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1 Важно 
упатство за 
безбедност

Прочитајте ги и разберете ги сите 
упатства пред да го користите 
производот. Ако настане штета 
поради непочитување на упатствата, 
гаранцијата не се применува.

Безбедност

Запознајте ги симболите за 
безбедност

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

Ова е апарат од Класа II со двојна 
изолација и нема заштитно 
заземјување.

AC волтажа

Следете ги инструкциите во 
упатството за користење!

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Предупредување: Ризик од струен 
удар!

Знакот извичник е ставен со цел 
да го предупреди корисникот за 
присуство на важни упатства за 
употреба.

Ризик од струен удар или пожар!
• Пред да направите или промените 

какви било поврзувања, уверете 
се дека сите уреди се исклучени од 
приклучокот за струја.

• Никогаш не го изложувајте 
производот или додатоците 
на дожд или вода. Никогаш не 
ставајте садови со вода, како што 
се вазни близу до производот. 
Ако се истури течност на или во 
производот, веднаш исклучете 
го од приклучокот за струја. 
Контактирајте со Грижа за 
корисници за да го проверат 
производот пред да го користите.

• Никогаш не го оставајте 
производот или додатоците близу 
отворен оган или други извори на 
топлина, вклучително и директна 
сончева светлина.

• Никогаш не ставајте предмети во 
отворите за вентилација или во 
други отвори на производот.

• Онаму каде што кабелот за 
напојување или утичникот на 
апаратот се користи како уред 
за исклучување, уредот за 
исклучување треба да остане во 
функција.

• Исклучете го производот од 
штекерот пред невреме со 
грмотевици. 

• Кога го исклучувате кабелот за 
напојување, секогаш повлечете го 
штекерот, не кабелот. 

• Користете го производот во 
тропски и/или умерени климатски 
подрачја.
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Ризик од краток спој или пожар!
• За идентификација и оценки за 

снабдување видете ја картичката 
за типот на задниот дел или во 
долниот дел од производот.

• Пред да го поврзете производот 
со приклучникот за струја, уверете 
се дека волтажата одговара 
на вредноста отпечатена на 
задниот дел или на долниот 
дел од производот. Никогаш 
не го поврзувајте производот 
со приклучник за струја ако 
волтажата е различна.

Ризик од повреда или 
оштетување на овој производ!
• За монтирање на ѕид, овој 

производ мора да биде безбедно 
прикачен на ѕид во согласност 
со упатствата за инсталирање. 
Користете ја само доставената 
корпа за монтирање на ѕид 
(ако е достапна). Несоодветно 
монтирање на ѕид може да 
доведе до незгода, повреда или 
оштетување. Ако имате прашања, 
контактирајте со Грижа за 
корисници во вашата земја.

• Никогаш не го ставајте производот 
или предмети врз електрични 
кабли или врз друга електрична 
опрема. 

• Ако производот се транспортира 
на температури под 5°C, 
распакувајте го производот и 
чекајте неговата температура 
да се совпадне со собната 
температура пред да го поврзете 
со приклучокот за струја. 

• Делови од производот може да се 
изработени од стакло. Ракувајте 
внимателно за да избегнете 
повреда или оштетување.

Ризик од прегревање!
• Никогаш не го инсталирајте 

производот во ограничен тесен 
простор. Секогаш оставајте 
простор од најмалку четири инчи 
околу производот за вентилација. 
Осигурете се дека завеси или 
други предмети не ги покриваат 
отворите за вентилација на 
производот. 

Забелешка

 • Етикетата за енергетска ефикасност се наоѓа 
на долниот или на задниот дел од опремата.

Грижа за вашиот 
производ
Користете само микрофибер ткаенина 
за чистење на производот.



5MK

Грижа за животната 
средина
Отстранување на вашиот стар 
производ и батерија

Вашиот производ е дизајниран 
и произведен со материјали од 
висок квалитет и компоненти 
кои може да се рециклираат и 
повторно да се користат.

Овој симбол на производот 
значи дека производот 
е опфатен со Европската 
Директива 2012/19/EU.

Овој симбол значи дека 
производот содржи батерии 
опфатени со Европската 
Директива 2013/56/EU 
кои не може да се фрлаат 
со вообичаениот отпад од 
домаќинствата.

