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1 Viktige  
sikkerhets- 
instruksjoner

Les gjennom og forstå alle instruksjonene 
før du bruker produktet. Hvis skader 
oppstår som følge av at instruksjonene 
ikke blir fulgt, gjelder garantien ikke.

Sikkerhet

Kjenn disse sikkerhetssymbolene

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

Dette	er	et	apparat	i	KLASSE	II	
med	dobbelt	isolasjon,	og	uten	
beskyttende jording.

Vekselstrømspenning

Følg instruksjonene i 
bruksanvisningen!

ADVARSEL!
Advarsel:	Fare	for	elektrisk	støt!

Utropstegnet	skal	gjøre	brukeren	
obs	på	at	det	finnes	viktige	
bruksveiledninger.

Fare	for	elektrisk	støt	eller	brann!
• Før du gjør eller endrer koblinger, må 

du sørge for at alle enheter er koblet 
fra strømuttaket.

• Utsett aldri produktet og tilbehør 
for regn eller vann. Plasser aldri 
vannbeholdere, som vaser, nær 
produktet. Hvis det søles væske 
på produktet, må du umiddelbart 
koble det fra strømuttaket. Kontakt 
forbrukerstøtte for å få produktet 
kontrollert før bruk.

• Plasser aldri produktet og tilbehør 
nær åpne flammer eller andre 
varmekilder, inkludert direkte sollys.

• Stikk aldri inn objekter i 
ventilasjonsåpningene eller andre 
åpninger på produktet.

• Der hovedstøpselet eller 
en apparatkontakt brukes 
som frakoblingsenhet, skal 
frakoblingsenheten være tilgjengelig 
for bruk.

• Koble produktet fra strømuttaket før 
tordenvær. 

• Når du kobler fra strømledningen, 
må du alltid dra i pluggen, aldri i 
kabelen. 

• Produktet kan brukes i tropiske og/
eller moderate klima.

Risiko	for	kortslutning	eller	brann!
• Du finner identifikasjon og 

effektklasse på typeskiltet på 
baksiden eller undersiden av 
produktet.

• Før du kobler produktet til 
strømuttaket, må du sikre at 
spenningen matcher den trykte 
verdien på baksiden eller undersiden 
av produktet. Koble aldri produktet 
til strømuttaket hvis spenningen er 
ulik.
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Risiko	for	personskade	eller	skade	
på	produktet!
• For veggmontering av produktet må 

det festes sikkert til veggen i samsvar 
med installasjonsinstruksjonene. 
Bruk bare den leverte 
veggmonteringsbraketten (hvis 
tilgjengelig). Hvis monteringen på 
veggen ikke gjøres riktig, kan dette 
forårsake ulykker, personskade 
eller skade på produktet. Hvis du 
har spørsmål, kan du kontakte 
forbrukerstøtte i landet du bor i.

• Plasser aldri produktet eller objekter 
på strømledninger eller annet 
elektrisk utstyr. 

• Hvis produktet transporteres i 
temperaturer under 5 °C, må du 
pakke ut produktet og vente til 
temperaturen samsvarer med 
romtemperatur før du kobler det til 
strømuttaket. 

• Deler av dette produktet kan være 
laget av glass. Må håndteres forsiktig 
for å unngå personskade og skade 
på produktet.

Risiko	for	overoppheting!
• Produktet må aldri installeres i 

et trangt rom. La det alltid være 
minst 10 cm avstand på alle 
sider av produktet. Kontroller at 
gardiner eller annet aldri dekker 
ventilasjonsåpningene på produktet. 

Merk

 • Merkeskiltet sitter på bunnen eller baksiden av 
utstyret.

Rengjøring	av	produktet
Bruk bare mikrofiberklut til å rengjøre 
produktet.

Miljøbeskyttelse
Avhending	av	gammelt	produkt	og	
batteri

Produktet er designet og 
produsert med materialer og deler 
av svært høy kvalitet som kan 
resirkuleres og brukes på nytt.

Dette symbolet på et produkt 
betyr at produktet dekkes av  
EU-direktiv 2012/19/EU.

Dette symbolet betyr at produktet 
inneholder batterier som dekkes 
av EU-direktiv 2013/56/EU og 
som ikke skal kastes i vanlig 
husholdningsavfall.

