
Vartotojo vadovas
Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu

www.philips.com/support

Wireless Subwoofer FW1 

Fidelio
Belaidis žemųjų dažnių 
garsiakalbis FW1 



2 LT

Turinys

1 Svarbios saugos instrukcijos 3
Sauga 3
Gaminio priežiūra 4
Aplinkos tausojimas 4
Atitikties deklaracija  5
Pagalba ir palaikymas 5
FCC informacija 6

2	 Jūsų	žemųjų	dažnių	garsiakalbis	7
Kas yra dėžutėje 7
Žemųjų dažnių garsiakalbis 8

3	 Prijungimas	 9
Prijungimas prie maitinimo šaltinio 10
Susiejimas su FB1 pailguoju 
garsiakalbiu (pradinė RF ryšio 
sąranka) 10
„Wi-Fi“ konfigūracija 11
Prijunkite žemų dažnių 
garsiakalbį prie „Philips“ „Play-fi“ 
televizoriaus 14
Laidinė jungtis (žemųjų dažnių 
garsiakalbio įvestis) 15
Belaidis ryšys 16
Programinės aparatinės įrangos 
versijos naujinimas 16
Gamyklinių parametrų nustatymas 17

4	 Gaminio	specifikacijos	 17

5	 Trikčių	šalinimas	 18



3LT

1 Svarbios 
saugos 
instrukcijos

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite 
ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei žala 
atsirado dėl instrukcijų nesilaikymo, 
garantija netaikoma.

Sauga

Žinokite	šiuos	saugos	simbolius

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

Tai	II	KLASĖS	aparatas	su	dviguba	
izoliacija	ir	be	apsauginio	
įžeminimo.

Kintamosios	srovės	įtampa

Laikykitės	naudotojo	vadove	
pateikiamų	nurodymų!

ĮSPĖJIMAS!
Įspėjimas!	Elektros	smūgio	pavojus!

Šauktukas	skirtas	įspėti	naudotoją	
apie	svarbias	naudojimo	
instrukcijas.

Elektros	smūgio	ar	gaisro	pavojus!
• Prieš jungdami ar keisdami jungtis, 

įsitikinkite, kad visi įrenginiai išjungti 
iš maitinimo lizdo.

• Niekada nepalikite gaminio ar priedų 
lietuje ar vandenyje. Niekada šalia 
gaminio nedėkite skysčių talpyklų, 
pavyzdžiui, vazų. Jei ant gaminio 
arba į jį išsiliejo skysčių, nedelsdami 
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. 
Prieš naudodami, susiekite su klientų 
aptarnavimo tarnyba, kad gaminys 
būtų patikrintas.

• Niekada nestatykite gaminio ir 
priedų šalia atviros liepsnos ar kitų 
šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius 
saulės spindulius.

• Niekada nekiškite daiktų į 
ventiliacijos ar kitas gaminio angas.

• Jei kaip atjungimo įtaisas 
naudojamas maitinimo kištukas arba 
prietaiso jungtis, atjungimo įtaisas 
turi visada būti lengvai pasiekiamas.

• Prieš žaibuojant išjunkite gaminį iš 
elektros lizdo. 

• Atjungdami maitinimo laidą, visada 
traukite už kištuko, o ne už laido. 

• Naudokite gaminį atogrąžų ir (arba) 
vidutinio klimato sąlygomis.

Trumpojo	jungimo	ar	gaisro	
pavojus!
• Identifikavimo ir tiekimo 

charakteristikas rasite gaminio 
gale arba apačioje esančioje tipo 
lentelėje.