Информирајте се за локалниот систем 
за одделно собирање на електрични 
и електронски производи и батерии. 
Следете ги локалните правила и 
никогаш не го фрлајте производот 
и батериите со вообичаениот отпад 
од домаќинството. Правилното 
отстранување на стари производи 
и батерии помага да се спречат 
негативните последици по околината 
и човековото здравје.

MK За 5G Wi-Fi уред
Уредот за работа во опсег од 
5150 до 5350 MHz е само за 
внатрешна употреба за да се 
намали можноста од штетно 
попречување на коканални 
мобилни сателитски системи.

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.

Изјава за усогласеност 
Овој производ е во согласност 
со барањата за радио пречки на 
Европската Заедница.
Со ова, MMD Hong Kong Holding 
Limited изјавува дека производот е 
во согласност со основните барања 
и другите соодветни одредби од RED 
Директивата 2014/53/EU и UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017  
No 1206. Може да ја најдете изјавата за 
усогласеност на  
www.philips.com/support.
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Заштитени трговски марки:

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®.

Помош и поддршка
За детална онлајн поддршка, посетете 
ја www.philips.com/support за да:
• го преземете упатството за 

користење и краткото упатство
• ги гледајте видео водичите 

(достапни само за избрани 
модели)

• најдете одговори на Често 
поставувани прашања (ЧПП)

• испратете ни прашање по е-пошта
• разговарајте со нашиот 

претставник за поддршка.
Следете ги упатствата на веб-
страницата за да го изберете вашиот 
јазик, а потоа внесете го бројот на 
модел на производот.
Или, може да контактирате со Грижа 
за корисници во вашата земја. Пред 
да контактирате, забележете го бројот 
на модел и серискиот број на вашиот 
производ. Може да ги најдете овие 
информации на задниот дел или на 
долниот дел од производот.
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FCC информации
ЗАБЕЛЕШКА: Оваа опрема е тестирана 
и потврдено е дека е во согласност 
со ограничувањата за Класа B на 
дигитален уред, во согласност со 
Дел 15 од правилата FCC. Овие 
ограничувања се дизајнирани да 
обезбедат разумна заштита од штетно 
попречување во станбена инсталација. 
Оваа опрема генерира, користи и 
може да зрачи енергија на радио 
фреквенција и ако не е инсталирана 
и не се користи во согласност со 
упатствата, може да предизвика 
штетно попречување на радио 
врските. 
Меѓутоа, нема гаранција дека 
попречувањето нема да се случи 
во одредена инсталација. Ако 
оваа опрема не предизвика 
штетно попречување на радио или 
телевизискиот прием, што може 
да се утврди со исклучување и 
вклучување на опремата, корисникот 
се советува да се обиде да го коригира 
попречувањето со една или повеќе од 
следните мерки:
• Пренасочете ја или преместете ја 

антената за прием. 
• Зголемете го растојанието помеѓу 

опремата и приемникот. 
• Вклучете ја опремата во штекер 

или коло различно од она на кое е 
поврзан приемникот. 

• Консултирајте го продавачот 
или искусен радио / телевизиски 
техничар за помош. 

FCC&IC Предупредување: 
• Оваа опрема треба да се 

инсталира и користи на 
минимално растојание од 20 cm 
помеѓу радијатор и вашето тело.

• Промените или модификациите 
на овој уред кои не се изречно 
одобрени од страната која е 
одговорна за усогласеност може 
да го поништат овластувањето на 
корисникот да ракува со опремата. 

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)
Овој уред содржи предавател(и) / 
приемник(ци) изземени од добивање 
на лиценца што се во согласност 
Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licence-exempt 
RSS(s). Работењето е предмет на 
следните два услова:
1 Овој уред не може да предизвика 

попречување.
2 Овој уред мора да прифати какво 

било попречување, вклучително и 
попречување што ќе предизвика 
несакано работење на уредот.

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 Вашиот 
subwoofer

Ви честитаме што го купивте и ви 
посакуваме добредојде во Philips! 
За целосно да ја искористите 
поддршката што ја нуди Philips, 
регистрирајте го вашиот subwoofer на 
www.philips.com/support.