Skaff deg informasjon om det lokale 
systemet for avfallsdeponering av 
elektriske og elektroniske produkter 
samt batterier. Følg lokale regler og ikke 
kast produktet og batteriene sammen 
med normalt husholdningsavfall. Riktig 
avfallshåndtering av gamle produkter og 
batterier bidrar til å forhindre negative 
konsekvenser for helse og miljø.
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NO For 5G Wi-Fi-enhet
Enheten for drift i båndet  
5150–5350 MHz er kun for 
innendørs bruk for å redusere 
potensialet for skadelig 
interferens til co-kanal mobile 
satellittsystemer.

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.

Samsvarserklæring	
Dette produktet oppfyller de europeiske 
kravene til radiointerferens.
MMD Hong Kong Holding Limited 
erklærer herved at dette produktet 
oppfyller alle avgjørende krav og andre 
relevante bestemmelser i RED-direktiv 
2014/53/EU og UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206. Du kan 
finne samsvarserklæringen på  
www.philips.com/support.

Hjelp og brukerstøtte
Du finner ytterligere nettbasert 
brukerstøtte ved å gå til  
www.philips.com/support for å:
• laste ned brukerhåndboken og 

hurtigstartveiledningen
• se videoveiledninger (bare 

tilgjengelig for utvalgte modeller)
• finne svar på vanlige spørsmål (FAQ)
• send oss spørsmål på epost
• chat med brukerstøtterepresentanten.
Følg instruksjonene på nettstedet 
for å velge språk, og angi deretter 
produktmodellnummeret.
Alternativt kan du kontakte 
forbrukerstøtte i landet du bor i. Før 
du tar kontakt, bør du notere deg 
modellnummeret og serienummeret 
for produktet. Du finner denne 
informasjonen på baksiden eller 
undersiden av produktet.

Varemerker:

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-Canada:	 
CAN	ICES-003(B)/NMB-003(B)
Denne enheten inneholder lisensfrie 
sendere / mottakere som er i samsvar 
med Innovation, Science and Economic 
Development Canadas lisensfrie RSS. 
Bruk er avhengig av følgende to vilkår:
1 Denne enheten kan ikke forårsake 

interferens.
2 Denne enheten må godta 

forstyrrelser, inkludert forstyrrelser 
som kan forårsake uønsket bruk av 
enheten.

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-informasjon
MERK:Dette utstyret er testet og funnet 
å være i samsvar med grenseverdiene 
for et Klasse B digitalt utstyr i henhold 
til del 15 av FCC-forskriftene.Disse 
grensene er utarbeidet for å gi rimelig 
beskyttelse mot skadelig interferens 
i en boliginstallasjon.Dette utstyret 
genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi, og dersom det 
ikke er installert og brukt i henhold til 
forskriftene, kan det forårsake skadelig 
interferens på radiokommunikasjoner. 
Det er imidlertid ingen garanti for 
at det ikke vil oppstå interferens i en 
bestemt installasjon. Hvis dette utstyret 
forårsaker skadelig interferens på radio- 
eller fjernsynsmottak som kan fastslås 
ved å slå utstyret av og på, oppfordres 
brukeren til å korrigere interferensen 
med ett eller flere av følgende tiltak:
• Vri på eller flytt mottakerantennen. 
• Øk avstanden mellom utstyret og 

mottakeren. 
• Plugg utstyret i en stikkontakt 

på en annen strømkrets enn den 
mottakeren er koblet til. 

• Kontakt forhandleren eller en 
erfaren radio / TV-tekniker for å få 
hjelp. 

FCC&IC-advarsel:	
• Dette utstyret må monteres og 

betjenes med en minimumsavstand 
på 20 cm mellom radiosenderen og 
kroppen din.

• Endringer eller modifikasjoner 
på denne enheten som ikke er 
utrykkelig godkjent av den som 
er ansvarlig for samsvar, kan gjøre 
brukerens myndighet til å bruke 
utstyret ugyldig. 
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2 Din Subwoofer
Gratulerer med kjøpet ditt og 
velkommen til Philips! For å dra 
full nytte av støtten som Philips 
tilbyr, registrer subwooferen din på 
www.philips.com/support.

