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1 Svarīgi 
drošības 
norādījumi

Pirms produkta lietošanas izlasiet visus 
norādījumus un pārliecinieties, ka 
esat tos sapratis. Ja bojājumi radušies 
norādījumu neievērošanas dēļ, garantija 
nav spēkā.

Drošība

Iegaumējiet šos drošības simbolus

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

Šī ir II KLASES ierīce ar dubultu 
izolāciju un bez aizsargzemējuma.

Maiņstrāvas spriegums

Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā 
sniegtos norādījumus!

BRĪDINĀJUMS!
Brīdinājums: Elektrotrieciena risks!

Izsaukuma zīme ir paredzēta, lai 
brīdinātu lietotāju par svarīgiem 
lietošanas norādījumiem.

Elektrotrieciena un ugunsgrēka 
risks!
• Pirms izveidojat vai mināt jebkādus 

savienojumus, pārliecinieties, 
ka visas ierīces ir atvienotas no 
kontaktligzdas.

• Nekad nepakļaujiet produktu un 
piederumus lietum vai ūdenim. 
Blakus produktam nekad 
nenovietojiet traukus ar ūdeni, 
piemēram, vāzes. Ja šķidrumi tiek 
uzšļakstīti uz produkta vai iekļūst 
produktā, nekavējoties atvienojiet 
to no kontaktligzdas. Sazinieties ar 
Patērētāju apkalpošanas dienestu, 
lai pārbaudītu produktu pirms 
lietošanas.

• Nekad nenovietojiet produktu un 
piederumus blakus atklātām liesmām 
vai citiem karstuma avotiem, tostarp 
tiešos saules staros.

• Nekad neievietojiet priekšmetus 
ventilācijas spraugās vai citās 
produkta atverēs.

• Ja strāvas spraudnis vai ierīces 
savienotājs tiek izmantots kā 
atvienošanas ierīce, atvienošanas 
ierīcei jābūt gatavai darbam.

• Pirms negaisa atvienojiet produktu 
no kontaktligzdas. 

• Atvienojot barošanas vadu, vienmēr 
raujiet kontaktdakšu, nekad 
neraujiet kabeli. 

• Lietojiet produktu tropu un/vai 
mērenā klimatā.

Īssavienojuma un ugunsgrēka risks!
• Lai identificētu ierīci un uzzinātu 

elektriskos rādītājus, skatiet datu 
plāksni produkta aizmugurē vai 
apakšā.

• Pirms savienojat produktu ar 
kontaktligzdu, pārliecinieties, ka 
barošanas spriegums atbilst vērtībai, 
kas uzdrukāta produkta aizmugurē 
vai apakšā. Nekad nesavienojiet 
produktu ar kontaktligzdu, ja 
spriegums atšķiras.
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Traumu un produkta bojājumu 
risks!
• Veicot uzstādīšanu pie sienas, 

produkts ir droši jāpiestiprina 
pie sienas atbilstoši uzstādīšanas 
norādījumiem. Izmantojiet tikai 
komplektā iekļauto sienas turētāja 
kronšteinu (ja pieejams). Nepareizi 
veicot uzstādīšanu pie sienas, 
iespējami negadījumi, traumas 
vai bojājumi. Ja jums ir kādas 
neskaidrības, sazinieties ar Patērētāju 
apkalpošanas dienestu savā valstī.

• Nekad nenovietojiet produktu vai 
jebkādus priekšmetus uz strāvas 
vadiem vai citām elektroiekārtām. 

• Ja produkts tiek transportēts 
temperatūrā zem +5°C, izpakojiet 
produktu un uzgaidiet, līdz 
tā temperatūra atbilst istabas 
temperatūrai, pirms savienojat ar 
kontaktligzdu. 

• Šī produkta daļas var būt izgatavotas 
no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, 
lai izvairītos no traumām un 
bojājumiem.

Pārkaršanas risks!
• Nekad neuzstādiet šo produktu 

norobežotā vietā. Vienmēr atstājiet 
vismaz četru collu brīvu vietu ap 
produktu ventilācijas nodrošināšanai. 
Pārliecinieties, ka aizkari vai citi 
priekšmeti nekad nenosedz produkta 
ventilācijas spraugas. 