Што има во кутијата
Проверете ги и препознајте ги 
предметите во вашиот пакет:

Subwoofer x1

Кабел за струја * x1

• Количината на каблите за струја и 
видот на приклучоци се различни 
во зависност од регион.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

За Кина За Тајван
За САД/
Канада За Европа/ОК За Азија

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Кратко упатство x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Картичка за гаранција x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Безбедносен лист x1

• Сликите, илустрациите и 
цртежите прикажани во ова 
Упатство за користење се само за 
информативни цели, вистинскиот 
производ може да изгледа 
поинаку.
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Subwoofer
Овој дел вклучува преглед на 
безжичен subwoofer.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  (Wi-Fi Поставка)  
копче / индикатор
• Активирајте Wi-Fi поставување 

за Play-fi.
• Притиснете и држете го копчето 

8 секунди за да активирате AP 
режим.

• Притиснете и држете го копчето 
4 секунди за да активирате WPS 
режим.

Постапка LED состојба Статус
Константно 
на

Поврзано /  
Успешно 
спарени

Притисни 
и држи  
8 секунди

Трепка Пристапна 
точка за Wi-Fi 
(AP) режим

Притисни 
и држи  
4 секунди

Двојно 
трепкање 

Заштитена 
Wi-Fi 
поставка 
(WPS) режим

b Индикатор за Power/RF link 
(Напојување/RF врска)

c Source (Извор) (префли Play-fi/RF 
link/Sub in (Play-fi/RF врска/Sub in 
режим))
• Кога FW1 се користи како жичен 

subwoofer, прекинувачот за 
изворот мора да биде на Sub in 
позиција.
 » Сите мрежни аудио 

функционалности ќе престанат 
да работат.

 » Wi-Fi е исклучен но 
акредитивите за Wi-Fi треба да 
бидат задржани ако е поставен 
претходно. 

 » Play-fi модулот може да биде 
исклучен. 

• За да го надградите фирмверот 
за Play-fi модул и MCU преку USB 
сервисен отвор, прекинувачот за 
изворот мора да биде на Sub in 
позиција.

d USB сервисен приклучок
USB приклучокот е само за 
сервисирање.

e Копче за Reset (Ресетирање) 
(Отвор за игличка)
Ресетирајте го уредот на 
стандардни поставки:

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

g Sub in (приклучок) 
Користете го кабелот на subwoofer 
за да го поврзете со другата 
опрема (не е снабден).

h Crossover 25Hz-150Hz  
(Вкрстување 25Hz-150Hz) (копче)
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i Gain +/- (Јачина +/-) (копче) 

Функции Поставки Стандардни

Јачина -6 dB до  
+6 dB

0 dB

Вкрстување 25 до  
150 Hz

-

Фаза 0 или  
180 степен 

0 степен

Кога FW1 како Play-fi subwoofer, 
горните контроли и функции не се 
применливи.

j AC in ~ приклучник
Поврзете со напојување.

3 Поврзување
Овој дел ви помага да го поврзете 
вашиот subwoofer со телевизор и 
други уреди, а потоа да го поставите. 

Забелешка

 • За идентификација и оценки за снабдување 
видете ја картичката за типот на задниот дел 
или во долниот дел од производот.

 • Пред да направите или промените какви 
било поврзувања, уверете се дека сите уреди 
се исклучени од приклучокот за струја.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Поврзување Одете на страница

A Спарување со FB1 звучник 
(почетна поставка на RF-
врска)

11

B Wi-Fi Поставување 12

C Поврзете го subwoofer 
со телевизор на кој е 
овозможен Philips Play-fi

15

D Поврзување со жица (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

Поврзете со напојување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

 • Ризик од оштетување на производ! Уверете 
се дека напонот на напојување одговара со 
вредноста на напонот отпечатена на задниот 
или на долниот дел од производот.

 • Ризик од струен удар! Кога го извлекувате 
кабелот за напојување, секогаш повлечете 
го приклучокот од штекерот. Никогаш не го 
влечете кабелот.

 • Пред спојување на кабелот за наизменична 
струја, уверете се дека сте ги завршиле сите 
други поврзувања.

Поврзете го струјниот кабел со AC in~ 
приклучникот на subwoofer а потоа во 
напонската мрежа.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Количината на каблите за струја и 
видот на приклучоци се различни 
во зависност од регион.