• Prieš jungdami gaminį prie 
maitinimo lizdo, įsitikinkite, kad 
maitinimo įtampa atitinka vertę, 
nurodytą gaminio gale arba apačioje. 
Niekada nejunkite gaminio prie 
maitinimo lizdo, jei įtampa skiriasi.
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Pavojus	susižeisti	ir	sugadinti	šį	
gaminį!
• Montuojant ant sienos, šis gaminys 

turi būti tvirtai pritvirtintas prie 
sienos pagal montavimo instrukcijas. 
Naudokite tik pridedamą sieninį 
laikiklį (jei yra). Netinkamas 
montavimas prie sienos gali sukelti 
nelaimingą atsitikimą, sužaloti arba 
sugadinti gaminį. Jei turite klausimų, 
susisiekite su savo šalies klientų 
aptarnavimo tarnyba.

• Niekada nedėkite gaminio ir jokių 
objektų ant maitinimo laidų ar kitos 
elektros įrangos. 

• Jei gaminys gabenamas žemesnėje 
nei 5 °C temperatūroje, prieš 
prijungdami jį prie maitinimo lizdo, 
išpakuokite gaminį ir palaukite, kol 
jo temperatūra sutaps su kambario 
temperatūra. 

• Dalis šio gaminio gali būti pagaminta 
iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad 
išvengtumėte sužeidimų ir žalos.

Perkaitimo	rizika!
• Niekada nemontuokite šio gaminio 

uždaroje erdvėje. Aplink gaminį 
visuomet palikite bent keturis colių 
vietos vėdinimui. Pasirūpinkite, kad 
užuolaidos ar kiti daiktai neuždengtų 
gaminio ventiliacijos angų. 

Pastaba

 • Vertinimo etiketė yra užklijuota įrangos 
apačioje arba gale.

Gaminio	priežiūra
Gaminį valykite tik mikropluošto šluoste.

Aplinkos	tausojimas
Seno	gaminio	ir	baterijos	išmetimas

Šis gaminys sukurtas ir pagamintas 
naudojant aukštos kokybės 
medžiagas ir komponentus, 
kuriuos galima perdirbti ir 
panaudoti pakartotinai.

Šis simbolis ant gaminio reiškia, 
kad gaminiui taikoma Europos 
direktyva 2012/19/EU.

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje 
yra baterijų, kurioms taikoma 
Europos direktyva 2013/56/EU ir 
kurių negalima išmesti kartu su 
įprastomis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine atskiro elektros 
ir elektroninių gaminių bei baterijų 
atliekų surinkimo sistema. Laikykitės 
vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite 
gaminio bei baterijų kartu su įprastomis 
buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų 
gaminių ir baterijų šalinimas padeda 
išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir 
žmonių sveikatai.
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LT Skirta	5G	„Wi-Fi“	įrenginiui
5150–5350 MHz dažnių juostoje 
veikiantis įrenginys skirtas naudoti 
tik patalpose, siekiant sumažinti 
žalingųjų trukdžių to paties 
kanalo judriojo palydovinio ryšio 
sistemoms tikimybę.

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.

Atitikties	deklaracija	
Šis gaminys atitinka Europos bendrijos 
reikalavimus dėl radijo trukdžių.
„MMD Hong Kong Holding Limited“ 
pareiškia, kad gaminys atitinka esminius 
RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus 
ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206. 
Atitikties deklaraciją galite rasti adresu 
www.philips.com/support.

Pagalba	ir	palaikymas
Norėdami pasinaudoti išsamiomis 
palaikymo internetu paslaugomis, 
apsilankykite adresu  
www.philips.com/support. Čia galėsite:
• atsisiųsti naudotojo vadovą ir 

sparčiojo pasirengimo darbui vadovą
• peržiūrėti mokomąją vaizdo 

medžiagą (galima tik kai kuriems 
modeliams)

• rasti atsakymus į dažnai užduodamus 
klausimus (DUK)

• atsiųskite mums klausimą el paštu
• pasikalbėkite su mūsų klientų 

aptarnavimo atstovu.
Vadovaukitės interneto svetainėje 
pateiktomis instrukcijomis, kad 
pasirinktumėte kalbą, tada įveskite 
gaminio modelio numerį.
Taip pat galite susisiekti su klientų 
aptarnavimo tarnyba savo šalyje. Prieš 
susisiekdami užsirašykite savo gaminio 
modelio numerį ir serijos numerį. Šią 
informaciją rasite savo gaminio galinėje 
arba apatinėje pusėje.