Piezīme

 • Datu plāksnīte ir piestiprināta aprīkojuma 
apakšā vai aizmugurē.

Produkta apkope
Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai 
mikrošķiedras drānu.

Rūpes par vidi
Nolietota produkta un akumulatora 
utilizācija

Produkts ir izstrādāts un 
izgatavots, izmantojot augstas 
kvalitātes materiālus un 
komponentus, kas ir pārstrādājami 
un lietojami atkārtoti.

Šis simbols uz produkta norāda, 
ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 
2012/19/EU.

Šis simbols norāda, ka produkts 
satur akumulatorus atbilstoši 
Eiropas Direktīvai  
2013/56/EU, ko nedrīkst izmest 
sadzīves atkritumos.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un 
elektronisko ierīču un akumulatoru 
šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos 
noteikumus un nekad neizmetiet šo 
produktu un akumulatorus sadzīves 
atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no 
nolietota produkta un akumulatoriem 
palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi 
un cilvēku veselību.
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LV 5G Wi-Fi ierīcei
Ierīci lietošanai 5150–5350 MHz 
joslā ir paredzēts izmantot tikai 
telpās, lai samazinātu iespējamus 
kaitīgus traucējumus kopkanālu 
mobilajām satelīta sistēmām.

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.

Atbilstības deklarācija 
Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas 
radiotraucējumu prasībām.
Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited 
paziņo, ka šis produkts atbilst RID 
direktīvas 2014/53/EU un UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206 
būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem 
noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir 
pieejama tīmekļa vietnē  
www.philips.com/support.

Palīdzība un atbalsts
Lai saņemtu palīdzību tiešsaistē, 
apmeklējiet www.philips.com/support:
• lejupielādējiet lietotāja 

rokasgrāmatu un ātras darba 
sākšanas ceļvedi

• skatieties video pamācības (pieejami 
tikai atsevišķiem modeļiem)

• atrodiet atbildes uz bieži uzdotiem 
jautājumiem (BUJ)

• uzdodiet mums jautājumu e-pastā
• tērzējiet ar mūsu atbalsta dienesta 

pārstāvi.
Izpildiet tīmekļa vietnē sniegtos 
norādījumus, lai atlasītu savu valodu, pēc 
tam ievadiet produkta modeļa numuru.
Varat arī sazināties ar Patērētāju 
apkalpošanas dienestu savā valstī. Pirms 
sazināties, pierakstiet sava produkta 
modeļa numuru un sērijas numuru. 
Šo informāciju varat atrast produkta 
aizmugurē vai apakšā.

Prečzīmes:

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 Kanāda:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs 
(-i) bez licences, kas atbilst Kanādas 
Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās 
attīstības RSS bez licences. Lietošanā 
jāievēro šādi divi noteikumi:
1 Šī ierīce nevar radīt traucējumus.
2 Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi 

traucējumi, tostarp traucējumi, kas 
var radīt ierīces nevēlamu darbību.

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 informācija
PIEZĪME: Šī iekārta ir testēta un atzīta 
par atbilstošu B klases digitālās ierīces 
ierobežojumiem saskaņā ar FCC 
noteikumu 15. Daļu. Šie ierobežojumi 
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu 
aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem 
dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, 
izmanto un var izstarot radiofrekvenču 
enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un 
lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt 
kaitīgus traucējumus radiosakariem. 
Tomēr nav garantijas, ka traucējumi 
netiks radīti kādas konkrētas 
uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada 
kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas 
uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un 
ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt 
novērst traucējumus, veicot vienu vai 
vairākus no minētajiem pasākumiem:
• Pagrieziet uztveršanas antenu vai 

novietojiet to citā vietā. 
• Palieliniet attālumu starp iekārtu un 

uztvērēju. 
• Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, 

kas neatrodas vienā ķēdē ar 
kontaktligzdu, kas savienota ar 
uztvērēju. 