Спарување со FB1 
звучник (почетна 
поставка на RF-врска)
FW1 Play-Fi безжичен subwoofer може 
да се спари со FB1 (не е снабден) 
звучник.
1 Прекинувачот за изворот мора да 

биде на позиција Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Индикаторот на Power/RF link ќе 
трепка брзо (Зелено) на Subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Брзо трепкање (Зелено)

3 Притиснете на копчето  за да го 
вклучите вашиот FB1 звучник.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 На далечинскиот управувач на 
звучникот FB1 внесете го менито за 
поставување:
» Притиснете  > избери “SUB 

PAIR” > Потоа притиснете  
(Внеси) за да го потврдите 
режимот на спарување на 
subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Почекајте додека Power/RF link 
индикаторот не се запали трајно 
(Зелено) на subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidТрајно (Зелено)

6 Звучникот и subwoofer ќе се 
откријат еден со друг и ќе се 
спарат.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Wi-Fi Поставување
(За верзија iOS и Android)
Со поврзување на оваа единица и 
мобилни телефони, таблети, (како 
што се iPad, iPhone, iPod touch, 
Android телефони, итн.) на истата 
Wi-Fi мрежа, потоа може да ја 
користите апликацијата Philips Sound 
овозможена од DTS Play-fi да го 
контролирате subwoofer за да слушате 
аудио датотеки. 
1 Преземете ја и инсталирајте 

апликацијата Philips Sound 
овозможена од DTS Play-fi на 
телефон или таблет.

Philips Sound

• Проверете дали пренасочувачот 
ви е вклучен и дали работи 
правилно.

2 Поврзете го вашиот телефон 
или таблет на истата Wi-Fi мрежа 
на која сакате да го поврзете и 
вашиот subwoofer.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone
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• Кога FW1 се користи како  
Play-fi subwoofer, прекинувачот за 
изворот мора да биде на позиција 
Play-fi/RF Link.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

3 Притиснете и држете  (Wi-Fi) 
копче кое се наоѓа на задното 
куќиште 8 секунди за да 
активирате Wi-Fi поврзување. 
 » Додека звучникот да го 

направи вториот звук и потоа 
пуштете го копчето.

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 toneДва тона

4 Почекајте додека светлосниот 
индикатор за Wi-Fi на задното 
куќиште не се промени од брзо 
трепкање во бавно пулсирање. 
Кога ќе почне бавно да пулсира, 
тоа покажува дека звучникот 
влегува во режим за поставување 
на Wi-Fi.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Бавно пулсирањеБрзо трепкање

5 Активирајте ја апликацијата 
Philips Sound овозможена од DTS 
Play-fi. Следете ги упатствата од 
апликацијата за да го поврзете 
овој производ со Wi-Fi мрежа.

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 После успешното Wi-Fi 
поврзување, светлосниот 
индикатор за Wi-Fi ќе престане 
да пулсира и ќе стане постојан. 
Штом го поставите овој производ 
на вашата Wi-Fi мрежа, може да го 
контролирате од кој било паметен 
телефон или таблет на истата 
мрежа.

7 По поврзувањето, може да го 
промените името на уредот. 
Може да изберете од понудени 
неколку имиња или да создадете 
ваше сопствено со избирање на 
Custom Name (Прилагодено име) 
на крајот од списокот за имиња. 
Во спротивно, тоа ќе го следи 
стандардното име.
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8 После поврзувањето, производот 
може да изврши ажурирање 
на софтвер. Надградете го со 
најновиот софтвер при вашето 
прво поставување. Надградбата 
на софтверот може да трае 
неколку минути. Не го исклучувајте 
од напојување звучникот, не 
го исклучувајте уредот и не ја 
напуштајте мрежата за време на 
надградбата.

Забелешка

 • После поврзувањето, производот може 
да изврши ажурирање на софтвер. 
После почетното поставување потребна 
е надградба. Без надградбата, нема да 
бидат достапни сите карактеристики на 
производот. 

 • Кога поставувањето за прв пат не е успешно, 
држете го Wi-Fi копчето на subwoofer  
8 секунди додека да се слушне вториот тон 
и светлото за Wi-Fi да се промени во бавно 
пулсирање. Ресетирајте ја Wi-Fi врската, 
рестартирајте ја апликацијата и повторно 
започнете го поставувањето.

 • Ако сакате да преминете од една мрежа 
во друга, треба повторно да ја поставите 
врската. Притиснете и држете го копчето 

 (Wi-Fi) на subwoofer 8 секунди за да ја 
ресетирате Wi-Fi врската.