Prekių	ženklai:

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®.



6 LT

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)
Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-iai) / 
imtuvas (-iai), atitinkantys Kanados 
inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros 
RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija. 
Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:
1 šis įtaisas negali sukelti trukdžių.
2 Šis įrenginys turi priimti bet kokius 

trukdžius, įskaitant trikdžius, 
kurie gali sukelti nepageidaujamą 
įrenginio veikimą.

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	informacija
PASTABA.	Ši įranga buvo išbandyta 
ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės 
skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal 
FCC taisyklių 15 Dalį. Šie apribojimai 
sukurt siekiant užtikrinti pagrįstą 
apsaugą nuo žalingų trikdžių įrengiant 
gyvenamosiose patalpose. Ši įranga 
generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo 
dažnio energiją ir, jei ji sumontuota ir 
naudojama ne pagal instrukcijas, gali 
sukelti žalingų radijo ryšio trikdžių. 
Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro 
įrengimo, trikdžiai neatsiras. Jei ši įranga 
sukelia žalingus radijo ar televizijos 
signalų priėmimo trikdžius, kuriuos 
galima nustatyti išjungiant ir įjungiant 
įrangą, naudotojas raginamas pabandyti 
pašalinti trikdžius vienu ar keliais iš šių 
būdų:
• Perorientuokite arba perkelkite 

priėmimo anteną. 
• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir 

imtuvo. 
• Įjunkite įrangą į kitos, nei prijungtas 

imtuvas, elektros grandinės lizdą. 
• Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba 

patyrusį radijo / televizijos techniką. 

FCC	ir	IC	įspėjimas.	
• Ši įranga turi būti sumontuota ir 

naudojama ne mažesniu kaip 20 cm 
atstumu tarp skleidimo šaltinio ir 
jūsų kūno.

• Šio įrenginio pakeitimai ar 
modifikacijos, kurių aiškiai 
nepatvirtino už atitiktį atsakinga 
šalis, gali panaikinti naudotojo teisę 
naudoti įrangą. 
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2 Jūsų	žemųjų	
dažnių	
garsiakalbis

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į 
„Philips“! Norėdami pasinaudoti „Philips“ 
siūlomu palaikymu, užregistruokite 
savo žemųjų dažnių garsiakalbį adresu 
www.philips.com/support.

Kas	yra	dėžutėje
Patikrinkite ir identifikuokite pakuotėje 
esančius daiktus:

Žemųjų dažnių garsiakalbis, 1 vnt.

Maitinimo laidas, 1 vnt.

• Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas 
skiriasi priklausomai nuo regiono.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

Kinijai Taivanui JAV / Kanadai Europai / JK Azijai

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Greitojo paleidimo vadovas, 1 vnt.

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Garantijos kortelė, 1 vnt.

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Saugos duomenų lapas, 1 vnt.

• Šiame naudotojo vadove pateikti 
paveikslėliai, iliustracijos ir brėžiniai 
yra tik informaciniai; tikrojo gaminio 
išvaizda gali skirtis.
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Žemųjų	dažnių	garsiakalbis
Šiame skyriuje pateikiama žemųjų dažnių 
garsiakalbio apžvalga.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a 	(„Wi-Fi“	sąrankos)	 
mygtukas	/	indikatorius
• Sužadinkite „Wi-Fi“ sąranką, 

skirtą „Play-fi“.
• Paspauskite ir 8 sekundes 

palaikykite mygtuką, kad 
suaktyvintumėte AP režimą.

• Paspauskite ir 4 sekundes 
palaikykite mygtuką, kad 
suaktyvintumėte WPS režimą.