• Vērsieties pēc palīdzības pie 
izplatītāja vai pieredzējuša radio / 
televizoru tehniķa. 

FCC un IC brīdinājums: 
• Aprīkojums ir jāuzstāda un jālieto, 

ievērojot vismaz 20 cm attālumu 
starp starotāju un jūsu ķermeni.

• Izmaiņas vai pārveidojumi šajā ierīcē, 
ko nav skaidri apstiprinājusi puse, 
kas ir atbildīga par atbilstību, var 
atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo 
aprīkojumu. 
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2 Jūsu 
zemfrekvences 
skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni 
lūdzam Philips pasaulē! Lai pilnīgi 
izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, 
reģistrējiet zemfrekvences skaļruni 
tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts
Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojumā 
iekļautos priekšmetus:

Zemfrekvences skaļrunis x1

Barošanas vads * x1

• Barošanas vadu skaits un spraudņa 
veids dažādos reģionos var atšķirties.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

Ķīnai Taivānai ASV/Kanādai Eiropai/AK Āzijai

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Īsā lietošanas pamācība x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Garantijas karte x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Drošības lapa x1

• Attēli, ilustrācijas un zīmējumi 
šajā lietotāja rokasgrāmatā ir tikai 
uzziņai. Produkta faktiskais izskats 
var atšķirties.
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Zemfrekvences skaļrunis
Šajā sadaļā ir ietverts bezvadu 
zemfrekvences skaļruņa pārskats.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  (Wi-Fi iestatīšana)  
poga/ indikators
• Aktivizē Wi-Fi iestatīšanu Play-Fi 

vajadzībām.
• Nospiediet pogu un turiet  

8 sekundes, lai aktivizētu AP 
režīmu.

• Nospiediet pogu un turiet  
4 sekundes, lai aktivizētu WPS 
režīmu.

Darbība LED 
stāvoklis

Statuss

Nepārt-
raukti deg

Sekmīgi 
savienots / 
savienots pārī

Nospiediet 
un turiet  
8 sekundes

Mirgo Wi-Fi piekļuves 
punkta (Access 
Point, AP) 
režīms

Nospiediet 
un turiet  
4 sekundes

Divkārši 
mirgo 

Wi-Fi 
aizsargātas 
iestatīšanas 
(WPS) režīms

b Power/RF link (Barošanas/ 
RF savienojuma) indikators

c Source (Avots) (pārslēdz  
Play-fi/RF link/Sub in (Play-Fi/ 
RF savienojuma/Sub in) režīmu)
• Kad FW1 tiek izmantots kā vadu 

zemfrekvences skaļrunis, avota 
slēdzim jābūt Sub in pozīcijā.
 » Visas tīkla audio funkcijas beigs 

darboties.
 » Wi-Fi ir atvienots, bet Wi-Fi 

akreditācijas dati tiek saglabāti 
pēc iepriekšējas iestatīšanas. 

 » Play-Fi moduli var izslēgt. 
• Lai jauninātu programmaparatūru 

Play-Fi modulim un MCU, 
izmantojot USB servisa portu, avota 
slēdzim jābūt Sub in pozīcijā.

d USB servisa ligzda
USB ligzda ir paredzēta tikai 
servisam.

e Reset (Atiestates) poga  
(caurums adatai)
Atjaunojiet ierīces noklusējuma 
iestatījumus.

f Phase 0° - 180° (Fāze 0° - 180°) 
(slēdzis)

g Sub in (ligzda) 
Izmantojiet zemfrekvences skaļruņa 
kabeli, lai savienotu zemfrekvences 
skaļruni ar citām iekārtām (nav 
iekļauts komplektā).

h Crossover 25Hz-150Hz  
(25 Hz - 150 Hz pāreja) (poga)

i Gain +/- (Pastiprinājums +/-) (poga) 

Funkcijas Iestatījumi Noklusējums
Pastipri-
nājums

-6 dB līdz +6 dB 0 dB

Pāreja 25 līdz 150 Hz -
Fāze 0 vai 180 grādi 0 grādi

Kad FW1 tiek izmantots kā Play-Fi 
zemfrekvences skaļrunis, augstāk 
minētās vadības un funkcijas nav 
piemērojamas.

j AC in ~ (Maiņstrāvas ieejas ~) ligzda
Savienojiet ar barošanas avotu.
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3 Savienošana
Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā savienot 
zemfrekvences skaļruni ar televizoru un 
citām ierīcēm, un pēc tam iestatīt to. 

