіру нүктесі) режимін 

белсендіру үшін түймені  
8 секунд басып тұрыңыз.

• WPS режимін белсендіру 
үшін түймені 4 секунд басып 
тұрыңыз.

Әрекет Диодшам 
күйі

Күй

Тұрақты 
жанады

Жалғанған /  
жұпталған 
күйде

 түймесін 
8 секунд 
басып 
тұрыңыз

Жыпылы-
қтайды 

Wi-Fi Кіру 
Нүктесі (AP) 
режимі

 түймесін 
4 секунд 
басып 
тұрыңыз

Екі рет 
жыпылы-
қтау 

Wi-Fi 
Қорғалған 
Баптау (WPS) 
режимі

b Power/RF link  
(Қуат/РЖ байланысы) индикаторы

c Source (Сигнал көзі) (Play-fi/RF 
link/Sub in (Play-fi/РЖ байланысы/
Sub in) режимін ауыстыру)
• FW1 құрылғысы сымды сабвуфер 

ретінде пайдаланылса, сигнал 
көзінің қосқышы Sub in күйінде 
болуы керек.
 » Желінің барлық дыбыстың 

функциялары жұмысын 
тоқтатады.

 » Wi-Fi өшіріледі, бірақ Wi-Fi 
тіркелгі деректері сақталады 
(бұрын конфигурацияланған 
болса). 

 » Play-fi модулі өшірілуі болуы 
мүмкін. 

• USB қызмет порты арқылы  
Play-fi модулі мен MCU модулінің 
микробағдарламасын жаңарту 
үшін бастапқы қосқыш Sub in 
(Сабвуферді жалғау) күйінде 
болуы керек.

d USB қызмет көрсету ұяшығы
USB ұяшығын тек қызмет көрсету 
үшін қолданыңыз.

e Reset (Қайта орнату) түймесі 
(түйреу тесігі)
Құрылғыны әдепкі параметрлерге 
қайта орнатыңыз.

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

g Sub in (ұяшығы) 
Сабвуферді басқа жабдықтармен 
жалғау үшін сабвуфер кабелін 
қолданыңыз (бірге берілмейді).

h Crossover 25Hz-150Hz  
(Өту 25 Гц - 150 Гц) (тетігі)
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i Gain +/- (Арттыру +/-) (тетігі) 

Функциялар Параметрлер Әдепкі

Арттыру -6 дБ — +6 дБ 0 дБ

Өту 25 - 150 Гц -

Фаза 0 - 180 градус 0 градус

FW1 құрылғысы Play-fi сабвуфері 
ретінде қолданылған кезде, 
жоғарыда аталған басқару 
элементтері мен функциялар 
қолданылмайды.

j AC in ~ (Айнымалы ток кірісі) 
ұяшығы
Қуат көзіне қосылуға арналған.

3 Жалғау
Бұл бөлім сабвуферді теледидарға 
және басқа құрылғыларға жалғауға, 
содан кейін оның параметрлерін 
баптауға көмектеседі. 

Ескертпе

 • Деректерді және номиналды қуат 
параметрлерін бұйымның артқы немесе 
астыңғы жағындағы тақтайшадан көріңіз.

 • Кез-келген байланысты орнатпас немесе оны 
өзгертпес бұрын, барлық құрылғылардың 
розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Байланыс Бетке өту

A FB1 саундбарымен жұптау 
(бастапқы баптау РЖ 
байланысы болады)

11

B Wi-Fi баптау 12

C Сабвуферді Philips Play-fi 
функциялы Тд-ға жалғау

15

D Сымды байланыс (Sub-in) 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

Қуат көзіне қосу

ЕСКЕРТУ!

 • Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі 
құрылғының артқы немесе астыңғы жағында 
көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз 
жеткізіңіз.

 • Ток соғу қаупі бар! Қуат сымын ажыратқан 
кезде оны розеткадан әрқашан ашадан ұстап 
тартыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз.