Hva	er	i	esken
Kontroller og identifiser artiklene i 
pakken:

Subwoofer x1

Strømledning * x1

• Strømledning og støpseltype varierer 
fra region til region.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

for Kina for Taiwan
for USA/
Canada

for Europa/
Storbritannia for Asia

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Hurtigstartveiledning x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Garantikort x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Sikkerhetsblad x1

• Bilder, illustrasjoner og tegninger i 
denne brukerhåndboken er kun til 
veiledning, mens faktisk produkt kan 
variere i utseende.
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Subwoofer
Denne delen inneholder en oversikt over 
den trådløse subwooferen.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a 	(Wi-Fi-oppsett)	knapp/indikator
• Utløs Wi-Fi-oppsett for Play-fi.
• Trykk og hold knappen i  

8 sekunder for å aktivere  
AP-modus.

• Trykk og hold knappen i  
4 sekunder for å aktivere  
WPS-modus.

Handling LED-status Status

Konstant 
på

Vellykket 
tilkobling/
paring

Trykk og 
hold   
8 sekunder

Blink Wi-Fi 
Tilgangspunkt-
modus (AP)

Trykk og 
hold   
4 sekunder

Dobbelt 
blink 

Wi-Fi Beskyttet 
Oppsett-modus 
(WPS)

b Power/RF	link	 
(Strøm/RF-kobling)-indikator

c Source	(Kilde)	(bryter	Play-fi/ 
RF	link/Sub	in	(Play-fi/RF-kobling/
Sub	inn)-modus)
• Når FW1 brukes som en kablet 

subwoofer, må kildebryteren være i 
posisjonen Sub in.
 » All nettverkslydfunksjonalitet 

slutter å fungere.
 » Wi-Fi er frakoblet, men Wi-Fi-

legitimasjon skal beholdes hvis 
det er konfigurert tidligere. 

 » Play-fi-modulen kan slås av. 
• For å oppgradere fastvaren for 

Play-fi-modulen og MCU via USB-
tjenesteporten, må kildebryteren 
være i posisjonen Sub in.

d USB	tjenesteuttak
USB-uttaket er kun for tjeneste.

e Reset	(Tilbakestill)-knapp	(nålhull)
Tilbakestill enheten til 
standardinnstillingene.

f Phase	0°	-	180°	(Fase	0°	-	180°)	
(bryter)

g Sub	in	(Sub	inn)	(uttak)	
Bruk subwooferkabelen til å koble 
subwooferen til annet utstyr (ikke 
medfølgende).

h Crossover	25	Hz-150	Hz	 
(Delefilter	25	Hz-150	Hz)	(knott)

i Gain	+/-	(Forsterkning	+/-)	(knott)	

Funksjoner Innstillinger Standard

Forsterkning -6 dB til +6 dB 0 dB

Delefilter 25 til 150 Hz -

Fase 0 eller  
180 grader 

0 grader

Når FW1 som Play-fi subwoofer, er 
ikke kontroller og funksjoner ovenfor 
aktuelle.

j AC	in	~	(AC	i	~)	uttak
Koble til strømforsyningen.
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3 Koble til
Denne delen hjelper deg å koble 
subwooferen til en TV og andre enheter, 
og deretter sette den opp. 

Merk

 • Du finner identifikasjon og effektklasse på 
typeskiltet på baksiden eller undersiden av 
produktet.

 • Før du gjør eller endrer koblinger, må du sørge 
for at alle enheter er koblet fra strømuttaket.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Tilkobling Gå til side

A Paring med FB1 soundbar 
(første oppsett til RF-kobling)

10

B Wi-Fi-oppsett 11

C Koble subwooferen til Philips 
Play-fi-aktivert TV

14

D Kablet tilkobling (Sub inn) 15

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Koble til strøm

ADVARSEL!

 • Risiko for produktskade! Pass på at 
strømforsyningsspenningen korresponderer 
med spenningen trykket på bak- eller 
undersiden av produktet.

 • Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut 
strømledningen, trekk alltid støpselet ut av 
stikkontakten. Dra aldri i ledningen.