Piezīme

 • Lai identificētu ierīci un uzzinātu elektriskos 
rādītājus, skatiet datu plāksni produkta 
aizmugurē vai apakšā.

 • Pirms izveidojat vai mināt jebkādus 
savienojumus, pārliecinieties, ka visas ierīces ir 
atvienotas no kontaktligzdas.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Savienojums Doties uz lapu

A Savienošana pārī ar 
FB1 soundbar skaļruni 
(sākotnēja iestatīšana ar RF 
savienojuma)

10

B Wi-Fi iestatīšana 11

C Savienojiet zemfrekvences 
skaļruni ar Philips Play-Fi 
iespējotu televizoru

14

D Vadu savienojums (Sub-in) 15

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Savienošana ar barošanas 
avotu

BRĪDINĀJUMS!

 • Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, ka 
barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, 
kas norādīts produkta aizmugurē vai apakšā.

 • Elektrotrieciena risks! Atvienojot ierīci no 
barošanas avota, vienmēr raujiet spraudni no 
ligzdas. Nekad neraujiet vadu.

 • Pirms maiņstrāvas barošanas kabeļa 
savienošanas pārliecinieties, ka ir veikti visi 
pārējie savienojumi.

Savienojiet strāvas kabeli ar 
zemfrekvences skaļruņa AC in~ ligzdu un 
pēc tam ar strāvas ligzdu.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Barošanas vadu skaits un spraudņa 
veids dažādos reģionos var atšķirties.
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Savienošana pārī ar 
FB1 soundbar skaļruni 
(sākotnēja iestatīšana ar 
RF savienojuma)
FW1 Play-Fi vadu zemfrekvences skaļruni 
var savienot pārī ar FB1 (nav iekļauts 
komplektā) soundbar skaļruni.
1 Avota slēdzim jābūt Play-Fi/RF link 

pozīcijā.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Power/RF link indikators ātri mirgos 
(zaļā krāsā) uz zemfrekvences 
skaļruņa.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Ātri mirgo (zaļā krāsā)

3 Nospiediet pogu , lai ieslēgtu FB1 
soundbar skaļruni.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

4 Izmantojot FB1 soundbar skaļruņa 
tālvadības pulti, atveriet iestatījumu 
izvēlni:
» Nospiediet  > atlasiet “SUB 

PAIR” > Pēc tam nospiediet 
 (Ieiet), lai apstiprinātu 

zemfrekvences skaļruņa 
savienošanas pārī režīmu.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Uzgaidiet, līdz Power/RF link 
indikators uz zemfrekvences skaļruņa 
iedegas (zaļā krāsā).

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidNepārtraukts (zaļā krāsā)

6 Soundbar skaļrunis un 
zemfrekvences skaļrunis viens otru 
atradīs un savienosies pārī.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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Wi-Fi iestatīšana
(iOS un Android versijai)
Savienojot šo ierīci un mobilos tālruņus, 
planšetdatorus (piemēram, iPad, 
iPhone, iPod touch, Android tālruņus 
u.c.) ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu, jūs 
varat izmantot Philips Sound lietotni, 
ko nodrošina DTS Play-Fi, lai vadītu 
zemfrekvences skaļruni un klausītos 
audio failus. 
1 Lejupielādējiet un instalējiet tālrunī 

vai planšetdatorā Philips Sound 
lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.

Philips Sound

• Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir 
ieslēgts un pareizi darbojas.