 • Айнымалы ток сымын қоспас бұрын, барлық 
басқа қосылымдардың орындалғанына көз 
жеткізіңіз.

Қуат кабелін сабвуфердің AC in~ 
ұяшығына қосып, сосын ашаны 
розеткаға енгізіңіз.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Қуат сымдарының саны мен аша 
түрі әр аймақта әртүрлі болады.

FB1 саундбарымен 
жұптау (бастапқы 
баптау РЖ байланысы 
болады)
FW1 Play-Fi сымсыз сабвуферін FB1 
саунбарымен (бірге берілмейді) 
жұптауға болады.
1 Сигнал көзі Play-fi/RF Link күйінде 

болуы керек.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Берілген Power/RF link 
индикаторы (жасыл) тез 
жыпылықтайды сабвуферде.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Тез жыпылықтау 
(жасыл)

3 FB1 саундбарын іске қосу үшін  
түймесін басыңыз.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 FB1 саундбарының пультінде мына 
параметр мәзіріне кіріңіз:
»  түймесін басыңыз > "SUB 

PAIR" > опцияын таңдап, 
сабвуферді жұптау режимін 
растау үшін  (Енгізу) түймесін 
басыңыз.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Сабвуфердегі Power/RF link 
индикаторы тұрақты жанғанша 
(жасыл) күтіңіз.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidТұрақты жану (жасыл)

6 Саундбар мен сабвуфер бір-бірін 
тауып, қосылады.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Wi-Fi баптау
(iOS және Android нұсқасы үшін)
Осы құрылғыны және ұялы 
телефондарды, планшеттерді (мысалы, 
iPad, iPhone, iPod touch, Android 
телефондары және т.б.) бір  
Wi-Fi желісіне қосу арқылы сіз 
сабвуферді басқару және аудио 
файлдарды тыңдау үшін DTS Play-fi 
негізіндегі Philips Sound қолданбасын 
пайдалана аласыз. 
1 DTS Play-fi жасаған Philips Sound 

қолданбасын телефонға немесе 
планшетке жүктеңіз және 
орнатыңыз.

Philips Sound

• Роутер қосулы және дұрыс жұмыс 
істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

2 Телефонды немесе планшетті 
сабвуфер қосылатын Wi-Fi желісіне 
қосыңыз.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• FW1 құрылғысы Play-fi сабвуфер 
ретінде пайдаланылса, сигнал 
көзінің қосқышы Play-fi/RF Link 
күйінде болуы керек.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone
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3 Wi-Fi байланысын іске қосу үшін 
артқы блоктағы  (Wi-Fi) түймесін 
8 сек басып тұрыңыз. 
 » Яғни, түймені зорайтқыш екінші 

үн шыққанша басып тұрып, 
содан кейін жіберіңіз.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 сек

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneЕкі үн

4 Артқы блоктағы Wi-Fi шамының 
тез жыпылықтаудан баяу лүпілге 
ауысуын күтіңіз. Ол баяу лүпілдей 
бастаса, бұл динамиктің Wi-Fi 
баптау режиміне өткенін білдіреді.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Баяу лүпілТез жыпылықтау

5 DTS Play-fi жасаған Philips Sound 
қолданбасын іске қосыңыз. 
Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу 
үшін қолданбадағы нұсқауларды 
орындаңыз.

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 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi 
жарық индикаторы лүпілдеуді 
тоқтатады және тұрақты жанады. 
Бұл құрылғыны Wi-Fi желісінде 
баптап болған соң оны сол 
желідегі кез-келген смартфоннан 
немесе планшеттен басқара 
аласыз.