 • Før du kobler til vekselstrømledningen, pass på 
at du har fullført alle andre koblinger.

Koble strømkabelen til AC in~-kontakten 
på subwooferen og deretter inn i en 
stikkontakt.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Strømledning og støpseltype varierer 
fra region til region.
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Paring	med	FB1	soundbar	
(første	oppsett	til	 
RF-kobling)
FW1 Play-Fi trådløs subwoofer kan pares 
med FB1 (medfølger ikke) soundbar.
1 Kildebryteren må være i posisjonen 

Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Indikatoren Power/RF link blinker 
raskt (grønt) på subwooferen.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Blinker raskt (Grønt)

3 Trykk på -knappen for å slå på FB1 
soundbar.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

4 Gå inn på innstillingsmenyen på FB1 
soundbar-fjernkontrollen:
» Trykk  > velg “SUB PAIR” > 

Trykk deretter  (Enter) for 
å bekrefte paringsmodus for 
subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Vent til Power/RF link -indikatoren 
lyser konstant (grønt) på 
subwooferen.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidKonstant (Grønt)

6 Soundbar og subwoofer skal 
oppdage hverandre og pares.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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Wi-Fi-oppsett
(For	iOS-	og	Android-versjoner)
Ved å koble denne enheten og 
mobiltelefoner, nettbrett (som iPad, 
iPhone, iPod touch, Android-telefoner 
osv.) til det samme Wi-Fi-nettverket, kan 
du bruke Philips Sound-appen drevet av 
DTS Play-fi for å kontrollere subwoofer 
for å lytte til lydfiler. 
1 Last ned og installer Philips Sound-

appen drevet av DTS Play-fi på en 
telefon eller et nettbrett.

Philips Sound

• Sørg for at ruteren er slått på og 
fungerer som den skal.

2 Koble telefonen eller nettbrettet til 
det samme Wi-Fi-nettverket som du 
vil koble til subwooferen.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Når FW1 brukes som en Play-fi 
subwoofer, må kildebryteren være i 
posisjonen Play-fi/RF Link.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

3 Trykk og hold  (Wi-Fi)-knappen på 
baksiden av kabinettet i 8 sekunder 
for å utløse Wi-Fi-tilkoblingen. 
 » Inntil høyttaleren lager en ny 

tone og slipp deretter knappen.

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 toneTo toner

4 Vent til Wi-Fi-lysindikatoren på 
baksiden av kabinettet går fra et 
raskt blink til en langsom puls. 
Når den begynner å pulsere sakte, 
indikerer det at høyttaleren går inn i 
Wi-Fi-oppsettmodus.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Sakte pulsRask blinking
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5 Start Philips Sound-appen drevet 
av DTS Play-fi. Følg instruksjonene i 
appen for å koble dette produktet til 
Wi-Fi-nettverket.

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 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, vil 
Wi-Fi-lysindikatoren slutte å pulsere 
og lyse konstant. Når du har satt opp 
dette produktet på Wi-Fi-nettverket 
ditt, kan du kontrollere det fra 
hvilken som helst smarttelefon eller 
nettbrett på samme nettverk.

7 Etter tilkobling kan du endre 
enhetsnavnet. Det er flere navn 
å velge mellom eller lage dine 
egne ved å velge Custom Name 
(Egendefinert navn) på slutten 
av navnelisten. Ellers følger den 
standardnavnet.

8 Etter tilkobling kan dette produktet 
utføre en programvareoppdatering. 
Oppgrader til den nyeste 
programvaren når det er første 
gang du konfigurerer det. 
Programvareoppgraderingen 
kan ta flere minutter. Ikke koble 
fra høyttaleren, slå av enheten 
eller forlat nettverket under 
oppgraderingen.

Merk

 • Etter tilkobling kan produktet utføre en 
programvareoppdatering. Oppgradering 
er nødvendig etter første oppsett. 
Uten oppgraderingen kan ikke alle 
produktfunksjoner være tilgjengelige. 

 • Når første gangs oppsett ikke er vellykket, 
holder du nede Wi-Fi-knappen på subwooferen 
i 8 sekunder til den andre tonen kan høres 
og Wi-Fi-lyset endres til en langsom puls. 
Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen, start appen på 
nytt og start oppsettet på nytt.