2 Savienojiet tālruni vai planšetdatoru 
ar Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties 
savienot zemfrekvences skaļruni.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Kad FW1 tiek izmantots kā  
Play-Fi zemfrekvences skaļrunis, 
avota slēdzim jābūt Play-Fi/RF link 
pozīcijā.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

3 Nospiediet un 8 sekundes turiet  
(Wi-Fi) pogu, kas atrodas aizmugurē, 
lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu. 
 » Kad skaļrunis atskaņo otro 

signālu, atlaidiet pogu.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 sekundes

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneDivi signāli

4 Uzgaidiet, līdz Wi-Fi gaismas 
indikators aizmugurē pāriet no ātras 
mirgošanas uz lēnu pulsēšanu. Lēnā 
pulsēšana norāda, ka skaļrunis pāriet 
Wi-Fi iestatīšanas režīmā.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Lēni pulsēĀtri mirgo
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5 Palaidiet Philips Sound lietotni, 
ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet 
lietotnes norādījumus, lai savienotu 
šo produktu ar jūsu Wi-Fi tīklu.

6

7

5
Settings
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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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6 Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas 
Wi-Fi gaismas indikators beigs pulsēt 
un degs nepārtraukti. Pēc šī produkta 
iestatīšanas Wi-Fi tīklā varat to 
vadīt no jebkura viedtālruņa vai 
planšetdatora tajā pašā tīklā.

7 Pēc savienošanas varat mainīt ierīces 
nosaukumu. Jūs varat izvēlēties kādu 
no piedāvātajiem nosaukumiem 
vai izveidot savu, izvēloties Custom 
Name (Pielāgot nosaukumu) saraksta 
beigās. Pretējā gadījumā tiks 
izmantots noklusējuma nosaukums.

8 Pēc savienošanas šis produkts 
var veikt programmatūras 
atjaunināšanu. Veiciet 
programmatūras jaunināšanu, 
pirmo reizi veicot iestatīšanu. 
Programmatūras jaunināšana 
var aizņemt vairākas minūtes. 
Jaunināšanas laikā neatvienojiet 
skaļruni, neizslēdziet ierīci un 
neatvienojiet tīklu.

Piezīme

 • Pēc savienošanas produkts var veikt 
programmatūras atjaunināšanu. Jaunināšana 
ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. 
Neveicot jaunināšanu, atsevišķas produkta 
funkcijas var nebūt pieejamas. 

 • Ja pirmajā reizē iestatīšana neizdodas, turiet 
Wi-Fi pogu uz zemfrekvences skaļruņa  
8 sekundes, līdz atskan otrais signāls un Wi-Fi 
lampiņa pāriet uz lēnu pulsēšanu. Atiestatiet 
Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un sāciet 
iestatīšanu no jauna.

 • Ja vēlaties mainīt tīklu, izveidojiet savienojumu 
no jauna. Nospiediet un turiet  (Wi-Fi) pogu 
uz zemfrekvences skaļruņa 8 sekundes, lai 
atiestatītu Wi-Fi savienojumu.
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Wi-Fi aizsargāta iestatīšana (WPS)  
Ja jūsu maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargāta 
iestatīšana (WPS), jūs varat izveidot 
savienojumu, neievadot paroli.
1 Nospiediet un turiet  (Wi-Fi) pogu 

4 sekundes. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 sekundes4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneViens signāls

» Jūs dzirdēsiet signālu, un Wi-Fi 
lampiņa sāks divkāršu mirgošanu.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Divkārši mirgo

2 Nospiediet WPS pogu uz 
maršrutētāja. Parasti šī poga ir 
apzīmēta ar šo WPS logotipu. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Izpildiet norādījumus Philips Sound 
lietotnē, ko nodrošina DTS Play-Fi, lai 
sāktu savienošanu pārī.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Piezīme

 • WPS nav standarta funkcija uz visiem 
maršrutētājiem. Ja jūsu maršrutētājam nav WPS, 
izmantojiet standarta Wi-Fi iestatīšanu.

 • Nospiediet  (Wi-Fi) pogu vienu reizi, ja 
vēlaties iziet no WPS režīma, vai tas izslēgsies 
automātiski pēc 2 minūtēm.

