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1 Instruções 
de segurança 
importantes

Leia e assegure-se de que compreende 
todas as instruções antes de utilizar o seu 
produto. Em caso de danos decorrentes 
do não seguimento das instruções, a 
garantia não se aplica.

Segurança

Conheça estes símbolos de 
segurança

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

Este produto é um aparelho da 
CLASSE II com isolamento duplo 
e não inclui ligação à terra de 
proteção.

Tensão CA

Siga as instruções no manual do 
utilizador!

AVISO!
Aviso: Risco de choque elétrico!

O ponto de exclamação serve para 
alertar o utilizador da presença 
de instruções de operação 
importantes.

Risco de eletrocussão ou incêndio!
• Antes de proceder à realização ou 

modificação de qualquer ligação, 
confirme se todos os dispositivos 
estão desligados da corrente.

• Nunca exponha o produto e os 
acessórios à chuva ou água. Nunca 
coloque recipientes com líquidos, 
tais como vasos, perto do produto. 
Se cair qualquer líquido em cima ou 
para dentro do produto, desligue-o 
imediatamente da corrente. 
Contacte o Apoio ao Cliente para 
verificar o produto antes da sua 
utilização.

• Nunca coloque o produto e os 
acessórios perto de chamas abertas 
ou de outras fontes de calor, 
incluindo da luz solar direta.

• Nunca introduza objetos nas 
aberturas de ventilação ou em 
qualquer outra abertura do produto.

• Sempre que for utilizada uma ficha 
de alimentação ou um conector 
como dispositivo de desligamento, 
este deverá permanecer sempre 
operacional.

• Desligue o aparelho da tomada em 
caso de trovoadas. 

• Quando desligar o cabo de 
alimentação, puxe sempre a ficha, 
nunca o cabo. 

• Utilize o produto em climas tropicais 
e/ou temperados.

Risco de curto-circuito ou incêndio!
• Para obter informação sobre a 

identificação e as classificações de 
alimentação, consulte a placa de 
identificação na parte posterior ou 
inferior do produto.

• Antes de ligar o produto à corrente, 
confirme se a tensão corresponde 
ao valor impresso na parte posterior 
ou inferior do produto. Nunca ligue 
o produto à corrente se a tensão for 
diferente.
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Risco de ferimentos ou de danos no 
produto!
• Para a montagem na parede, este 

produto deve ser bem fixado à 
parede de acordo com as instruções 
de instalação. Utilize apenas o 
suporte fornecido para a montagem 
na parede (se disponível). A 
montagem incorreta na parede pode 
resultar em acidentes, ferimentos 
ou danos. Se tiver alguma pergunta, 
contacte o Apoio ao Cliente no seu 
país.

• Nunca coloque o produto ou 
qualquer objeto em cima de cabos 
de alimentação ou de outros 
aparelhos elétricos. 

• Se o produto for transportado a 
temperaturas inferiores a 5 °C, 
retire-o da embalagem e espere 
até atingir a temperatura ambiente 
antes de o ligar à corrente. 

• Algumas partes deste produto 
podem ser feitas de vidro. Manuseie 
o produto com cuidado para evitar 
ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!
• Nunca instale este produto em 

espaços confinados. Deixe sempre 
um espaço de pelo menos 10 cm 
à volta do produto para permitir a 
ventilação. Nunca cubra as aberturas 
de ventilação do produto com 
cortinados ou outros artigos. 

Nota

 • A etiqueta de classificação encontra-se colada 
na parte inferior ou de trás do equipamento.

Cuidados com o seu 
produto
Utilize apenas um pano em microfibras 
para limpar o produto.

Cuidados com o 
ambiente
Eliminação do seu produto e pilha 
usados

O seu produto foi concebido 
e fabricado com materiais 
e componentes de elevada 
qualidade, que podem ser 
reciclados e reutilizados.

Este símbolo num produto 
significa que o produto é 
abrangido pela diretiva europeia 
2012/19/EU.

Este símbolo significa que o 
produto contém pilhas abrangidas 
pela diretiva europeia  
2013/56/EU, as quais não podem 
ser eliminadas juntamente com 
resíduos domésticos normais.