Veiksmas LED	
būsena

Būsena

Nuolatinis 
švietimas

Prijungta /  
susieta 
sėkmingai

Paspauskite ir 
palaikykite  
8 sekundes

Mirksė-
jimas 

„Wi-Fi“ 
prieigos taško 
(AP) režimas

Paspauskite ir 
palaikykite  
4 sekundes

Dvigubas 
mirksė-
jimas 

„Wi-Fi“ 
apsaugot-
osios 
sąrankos 
(WPS) 
režimas

b „Power/RF	link“	 
(maitinimo	/	RF	sujungimo)	
indikatorius

c „Source“	(šaltinis)	(perjungti	
„Play-fi/RF	link/Sub	in“	(„Play-fi“	
/	RF	sujungimo	/	žemųjų	dažnių	
garsiakalbio	įvesties)	režimą)
• Kai FW1 naudojamas kaip laidinis 

žemųjų dažnių garsiakalbis, šaltinio 
jungiklis turi būti padėtyje „Sub in“.
 » Nustos veikti visos tinklo garso 

funkcijos.
 » „Wi-Fi“ atjungtas, bet „Wi-Fi“ 

kredencialai išsaugomi, jei 
anksčiau buvo nustatyti. 

 » Galima išjungti „Play-fi“ modulį. 
• Norint atnaujinti „Play-fi“ modulio 

ir MCU programinę aparatinę 
įrangą per USB aptarnavimo 
prievadą, šaltinio jungiklis turi būti 
padėtyje Sub in.

d USB	aptarnavimo	lizdas
USB lizdas skirtas tik aptarnavimui.

e Mygtukas	„Reset“	(nustatyti	iš	
naujo)	(maža	anga)
Gamyklinių parametrų nustatymas.

f „Phase	0°	-	180°“	(fazė	0–180°)	
(jungiklis)

g „Sub	in“	(žemųjų	dažnių	
garsiakalbio	įvestis)	(lizdas)	
Naudokite žemųjų dažnių 
garsiakalbio kabelį norėdami 
prijungti žemųjų dažnių garsiakalbį 
prie kitos įrangos (nepridedama).

h „Crossover	25Hz-150Hz“	 
(perėjimas	25–150	Hz)	(rankenėlė)
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i „Gain	+/-“	(stiprinimas	+/-)	
(rankenėlė)	

Funkcijos Nustatymai Numatytasis

Didinimas –6 – +6 dB 0 dB

Perėjimas 25–150 Hz -

Fazė 0 arba  
180 laipsnių 

0 laipsnių

Kai FW1 naudojamas kaip „Play-fi“ 
žemųjų dažnių garsiakalbis, pirmiau 
nurodyti valdikliai ir funkcijos 
netaikomi.

j AC in ~	(KS	įvesties	~)	lizdas
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.

3 Prijungimas
Šis skyrius padės jums prijungti žemųjų 
dažnių garsiakalbį prie televizoriaus ir 
kitų įrenginių bei jį nustatyti. 

Pastaba

 • Identifikavimo ir tiekimo charakteristikas rasite 
gaminio gale arba apačioje esančioje tipo 
lentelėje.

 • Prieš jungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, 
kad visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Ryšys Pereiti	į	puslapį

A Susiejimas su FB1 pailguoju 
garsiakalbiu (pradinė RF ryšio 
sąranka)

10

B „Wi-Fi“ konfigūracija 11

C Prijunkite žemų dažnių 
garsiakalbį prie „Philips“ 
„Play-fi“ televizoriaus

14

D Laidinė jungtis (žemųjų 
dažnių garsiakalbio įvestis)

15
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Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Prijungimas	prie	
maitinimo	šaltinio

ĮSPĖJIMAS!

 • Gaminio sugadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad 
maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant 
galinės arba apatinės gaminio pusės.

 • Elektros smūgio pavojus! Atjungdami maitinimo 
laidą, visada traukite kištuką iš lizdo. Niekada 
netraukite laido.

 • Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo 
laidą įsitikinkite, kad atlikote visus kitus 
sujungimus.