Заштитена Wi-Fi поставка (WPS)  
Ако вашиот пренасочувач има 
заштитена Wi-Fi поставка (WPS), 
може да ја поставите врската без да 
внесувате лозинка.
1 Притиснете и држете го копчето  

(Wi-Fi) 4 секунди. 

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 toneЕден тон

» Ќе слушнете звук и светлото на 
Wi-Fi ќе почне да трепка двојно.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Двојно трепкање

2 Притиснете го копчето WPS на 
вашиот пренасочувач. Копчето 
вообичаено е означено со ова WPS 
лого. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Следете ги упатствата во 
апликацијата Philips Sound 
овозможена од DTS Play-fi за да го 
започнете спарувањето.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone
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Забелешка

 • WPS не е стандардна карактеристика на сите 
пренасочувачи. Ако вашиот пренасочувач 
нема WPS, тогаш користете стандардно Wi-Fi 
поставување.

 • Притиснете го копчето  (Wi-Fi) еднаш ако 
сакате да излезете од WPS режимот или тој 
автоматски ќе излезе после 2 минути.

Поврзете го subwoofer со 
апликација Philips Sound

1 После успешното Wi-Fi 
поврзување, светлосниот 
индикатор за Wi-Fi ќе престане да 
пулсира и ќе стане постојан.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Трајно

2 Активирајте го Philips Sound 
овозможен од DTS Play-fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Изберете Primary Speaker 
(Примарен звучник) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Поврзете го subwoofer 
со телевизор кај кој е 
овозможен Philips Play-fi

1 Вклучете го вашиот DTS Play-fi 
телевизор поврзан на интернет.
» Звукот на телевизорот е 

исклучен.

2 Внесете го менито Settings 
(Поставки) на телевизорот.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Поставки > Звук > 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

Трајно
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Поставување на Аудио на телевизор
Следете го поставувањето на екранот.

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

Поставување на Опкружувачки 
звук
Следете го поставувањето на екранот.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Поврзување со жица 
(Sub-in)
Кога прекинувачот за Source е на 
позиција Sub-in, FW1 ќе се однесува 
како жичан subwoofer. Тој ќе го дава 
сигналот на subwoofer преку аналоген 
влез.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Користете кабел од subwoofer 
за да го поврзете другиот уред 
или излезните приклучоци на 
аудиото на телевизорот со Sub in 
приклучокот на единицата.

2 Кога FW1 се користи како жичен 
subwoofer, прекинувачот за 
изворот мора да биде на Sub in 
позиција.

3 Достапните контроли и функции 
(на задниот дел од subwoofer) се 
следните:

Функции Поставки Стандардни
Јачина -6 dB до  

+6 dB
0 dB

Вкрстување 25 до  
150 Hz

-

Фаза 0 или  
180 степен 

0 степен

Забелешка

 • Кога FW1 како Play-fi subwoofer, горните 
контроли и функции не се применливи.
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Безжично поврзување
 (Play-Fi > RF link)
1 Поврзете го subwoofer со 

напојување и прекинувачот за 
source на позиција Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Исклучете го напојувањето и 
вклучете го повторно.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Индикаторот со светло за Power/ 
RF link на задното куќиште се 
менува од брзо трепкање со 
црвена боја до трајно зелено 
после 30 секунди. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidТрајно (Зелено)

Брзо трепкање 
(Црвено)

30 сек

(RF link > Play-Fi) 
1 Притиснете го копчето  (Wi-Fi) 

што се наоѓа на задното куќиште  
1 секунда. 

1

2 Fast blink

1 sec1 сек

1

2 Fast blink

1 sec

Брзо трепкање

2 Индикаторот со светло за Wi-Fi 
на задното куќиште оди од брзо 
трепкање до бавно пулсирање.

Надградба на фирмвер
За да ги добиете најдобрите 
карактеристики и поддршка, 
ажурирајте го вашиот производ со 
најновата верзија на фирмвер.