Savienojiet zemfrekvences skaļruni 
ar Philips Sound lietotni

1 Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas Wi-
Fi gaismas indikators beigs pulsēt un 
degs nepārtraukti.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Nepārtraukts

2 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko 
nodrošina DTS Play-Fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Atlasiet Primary Speaker (Galvenais 
skaļrunis) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker
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Savienojiet 
zemfrekvences skaļruni ar 
Philips Play-Fi iespējotu 
televizoru

1 Ieslēdziet DTS Play-Fi televizoru, kas 
savienots ar internetu.
» Televizora skaņa ir izslēgta.

2 Atveriet televizora izvēlni Settings 
(Iestatījumi).
» Settings > Sound > DTS Play-Fi 

(Iestatījumi > Skaņa > 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

Nepārtraukts

Televizora audio iestatīšana
Izpildiet ekrānā sniegtos iestatīšanas 
norādījumus.

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

Telpiskas skaņas iestatīšana
Izpildiet ekrānā sniegtos iestatīšanas 
norādījumus.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar
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Vadu savienojums (Sub-in)
Kad Source slēdzis ir Sub-in pozīcijā, 
FW1 darbojas kā vadu zemfrekvences 
skaļrunis. Tas nodod zemfrekvences 
skaļruņa signālu, izmantojot analogo 
ieeju.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Izmantojiet zemfrekvences skaļruņa 
kabeli, lai savienotu citas ierīces vai 
televizora audio izejas ligzdas ar Sub 
in ligzdu uz ierīces.

2 Kad FW1 tiek izmantots kā vadu 
zemfrekvences skaļrunis, avota 
slēdzim jābūt Sub in pozīcijā.

3 Pieejamās vadības un funkcijas 
(zemfrekvences skaļruņa aizmugurē) 
ir šādas:

Funkcijas Iestatījumi Noklusējums

Pastipri-
nājums

-6 dB līdz +6 dB 0 dB

Pāreja 25 līdz 150 Hz -

Fāze 0 vai 180 grādi 0 grādi

Piezīme

 • Kad FW1 tiek izmantots kā Play-Fi 
zemfrekvences skaļrunis, augstāk minētās 
vadības un funkcijas nav piemērojamas.

Bezvadu savienojums
 (Play-Fi > RF link)
1 Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar 

barošanas avotu un iestatiet Source 
slēdzi Play-Fi/RF link pozīcijā.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Atvienojiet barošanas avotu un 
savienojiet no jauna.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Power/ RF link gaismas indikators 
ierīces aizmugurē pēc 30 sekundēm 
pāriet no ātras mirgošanas sarkanā 
krāsā uz nepārtrauktu degšanu zaļā 
krāsā. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidNepārtraukts (zaļā krāsā)

Ātri mirgo (sarkanā 
krāsā)

30 sekundes

(RF link > Play-Fi) 
1 Nospiediet un 1 sekundi turiet  

(Wi-Fi) pogu ierīces aizmugurē. 

1

2 Fast blink

1 sec1 sekundes

1

2 Fast blink

1 sec

Ātri mirgo

2 Wi-Fi gaismas indikators ierīces 
aizmugurē pāriet no ātras mirgošanas 
uz lēnu pulsēšanu.
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Programmaparatūras 
jaunināšana
Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, 
atjauniniet produktu uz jaunāko 
programmaparatūras versiju.

Atjauniniet programmaparatūru, 
izmantojot Philips Sound (Settings >  
Fine Tune / Update Firmware) 
(Iestatījumi > Precīza ieregulēšana / 
Programmaparatūras atjaunināšana) 

MCU un DSP programmaparatūras 
jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, 
izmantojot Philips Sound, ko nodrošina 
DTS Play-Fi. Dodieties uz iestatījumu 
izvēlni un atlasiet opciju PS Fine Tune / 
Update Firmware, lai to apskatītu. Ja ir 
pieejams jauninājums, varat nospiest uz 
ikonas, lai automātiski turpinātu. 
Kad produkts ir savienots ar Wi-Fi, 
tas var saņemt programmaparatūras 
atjauninājumu bezvadu režīmā. 
Vienmēr izmantojiet jaunāko 
programmaparatūras versiju, lai uzlabotu 
produkta veiktspēju. 