Prijunkite maitinimo laidą prie žemųjų 
dažnių garsiakalbio AC in~ lizdo ir tada į 
elektros lizdą.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas 
skiriasi priklausomai nuo regiono.

Susiejimas	su	FB1	
pailguoju	garsiakalbiu	
(pradinė	RF	ryšio	sąranka)
FW1 „Play-Fi“ belaidį žemųjų dažnių 
garsiakalbį galima sujungti su FB1 
(nepridedamas) pailguoju garsiakalbiu.
1 Šaltinio jungiklis turi būti padėtyje 

Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Indikatorius Power/RF link greitai 
mirksės žalia spalva žemųjų dažnių 
garsiakalbyje.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Greitai mirksi (žalia 
spalva)

3 Paspauskite  mygtuką norėdami 
įjungti FB1 pailgąjį garsiakalbį.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 FB1 pailgojo garsiakalbio nuotolinio 
valdymo pulte įeikite į nustatymų 
meniu:
» Paspauskite  > pasirinkite „SUB 

PAIR“ > tada paspauskite  
(atidaryti) norėdami patvirtinti 
žemųjų dažnių garsiakalbio 
siejimo režimą.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Palaukite, kol žemųjų dažnių 
garsiakalbyje indikatoriaus Power/
RF link lemputės užsidegs žalia 
spalva.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidŠviečia (žalia)

6 Pailgasis garsiakalbis ir žemųjų 
dažnių garsiakalbis aptiks vienas kitą 
ir bus susieti.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

„Wi-Fi“	konfigūracija
(„iOS“	ir	„Android“	versijoms)
Prijungę šį įrenginį ir mobiliuosius 
telefonus, planšetinius kompiuterius 
(pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, 
„Android“ telefonus ir kt.) prie to paties 
„Wi-Fi“ tinklo, galite naudoti programą 
„Philips Sound“, paremtą „DTS  
Play-fi“, norėdami valdyti žemųjų dažnių 
garsiakalbį, kad galėtumėte klausytis 
garso failų. 
1 Atsisiųskite ir įdiekite programą 

„Philips Sound“ , paremtą „DTS 
„Play-fi“, telefone arba planšetiniame 
kompiuteryje.

Philips Sound

• Įsitikinkite, kad kelvedis įjungtas ir 
veikia tinkamai.

2 Prijunkite telefoną arba planšetinį 
kompiuterį prie to paties „Wi-Fi“ 
tinklo, prie kurio norite prijungti 
žemųjų dažnių garsiakalbį.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone
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• Kai FW1 naudojamas kaip „Play-fi“ 
žemųjų dažnių garsiakalbis, šaltinio 
jungiklis turi būti padėtyje Play-fi/
RF Link.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

3 Paspauskite ir palaikykite  („Wi-Fi“) 
mygtuką, esantį galiniame korpuse, 
8 sekundes, kad suaktyvintumėte 
„Wi-Fi“ ryšį. 
 » Palaukite, kol garsiakalbis pateiks 

antrą signalą, tada mygtuką 
atleiskite.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 sek.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneDu tonai

4 Palaukite, kol „Wi-Fi“ lemputės 
indikatorius galiniame korpuse 
nustos mirksėti greitai ir ims lėtai 
pulsuoti. Kai jis ima lėtai pulsuoti, 
tai reiškia, kad garsiakalbis pereina į 
„Wi-Fi“ sąrankos režimą.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Lėtas pulsavimasGreitai mirksi

5 Paleiskite programą „Philips Sound“, 
paremtą „DTS Play-fi“. Vadovaukitės 
programos instrukcijomis, kad 
prijungtumėte šį gaminį prie „Wi-Fi“ 
tinklo.

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 Sėkmingai prijungus prie  
„Wi-Fi“, „Wi-Fi“ lemputės indikatorius 
nustos pulsuoti ir ims šviesti ištisai. 
Sukonfigūravę šį gaminį „Wi-Fi“ 
tinkle, galite jį valdyti naudodami 
bet kurį tame pačiame tinkle esantį 
išmanųjį telefoną ar planšetinį 
kompiuterį.