 • Hvis du vil bytte fra ett nettverk til et annet, må 
du sette opp tilkoblingen på nytt. Hold nede  
(Wi-Fi)-knappen på subwooferen i 8 sekunder 
for å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.
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Wi-Fi	Beskyttet	Oppsett	(WPS)		
Hvis ruteren din har Wi-Fi Beskyttet 
Oppsett (WPS), kan du sette opp 
tilkoblingen uten å angi et passord.
1 Trykk og hold  (Wi-Fi)-knappen i  

4 sekunder. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 sek4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneEn tone

» Du vil høre en tone og Wi-Fi-lyset 
vil begynne å dobbeltblinke.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Dobbelt blink

2 Trykk på WPS-knappen på ruteren. 
Knappen er normalt merket med 
denne WPS-logoen. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Følg instruksjonene i Philips Sound-
appen drevet av DTS Play-fi for å 
starte sammenkoblingen.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Merk

 • WPS er ikke en standardfunksjon på alle rutere. 
Hvis ruteren din ikke har WPS, bruk standard 
Wi-Fi-oppsett.

 • Trykk på  (Wi-Fi)-knappen én gang hvis du 
vil gå ut av WPS-modus, ellers avsluttes den 
automatisk etter 2 minutter.

Koble til subwooferen med Philips 
Sound-appen

1 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, vil  
Wi-Fi-lysindikatoren slutte å pulsere 
og lyse konstant.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Konstant

2 Start Philips Sound-appen drevet av 
DTS Play-fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Velg Primary Speaker 
(Hovedhøytaler) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker
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Koble subwooferen til 
Philips	Play-fi-aktivert	TV

1 Slå på DTS Play-fi TV koblet til 
internett.
» TV-lyden er dempet.

2 Gå inn i Settings (Innstillinger)-
menyen på TV-en.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Innstillinger > Lyd > 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

Konstant

TV-lydoppsett
Følg oppsettet på skjermen.

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

Oppsett	av	surroundlyd
Følg oppsettet på skjermen.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar
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Kablet	tilkobling	(Sub	inn)
Når Source-bryteren er i posisjonen 
Sub-in, skal FW1 oppføre seg som 
kablet subwoofer. Den skal gjengi 
subwoofersignalet via analog inngang.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Bruk en subwooferkabel til å koble 
den andre enheten eller TV-ens 
lyduttak til Sub in -kontakten på 
enheten.

2 Når FW1 brukes som en kablet 
subwoofer, må kildebryteren være i 
posisjonen Sub in.

3 De tilgjengelige kontrollene og 
funksjonene (på baksiden av 
subwooferen) er som følger:

Funksjoner Innstillinger Standard

Forsterkning -6 dB til +6 dB 0 dB

Delefilter 25 til 150 Hz -

Fase 0 eller  
180 grader 

0 grader

Merk

 • Når FW1 som Play-fi subwoofer, er ikke 
kontroller og funksjoner ovenfor aktuelle.

Trådløs	tilkobling
 (Play-Fi > RF link)
1 Koble subwooferen til strøm og 

source-bryteren i posisjonen Play-fi/
RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Koble fra strømmen og koble til 
strømmen igjen.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Lysindikatoren for Power/RF link 
på bakre kabinett skifter fra raskt 
blinkende i rødt til konstant grønt 
etter 30 sekunder. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidKonstant (Grønt)

Blinker raskt (Rødt)

30 sek

(RF link > Play-Fi) 
1 Trykk på  (Wi-Fi)-knappen på bakre 

kabinett i 1 sekund. 

1

2 Fast blink

1 sec1 sek

1

2 Fast blink

1 sec

Rask blinking

2 Wi-Fi-lysindikatoren på bakre kabinett 
går fra raske blink til en langsom puls.
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Oppgrader	fastvare
For å få de beste funksjonene og støtten, 
oppdater produktet med den nyeste 
fastvareversjonen.