7 Қосылғаннан кейін құрылғының 
атын өзгерте аласыз. Атауды 
берілген бірнеше атаудан 
таңдаңыз немесе атаулар 
тізімінің соңындағы Custom Name 
(Өзгермелі атау) опциясын таңдау 
арқылы өзіңіз жасаңыз. Болмаса, 
әдепкі атау қолданылады.
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8 Байланыс орнатылған соң 
бұл құрылғы бағдарламалық 
жасақтаманы жаңартуы мүмкін. 
Бірінші рет орнатқан кезде 
бағдарламалық жасақтаманы 
соңғы нұсқасына жаңартыңыз. 
Бағдарламалық жасақтаманы 
жаңарту бірнеше минут алуы 
мүмкін. Жаңарту кезінде 
зорайтқышты ажыратпаңыз, 
құрылғыны өшірмеңіз және 
желіден шықпаңыз.

Ескертпе

 • Байланыс орнатылған соң құрылғы 
бағдарламалық жасақтаманы жаңартуы 
мүмкін. Бастапқы орнатудан кейін жаңартуды 
орындау қажет. Жаңарту орындалмаса, 
өнімнің кейбір мүмкіндіктері қолжетімді 
болмауы мүмкін. 

 • Егер алғашқы баптау сәтсіз болса, екінші 
үн естіліп, Wi-Fi индикаторы баяу лүпілге 
ауысқанша сабвуфердегі Wi-Fi түймесін  
8 секунд басып тұрыңыз. Wi-Fi байланысын 
қалпына келтіріңіз, қолданбаны өшіріп-
қосыңыз және баптауды қайталап 
орындаңыз.

 • Егер сіз бір желіден екінші желіге ауысқыңыз 
келсе, байланысты қайта баптауыңыз 
керек. Wi-Fi байланысын қайта орнату үшін 
сабвуфердегі  (Wi-Fi) түймесін 8 секунд 
басып тұрыңыз.

Wi-Fi Қорғалған Баптауы (WPS)  
Роутерде Wi-Fi Қорғалған Баптау (WPS) 
мүмкіндігі болса, баптауды құпиясөзді 
енгізбей-ақ орындауға болады.
1  (Wi-Fi) түймесін 4 секунд басып 

тұрыңыз. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 сек4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneБір үн

» Үн естіледі және  
Wi-Fi индикаторы екі рет 
жыпылықтайды.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Екі рет жыпылықтау

2 Роутердегі WPS түймесін басыңыз. 
Түймеде әдетте WPS логотипі 
болады. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Жұптауды бастау үшін DTS 
Play-fi жасаған Philips Sound 
қолданбасындағы нұсқауларды 
орындаңыз.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone
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Ескертпе

 • WPS функциясы барлық рутерлерде 
стандартты функция болмауы мүмкін. 
Роутерде WPS болмаса, стандартты Wi-Fi 
баптауын қолданыңыз.

 • WPS режимінен шыққыңыз келсе,   
(Wi-Fi) түймесін бір рет басыңыз, болмаса  
2 минуттан соң автоматты түрде шығасыз.

Сабвуферді Philips Sound 
қолданбасы арқылы жалғау

1 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi 
жарық индикаторы лүпілдеуді 
тоқтатады және тұрақты жанады.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Тұрақты

2 DTS Play-fi жасаған Philips Sound 
қолданбасын іске қосыңыз.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Primary Speaker (Негізгі 
Зорайтқышты) [FW1] таңдаңыз.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Сабвуферді Philips  
Play-fi функциялы ТД-ға 
жалғау

1 Интернетке қосылған DTS Play-fi 
ТД-ын іске қосыңыз.
» ТД дауысы өшірулі болады.

2 ТД-да Settings (Параметрлер) 
мәзірін ашыңыз.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Параметрлер > Дауыс > 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

Тұрақты
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ТД дауысын баптау
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

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

Көлемді дауысты баптау
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Сымды байланыс (Sub-in)
Source қосқышы Sub-in күйіне 
орнатыңыз, FW1 құрылғысы сым 
арқылы жалғанған сабвуфер сияқты 
қызмет етеді. Ол сабвуфер сигналын 
аналогтық кіріс арқылы шығарады.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Басқа құрылғының немесе 
теледидардың аудио шығыс 
ұясын құрылғыдағы Sub in ұясына 
жалғау үшін сабвуфер кабелін 
пайдаланыңыз.