Ажурирајте фирмвер преку Philips 
Sound (Settings > Fine Tune / Update 
Firmware) (Поставки > Прецизно 
дотерување / Ажурирај Фирмвер) 

Фирмверот за MCU и DSP може да се 
надгради до најновата верзија преку 
Philips Sound кој се напојува од DTS 
Play-fi. Одете во менито за поставки 
и изберете PS Fine Tune / Update 
Firmware опција за да го проверите. 
Ако надградбата е овозможена, 
иконата за надградба може да се 
притисни за да продолжи автоматски. 
Штом производот ќе се поврзе со 
Wi-Fi, може да добие ажурирање 
на фирмвер преку воздух. Секогаш 
надградувајте со најнова верзија на 
фирмвер за да ги подобрите работата 
на овој производ. 
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Фабричко ресетирање
Ресетирајте го уредот на стандардни 
поставки:
1 Поврзете го subwoofer со 

напојување, користете игла за да 
го притиснете копчето Reset на 
задниот дел од subwoofer  
5 секунди.

25Hz

25Hz

 » Ќе слушнете звук и потоа 
subwoofer автоматски ќе се 
рестартира.

 » Subwoofer ќе биде вратен на 
фабричките поставки. 

4 Спецификации 
за производ
Забелешка

 • Спецификациите и дизајнот се предмет на 
промена без известување

Безжичен

5.8G Опсег на 
безжична  
фреквенција / Моќ на 
предавател (EIRP) 

5742 ~ 5852 MHz
≤ 10dBm

Поддржана мрежа

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Опсег на 
безжична фреквенција (Wi-Fi) /Пренесена 
моќност на радио фреквенција (EIRP) 
2.4G Wi-Fi 2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm

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

Subwoofer

Снабдување со 
енергија

100-240V~ 
50/60Hz

Излезна моќност 
(одредена)
Излезна моќност 
(макс)

210W RMS
420W @ 1% THD

Потрошувачка на 
енергија 50 W

Потрошувачка при 
подготвеност  < 0,5 W 

USB 5V  500mA
Одговор на 
фреквенција 25Hz - 150Hz

Импеданса 3 Ω
Димензии  
(Ш x В x Д) 240 x 472 x 400 mm

Тежина 13,4 kg
Работна 
температура 0°C - 45°C
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5 Решавање на 
проблеми

Забелешка

 • Никогаш не го отстранувајте куќиштето на 
производот.

За гаранцијата да биде валидна, 
никогаш не се обидувајте сами да го 
поправите производот. 
Ако се соочите со проблеми при 
користењето на овој производ, 
проверете ги следните работи пред 
да побарате сервис. Ако се уште 
имате проблем, добијте поддршка на 
www.philips.com/support. 

Не се вклучува
• Уверете се дали мрежниот кабел 

AC е правилно поврзан.
• Проверете дали има струја во 

приклучникот.

Звук
• Кога ќе прекине репродукцијата 

и нема звук во режим Wi-Fi, 
проверете дали вашата интернет 
мрежа е исправна.

Нарушен звук или ехо.
• Ако репродуцирате аудио од 

телевизор преку овој производ, 
осигурете се дека звукот на 
телевизорот е исклучен. 

Wi-Fi
Wi-Fi Конекцијата не може да се 
воспостави.
• Проверете ја достапноста на WLAN 

мрежата на пренасочувачот.
• Ставете го Wi-Fi пренасочувачот 

поблизу до единицата.
• Осигурете се дека лозинката е 

точна.
• Проверете ја функцијата WLAN 

или рестартирајте го модемот и 
Wi-Fi пренасочувачот.

Play-fi 
Не може да ги открие уредите 
поддржани од play-fi од апликацијата.
• Осигурете се дека уредот е 

поврзан со Wi-Fi.

Не може да репродуцира play-fi 
музика.
• Одредена мрежна услуга или 

содржини кои се достапни преку 
овој уред може да несе достапни 
ако давателот на услуги ја прекине 
услугата.

• Кога првото поставување не е 
успешно, затворете ја апликацијата 
Philips Sound овозможена од 
DTS Play-fi. Рестартирајте ја 
апликацијата. 

• Кога звучникот е поставен како 
Stereo Pairs (Стерео парови) или 
Surround Sound (Опкружувачки 
звук), звучникот треба да се 
исклучи од апликацијата пред да 
се користи одделно.



Спецификациите се предмет на промена без известување. Посетете ја 
www.Philips.com/support за најновите ажурирања и документи.
Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски 
марки на Koninklijke Philips N.V. И ние ги користиме според лиценца.
Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD 
Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD 
Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ.
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