7 Po prijungimo galėsite pakeisti 
įrenginio pavadinimą. Yra keli 
pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti 
arba sukurti savo, pasirinkdami 
„Custom Name“ (Pasirinktinis 
pavadinimas) pavadinimų 
sąrašo pabaigoje. Priešingu 
atveju naudojamas numatytasis 
pavadinimas.
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8 Po prijungimo šis gaminys gali atlikti 
programinės įrangos naujinimą. 
Pirmosios sąrankos metu įdiekite 
naujausią programinę įrangą. 
Programinės įrangos atnaujinimas 
gali užtrukti keletą minučių. 
Naujinimo metu neatjunkite 
garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir 
nepalikite tinklo.

Pastaba

 • Po prijungimo gaminys gali atlikti programinės 
įrangos naujinimą. Po pirminio nustatymo reikia 
atnaujinti versiją. Neatnaujinus versijos, gali būti 
pasiekiamos ne visos produkto funkcijos. 

 • Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, 8 sekundes 
palaikykite nuspaudę žemųjų dažnių 
garsiakalbio „Wi-Fi“ mygtuką, kol išgirsite antrąjį 
signalą ir „Wi-Fi“ lemputė ims lėtai pulsuoti. Iš 
naujo nustatykite „Wi-Fi“ ryšį, iš naujo paleiskite 
programą ir vėl paleiskite sąranką.

 • Jei norite perjungti iš vieno tinklo į kitą, 
turite vėl nustatyti ryšį. Norėdami iš naujo 
nustatyti „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite ir 8 sekundes 
palaikykite  („Wi-Fi“) mygtuką žemųjų dažnių 
garsiakalbyje.

„Wi-Fi“	apsaugotoji	sąranka	(WPS)		
Jei jūsų kelvedis turi „Wi-Fi“ 
apsaugotosios sąrankos (WPS) funkciją, 
galite nustatyti ryšį neįvesdami 
slaptažodžio.
1 Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite 

 („Wi-Fi“) mygtuką. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 sek.4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneVienas tonas

» Išgirsite signalą ir „Wi-Fi“ lemputė 
ims mirksėti dvigubai.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Dvigubas mirksėjimas

2 Kelvedyje paspauskite WPS mygtuką. 
Mygtukas paprastai pažymėtas šiuo 
WPS logotipu. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Norėdami pradėti susiejimą, 
vadovaukitės programos „Philips 
Sound“, paremtos „DTS Play-fi“, 
instrukcijomis.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone
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Pastaba

 • WPS nėra standartinė funkcija kai kuriuose 
kelvedžiuose. Jei jūsų kelvedis neturi WPS, 
naudokite standartinę „Wi-Fi“ sąranką.

 • Jei norite išeiti iš WPS režimo, vieną kartą 
paspauskite  („Wi-Fi“) mygtuką, arba jis 
automatiškai išsijungs po 2 minučių.

Žemų	dažnių	garsiakalbio	
prijungimas	prie	programos	„Philips	
Sound“

1 Sėkmingai prijungus prie „Wi-Fi“, 
„Wi-Fi“ lemputės indikatorius nustos 
pulsuoti ir ims šviesti ištisai.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Vientisas

2 Paleiskite programą „Philips Sound“, 
paremtą „DTS Play-fi“.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Pasirinkite Primary Speaker 
(pagrindinį garsiakalbį) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Prijunkite	žemų	dažnių	
garsiakalbį	prie	„Philips“	
„Play-fi“	televizoriaus

1 Įjunkite prie interneto prijungtą „DTS 
Play-fi“ televizorių.
» Televizoriaus garsas nutildytas.

2 Televizoriuje atidarykite meniu 
„Settings“ (nustatymai).
» „Settings > Sound > DTS Play-fi“ 

(nustatymai > garsas > „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

Vientisas
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Televizoriaus	garso	sąranka
Atlikite ekrane pateikiamus sąrankos 
veiksmus.