2 FW1 құрылғысы сымды сабвуфер 
ретінде пайдаланылса, сигнал 
көзінің қосқышы Sub in күйінде 
болуы керек.

3 Қолжетімді басқару элементтері 
мен функциялары (сабвуфердің 
артқы жағында) төменде 
келтірілген:

Функциялар Параметрлер Әдепкі
Арттыру -6 дБ — +6 дБ 0 дБ
Өту 25 - 150 Гц -
Фаза 0 - 180 градус 0 градус

Ескертпе

 • FW1 құрылғысы Play-fi сабвуфері ретінде 
қолданылған кезде, жоғарыда аталған 
басқару элементтері мен функциялар 
қолданылмайды.
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Сымсыз байланыс
 (Play-Fi > RF link)
1 Сабвуферді қуат көзіне қосыңыз 

және source қосқышын Play-fi/RF 
Link күйіне орнатыңыз.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Қуат сымын ажыратып, қайта 
қосыңыз.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Артқы блоктағы Power / RF link 
шамы 30 секундтан кейін тез 
жыпылықтайтын қызыл түстен 
тұрақты жанатын жасылға 
айналады. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidТұрақты жану (жасыл)

Тез жыпылықтау 
(Қызыл)

30 сек

(RF link > Play-Fi) 
1 Артқы блокта орналасқан  (Wi-Fi) 

түймесін 1 секунд басып тұрыңыз. 

1

2 Fast blink

1 sec1 сек

1

2 Fast blink

1 sec

Тез жыпылықтау

2 Артқы блоктағы Wi-Fi шамы тез 
жыпылықтаудан баяу лүпілге 
ауысады.

Микробағдарламаны 
жаңарту
Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдау 
алу үшін өнімді микробағдарламаның 
соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Микробағдарламаны Philips Sound 
арқылы жаңарту (Settings > Fine Tune 
/ Update Firmware) (Параметрлер > 
Дәл баптау / Микробағдарламаны 
жаңарту) 

MCU және DSP үшін орнатылған 
микробағдарламаны DTS Play-fi 
жасаған Philips Sound қолданбасы 
арқылы соңғы нұсқаға жаңартуға 
болады. Параметрлер мәзіріне өтіп, 
оны тексеру үшін PS Fine Tune / Update 
Firmware опциясын таңдаңыз. Егер 
жаңарту қолжетімді болса, автоматты 
түрде жалғастыру үшін жаңарту 
белгішесін басуға болады. 
Егер бұл құрылғы Wi-Fi желісіне 
қосылған болса, ол микробағдарлама 
жаңартуын сымсыз желі арқылы 
қабылдай алады. Құрылғының 
жұмысын жақсарту үшін 
микробағдарламаны әрқашан соңғы 
нұсқасына жаңартыңыз. 
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Зауыттық параметрлерге 
қайта орнату
Құрылғыны әдепкі параметрлерге 
қайта орнатыңыз.
1 Сабвуферді қуат көзіне қосып, 

иненің көмегімен сабвуфердің 
артқы панеліндегі Reset түймесін  
5 секунд басып тұрыңыз.

25Hz

25Hz

 » Үн естіледі, содан кейін 
сабвуфер автоматты түрде 
өшіп-қосылады.

 » Сабвуфер зауыттық әдепкі 
параметрлерге оралады. 