Oppdater fastvaren via Philips Sound 
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Innstillinger > Finjustere / Oppdater 
fastvare) 

Fastvaren for MCU og DSP kan 
oppgraderes til siste versjon via Philips 
Sound drevet av DTS Play-fi. Gå til 
innstillingsmenyen og velg alternativet 
PS Fine Tune / Update Firmware for 
å sjekke det ut. Hvis oppgraderingen 
er utgitt, kan det oppgraderte ikonet 
trykkes for å fortsette automatisk. 
Når dette produktet er koblet til Wi-Fi, 
kan det motta fastvareoppdatering over 
luften. Oppgrader alltid med den nyeste 
fastvareversjonen for å forbedre ytelsen 
til dette produktet. 

Tilbakestill	til	
fabrikkinnstillinger
Tilbakestill enheten til 
standardinnstillingene.
1 Koble subwooferen til strøm, bruk en 

nål til å trykke på Reset-knappen på 
baksiden av subwooferen i  
5 sekunder.

25Hz

25Hz

 » Du vil høre en tone og 
subwooferen starter automatisk 
på nytt.

 » Subwooferen gjenopprettes til 
fabrikkinnstillinger. 
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4 Produktspesi-
fikasjoner
Merk

 • Spesifikasjoner og design kan endres uten 
varsel.

Trådløs

5.8G trådløst 
frekvensområde / 
sendereffekt (EIRP) 

5742 ~ 5852 MHz
≤ 10 dBm

Nettverk	støttet

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Trådløst 
frekvensbånd (Wi-Fi) /Radiofrekvent 
strømoverføring (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

Subwoofer

Strømforsyning 100–240 V~ 
50/60 Hz

Utgangseffekt 
(klassifisert)
Utgangseffekt 
(maks.)

210 W RMS
420 W @ 1% THD

Strømforbruk 50 W
Ventemodus-forbruk  < 0,5 W 
USB 5 V  500 mA
Frekvens-
karakteristikk 25 Hz - 150 Hz

Impedans 3 Ω
Dimensjoner  
(B x H x D) 240 x 472 x 400 mm

Vekt 13,4 kg
Driftstemperatur 0 °C – 45 °C
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5 Feilsøking

Merk

 • Fjern aldri yttersidene til produktet.

For å holde garantien gyldig, må du aldri 
prøve å reparere produktet selv. 
Hvis du har problemer med å bruke dette 
produktet, må du kontrollere følgende 
punkter før du ber om service. Hvis du 
fortsatt har et problem, kan du få støtte 
på www.philips.com/support. 

Ingen strøm
• Kontroller at strømledningen er 

riktig tilkoblet.
• Kontroller at det er strøm ved 

strømuttaket.

Lyd
• Når avspillingen fryser og det ikke 

er lyd i Wi-Fi-modus, sjekk om 
hjemmenettverket ditt er normalt.

Forvrengt	lyd	eller	ekko.
• Hvis du spiller av lyd fra TV-en 

gjennom dette produktet, sørg for at 
lyden på TV-en er dempet. 

Wi-Fi
Wi-Fi-tilkobling	kan	ikke	opprettes.
• Sjekk tilgjengeligheten til WLAN-

nettverket på ruteren.
• Plasser Wi-Fi-ruteren nærmere 

enheten.
• Kontroller at passordet er riktig.
• Sjekk WLAN-funksjonen eller start 

modemet og Wi-Fi-ruteren på nytt.

Play-fi	
Kan	ikke	finne	play-fi-støttede	enheter	
fra	appen.
• Sørg for at enheten er koblet til  

Wi-Fi.

Kan	ikke	spille	play-fi-musikk.
• Visse nettverkstjenester eller innhold 

som er tilgjengelig via enheten, er 
kanskje ikke tilgjengelig i tilfelle 
tjenesteleverandøren avslutter 
tjenesten.

• Når førstegangsoppsettet ikke er 
vellykket, lukker du Philips Sound-
appen drevet av DTS Play-fi. Start 
appen på nytt. 

• Når høyttaleren ble satt som Stereo 
Pairs (Stereopar) eller Surround 
Sound (Surroundlyd), må høyttaleren 
kobles fra i appen før separat bruk.



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Gå til  
www.Philips.com/support for å finne de nyeste oppdateringene og 
dokumentene.
Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke 
Philips N.V. og brukes på lisens.
Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong 
Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong 
Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.
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