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

Erdvinio	garso	sąranka
Atlikite ekrane pateikiamus sąrankos 
veiksmus.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Laidinė	jungtis	(žemųjų	
dažnių	garsiakalbio	
įvestis)
Kai „Source“ jungiklis yra padėtyje 
„Sub-in“, FW1 veikia kaip laidinis žemųjų 
dažnių garsiakalbis. Žemųjų dažnių 
garsiakalbio signalas perduodamas per 
analoginę įvestį.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Norėdami prijungti kitą įrenginį arba 
televizoriaus garso išvesties lizdus 
prie įrenginio Sub in lizdo, naudokite 
žemų dažnių garsiakalbio kabelį.

2 Kai FW1 naudojamas kaip laidinis 
žemųjų dažnių garsiakalbis, šaltinio 
jungiklis turi būti padėtyje „Sub in“.

3 Galimi valdikliai ir funkcijos (žemųjų 
dažnių garsiakalbio gale) yra tokie:

Funkcijos Nustatymai Numatytasis
Didinimas –6 – +6 dB 0 dB
Perėjimas 25–150 Hz -
Fazė 0 arba  

180 laipsnių 
0 laipsnių

Pastaba

 • Kai FW1 naudojamas kaip „Play-fi“ žemųjų 
dažnių garsiakalbis, pirmiau nurodyti valdikliai 
ir funkcijos netaikomi.
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Belaidis	ryšys
 (Play-Fi > RF link)
1 Prijunkite žemųjų dažnių garsiakalbį 

prie maitinimo ir „source“ jungiklį į 
padėtį Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Atjunkite maitinimą ir vėl jį 
prijunkite.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Po 30 sekundžių „Power/ RF link“ 
lemputės indikatorius korpuso gale 
nustoja greitai mirksėti raudona 
spalva ir ima šviesti žalia spalva. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidŠviečia (žalia)

Greitai mirksi (raudona 
spalva)

30 sek.

(RF link > Play-Fi) 
1 Paspauskite  („Wi-Fi“) mygtuką, 

esantį galiniame korpuse, ir 
palaikykite 1 sekundę. 

1

2 Fast blink

1 sec1 sek.

1

2 Fast blink

1 sec

Greitai mirksi

2 „Wi-Fi“ lemputės indikatorius 
galiniame korpuse nustos mirksėti 
greitai ir ims lėtai pulsuoti.

Programinės	aparatinės	
įrangos	versijos	
naujinimas
Norėdami gauti geriausias funkcijas ir 
palaikymą, atnaujinkite savo gaminį 
į naujausią programinės aparatinės 
įrangos versiją.

Atnaujinkite programinę aparatinę 
įrangą naudodami „Philips Sound“ 
(„Settings > Fine Tune / Update 
Firmware“) (nustatymai > tikslus 
derinimas / atnaujinti programinę 
aparatinę įrangą) 

MCU ir DSP skirtą programinę 
aparatinę įrangą galima atnaujinti į 
naujausią versiją naudojant „Philips 
Sound“, paremtą „DTS Play-fi“. Eikite į 
nustatymų meniu ir pasirinkite parinktį 
„PS Fine Tune / Update Firmware“, 
kad patikrintumėte. Jei atnaujinimas 
išleistas, norint tęsti automatiškai, galima 
paspausti atnaujinimo piktogramą. 
Prijungus šį gaminį prie „Wi-Fi“, jis gali 
belaidžiu būdu gauti programinės 
aparatinės įrangos naujinimą. Visada 
įdiekite naujausią programinės 
aparatinės įrangos versiją, kad 
pagerintumėte šio gaminio veikimą. 
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Gamyklinių	parametrų	
nustatymas
Gamyklinių parametrų nustatymas.
1 Prijunkite žemųjų dažnių garsiakalbį 

prie maitinimo, naudodami adatą 
paspauskite ir 5 sekundes palaikykite 
žemųjų dažnių garsiakalbio gale 
esantį mygtuką Reset.