4 Өнімнің 
техникалық 
сипаттам-
алары
Ескертпе

 • Техникалық сипаттамалар мен құрылым 
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сымсыз желі

5.8 G Сымсыз жиілік 
диапазоны / таратқыш 
қуаты (EIRP) 

5742 ~ 5852 МГц
≤10 дБм

Қолдау көрсетілетін желі

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Сымсыз 
жиілік диапазоны (Wi-Fi) /Таратылатын 
радиожиілік қуаты (EIRP) 
2.4G Wi-Fi 2400 ~ 2483,5 МГц / ≤20 дБм

5G Wi-Fi
5150 ~ 5350 МГц / ≤20 дБм
5470 ~ 5725 МГц / ≤27 дБм
5725 ~ 5850 МГц / ≤14 дБм

Сабвуфер

Қуат көзі 100-240 В ~ 
50/60 Гц

Шығыс қуат 
(номиналды)
Шығыс қуат (макс)

210 Вт RMS
1% шекте 420 Вт

Қуат тұтыну 50 Вт
Күту режимінде 
қуат тұтыну  <0,5 Вт 

USB 5 В  500 мА
Жиілік жауабы 25 Гц - 150 Гц
Импеданс 3 Ом
Өлшемдері  
(Е x Б x Д) 240 x 472 x 400 мм

Салмағы 13,4 кг
Жұмыс 
температурасы 0°C – 45°C
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5 Ақау-
лықтарды 
жою

Ескертпе

 • Өнімнің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін бұл өнімді 
ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. 
Егер сізде осы өнімді пайдалануда 
қиындықтар туындаса, көмек 
сұрамас бұрын келесі тармақтарды 
тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, 
www.philips.com/support арқылы 
қолдау алыңыз. 

Электр қуаты жоқ
• Айнымалы ток сымын дұрыс 

жалғанғанын көз жеткізіңіз.
• Айнымалы ток розеткасында ток 

бар екеніне көз жеткізіңіз.

Дыбыс
• Егер ойнап жатқан нәрсе қатып 

қалса және Wi-Fi режимінде дыбыс 
болмаса, үй желісінің қалыпты 
жұмыс істеп тұрғанына көз 
жеткізіңіз.

Нашар дыбыс немесе жаңғырық.
• Бұл құрылғы теледидар дыбысын 

шығаратын құрылғы ретінде 
қолданылса, теледидардың үні 
өшірілгеніне көз жеткізіңіз. 

Wi-Fi
Wi-Fi байланысын орнату мүмкін 
емес.
• Роутердегі WLAN желісінің 

қолжетімді екенін тексеріңіз.
• Wi-Fi роутерін құрылғыға жақын 

қойыңыз.
• Құпиясөздің дұрыстығына көз 

жеткізіңіз.
• WLAN функциясын тексеріңіз 

немесе модем мен Wi-Fi роутерін 
өшіріп-қосыңыз.

Play-fi 
Қолданбадан Play-fi қосылған 
құрылғыларды анықтау мүмкін 
болмауда.
• Құрылғы Wi-Fi желісіне 

қосылғанына көз жеткізіңіз.

Play-fi музыкасын ойнату мүмкін 
емес.
• Қызмет провайдері қызмет 

көрсетуді тоқтатқан жағдайда, 
құрылғы арқылы қолжетімді 
кейбір желілік қызметтер немесе 
мазмұн қолжетімді болмауы 
мүмкін.

• Егер алғашқы орнату сәтсіз 
болса, DTS Play-fi жасаған Philips 
Sound қолданбасын жабыңыз. 
Бағдарламаны өшіріп-қосыңыз. 

• Егер зорайтқыш Stereo Pairs 
(Стерео жұп) немесе Surround 
Sound (Көлемді дыбыс) ретінде 
орнатылған болса, зорайтқышты 
бөлек қолданар алдында оны 
қолданба арқылы ажырату керек.



Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ең соңғы 
жаңартулар мен құжаттарды алу үшін www.Philips.com/support 
сайтына кіріңіз.
Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. 
компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және 
лицензия бойынша қолданылады.
Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе 
оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және 
сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік 
береді.
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