Rūpnīcas iestatījumu 
atjaunošana
Atjaunojiet ierīces noklusējuma 
iestatījumus.
1 Savienojiet zemfrekvences skaļruni 

ar barošanas avotu. Izmantojiet 
adatu, lai uz 5 sekundēm nospiestu 
Reset pogu zemfrekvences skaļruņa 
aizmugurē.

25Hz

25Hz

 » Jūs dzirdēsiet signālu, un 
zemfrekvences skaļrunis 
automātiski veiks restartēšanu.

 » Zemfrekvences skaļrunim tiek 
atjaunoti rūpnīcas noklusējuma 
iestatījumi. 
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4 Produkta 
specifikācijas
Piezīme

 • Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez 
iepriekšēja paziņojuma.

Bezvadu

5.8G bezvadu frekvenču 
diapazons / Raidītāja 
jauda (EIRP) 

5742 ~ 5852 MHz
≤ 10 dBm

Atbalstītais tīkls

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bezvadu 
frekvenču josla (Wi-Fi) /Radiofrekvenču 
pārraidītā jauda (EIRP) 
2.4G Wi-Fi 2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm

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

Zemfrekvences skaļrunis

Barošanas avots 100-240 V~  
50/60 Hz

Izejas jauda 
(nominālā)
Izejas jauda (maks.)

210 W RMS
420 W @ 1% THD

Enerģijas patēriņš 50 W
Enerģijas patēriņš 
gaidstāves režīmā  < 0,5 W 

USB 5 V  500 mA
Frekvenču 
raksturlīkne 25 Hz - 150 Hz

Pretestība 3 Ω
Izmēri (P x A x Dz) 240 x 472 x 400 mm
Svars 13,4 kg
Darba temperatūra 0°C - 45°C
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5 Problēmu 
novēršana

Piezīme

 • Nekad nenoņemiet produkta apvalku.

Lai nezaudētu garantiju, nekad 
nemēģiniet pats labot produktu. 
Ja, lietojot produktu, saskaraties 
ar problēmām, izpildiet zemāk 
minēto, pirms vēršaties servisa 
centrā. Ja problēma joprojām pastāv, 
saņemiet atbalstu, apmeklējot 
www.philips.com/support. 

Nav barošanas padeves
• Pārliecinieties, ka maiņstrāvas vads ir 

pareizi savienots.
• Pārliecinieties, ka maiņstrāvas 

kontaktligzdā ir strāva.

Skaņa
• Ja atskaņošana iestrēgst un Wi-Fi 

režīmā nav skaņas, pārbaudiet, vai 
mājas tīkls darbojas normāli.

Izkropļota skaņa vai atbalss.
• Ja audio atskaņošanai no 

televizora izmantojat šo produktu, 
pārliecinieties, ka televizora skaņa ir 
izslēgta. 

Wi-Fi
Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.
• Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību 

uz maršrutētāja.
• Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk 

ierīcei.
• Pārliecinieties, ka parole ir pareiza.
• Pārbaudiet WLAN funkciju vai 

atsāknējiet modemu un Wi-Fi 
maršrutētāju.

Play-Fi 
No lietotnes nevar atrast Play-Fi 
atbalstītas ierīces.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota 

ar Wi-Fi.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.
• Noteiktiem tīkla pakalpojumiem vai 

saturam, kas pieejami, izmantojot šo 
ierīci, nevar piekļūt, ja pakalpojumu 
sniedzējs ir izbeidzis pakalpojuma 
nodrošināšanu.

• Ja pirmajā reizē iestatīšana 
neizdodas, aizveriet Philips Sound 
lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. 
Restartējiet lietotni. 

• Ja skaļrunis ir iestatīts kā Stereo Pairs 
(Stereo pāri) vai Surround Sound 
(Telpiska skaņa), skaļrunis lietotnē ir 
jāatvieno, lai izmantotu atsevišķi.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet  
www.Philips.com/support, lai skatītu jaunāko informāciju un dokumentus.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas 
prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding 
Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir 
garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.
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