25Hz

25Hz

 » Išgirsite signalą ir žemųjų dažnių 
garsiakalbis bus automatiškai 
paleistas iš naujo.

 » Atkuriami numatytieji žemųjų 
dažnių garsiakalbio nustatymai. 

4 Gaminio	
specifikacijos
Pastaba

 • Specifikacijos ir konstrukcija gali keistis be 
išankstinio įspėjimo.

Belaidis

5.8G belaidžio dažnio 
diapazonas / siųstuvo 
galia (EIRP) 

5742~5852 MHz
≤ 10 dBm

Palaikomas	tinklas

„WiFi“ IEEE 802.11a/b/g/n/ac belaidžio 
ryšio dažnių juosta („Wi-Fi“) / perduodama 
radijo dažnio galia (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

Žemųjų	dažnių	garsiakalbis

Maitinimas 100–240 V ~ 
50/60 Hz

Išėjimo galia 
(vardinė)
Išėjimo galia 
(maksimali)

210 W RMS
420 W esant 1 %  
bendrajam 
harmoniniam 
iškraipymui

Energijos sąnaudos 50 W
Energijos sąnaudos 
parengties režimu  < 0,5 W 

USB 5 V  500 mA
Dažninė 
charakteristika 25–150 Hz

Pilnutinė varža 3 Ω
Matmenys  
(plotis x aukštis x gylis) 240 x 472 x 400 mm

Svoris 13,4 kg
Darbinė temperatūra 0–45 °C
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5 Trikčių	
šalinimas

Pastaba

 • Niekada nenuimkite gaminio korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada 
nebandykite taisyti gaminio patys. 
Jei naudodamiesi šiuo gaminiu 
susiduriate su problemomis, prieš 
kreipdamiesi į techninę priežiūrą 
patikrinkite šiuos dalykus. Jei jums vis 
tiek kyla problemų, kreipkitės pagalbos 
adresu www.philips.com/support. 

Nėra	maitinimo
• Įsitikinkite, kad KS laidas yra tinkamai 

prijungtas.
• Užtikrinkite, kad KS kištuke būtų 

maitinimas.

Garsas
• Jei atkūrimas užstringa ir „Wi-Fi“ 

režimu nėra garso, patikrinkite, ar 
jūsų namų tinklas veikia normaliai.

Iškreiptas	garsas	arba	aidas.
• Jei naudodami šį gaminį leidžiate 

televizoriaus garsą, įsitikinkite, kad 
televizorius nutildytas. 

„Wi-Fi“
Nepavyksta	užmegzti	„Wi-Fi“	ryšio.
• Patikrinkite WLAN tinklo 

pasiekiamumą kelvedyje.
• Padėkite „Wi-Fi“ kelvedį arčiau 

įrenginio.
• Įsitikinkite, kad slaptažodis teisingas.
• Patikrinkite WLAN funkciją arba iš 

naujo paleiskite modemą ir „Wi-Fi“ 
kelvedį.

„Play-fi“	
Programoje	nepavyksta	rasti	įrenginių,	
kurie	palaiko	„play-fi“.
• Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas 

prie „Wi-Fi“.

Nepavyksta	leisti	„play-fi“	muzikos.
• Tam tikra tinklo paslauga arba per 

įrenginį pasiekiamas turinys gali būti 
nepasiekiamas, jei paslaugos teikėjas 
nutraukia savo paslaugos teikimą.

• Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, 
uždarykite programą „Philips Sound“, 
paremtą „DTS Play-fi“. Iš naujo 
paleiskite programą. 

• Jei garsiakalbis nustatytas kaip 
„Stereo Pairs“ (stereofoninio garso 
poros) arba „Surround Sound“ 
(erdvinis garsas), prieš naudojant 
atskirai, garsiakalbį reikia atjungti 
programoje.



Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Naujausius naujinius ir 
dokumentus rasite apsilankę www.Philips.com/support.
„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips 
N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
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