Informe-se sobre o sistema de recolha 
separada de produtos elétricos e 
eletrónicos e pilhas em vigor no seu 
município. Siga os regulamentos locais 
e nunca elimine o produto e as pilhas 
juntamente com resíduos domésticos 
normais. A eliminação correta de 
produtos e pilhas usados ajuda a 
evitar consequências negativas para o 
ambiente e para a saúde humana.
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PT Para dispositivos Wi-Fi 5G
Os dispositivos para 
funcionamento na banda 
5150-5350 MHz destinam-se 
exclusivamente à utilização 
em interiores, de modo a 
reduzir possíveis interferências 
prejudiciais para os sistemas de 
satélite móveis de co-canais.

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.

Declaração de 
conformidade 
Este produto está em conformidade com 
os requisitos relativos às interferências 
radioelétricas da Comunidade Europeia.
Pela presente, a MMD Hong Kong 
Holding Limited declara que o produto 
está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes 
da Diretiva RED 2014/53/EU e dos UK 
Radio Equipment Regulations SI 2017 
No 1206. Pode aceder à Declaração de 
Conformidade em  
www.philips.com/support.

Ajuda e apoio
Para aceder a um extenso serviço de 
apoio online, visite  
www.philips.com/support para:
• transferir o manual do utilizador e o 

guia de início rápido
• ver tutoriais de vídeo (disponível 

apenas nos modelos selecionados)
• encontrar respostas a perguntas 

frequentes (FAQ)
• envie-nos um e-mail com a sua 

pregunta
• converse com o nosso representante 

de apoio ao cliente.
Siga as instruções no website para 
selecionar o seu idioma e depois 
introduza o número de modelo do seu 
produto.
Alternativamente, pode contactar o 
serviço de Apoio ao Cliente no seu 
país. Antes de nos contactar, anote o 
número do modelo e o número de série 
do seu produto. Pode encontrar esta 
informação na parte posterior ou inferior 
do produto.

Marcas comerciais:

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-Canadá:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Este dispositivo contém transmissores/
recetores isentos de licenças que 
cumprem as RSS isentas de licenças 
da Innovation, Science and Economic 
Development Canada. A operação está 
sujeita às seguintes duas condições:
1 Este dispositivo não poderá causar 

interferências.
2 Este dispositivo deve aceitar 

qualquer interferência, incluindo 
interferência que poderá causar 
uma operação não desejada no 
dispositivo.

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.

Informações FCC
NOTA: Este equipamento foi testado 
e considerado cumpridor dos limites 
para um dispositivo digital de Classe 
B, consoante a Parte 15 das Regras 
FCC. Estes limites servem para fornecer 
proteção adequada contra interferências 
prejudiciais numa instalação residencial. 
Este equipamento gera, utiliza e por 
irradiar energia de frequência de rádio 
e, caso não seja instalado e utilizado de 
acordo com estas instruções, poderá 
causar interferências prejudiciais a 
comunicações por rádio. 
No entanto, não existe qualquer garantia 
de que as interferências não ocorrerão 
numa instalação particular. Se este 
equipamento causar interferências 
prejudiciais à receção de rádio ou de 
televisão, que podem ser determinadas 
ligando ou desligando o equipamento, o 
utilizador é encorajado a tentar corrigir a 
interferência através de uma ou mais das 
seguintes medidas:
• Reoriente ou mude a antena de 

lugar. 
• Aumente a separação entre o 

equipamento e o recetor. 
• Ligue o equipamento a uma tomada 

de um circuito que seja diferente 
daquele onde o recetor esteja ligado. 

• Consulte o vendedor ou um técnico 
de rádio/TV experiente para obter 
ajuda. 

Aviso FCC&IC: 
• Este equipamento deve ser instalado 

e operado a uma distância mínima 
de 20 cm entre o radiador e o corpo 
do utilizador.

• As alterações ou modificações 
a esta unidade que não sejam 
expressamente aprovadas pelo 
responsável pelo cumprimento 
das regras poderá invalidar a 
autoridade do utilizador para operar 
o equipamento. 
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2 O seu 
Subwoofer

Parabéns pela sua compra e bem-
vindo(a) à Philips! Para poder tirar o 
máximo partido da assistência oferecida 
pela Philips, registe o seu subwoofer em 
www.philips.com/support.

Conteúdo da caixa
Verifique e identifique os itens na 
embalagem:

Subwoofer x1

Cabo de Alimentação* x1

• A quantidade do cabo de 
alimentação e o tipo de ficha poderá 
variar consoante a região.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

para a China para Taiwan
para os EUA/ 

o Canadá para a Europa/o RU para a Ásia

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Guia de Início Rápido x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Cartão de Garantia x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Ficha de Segurança x1

• As imagens, ilustrações e esquemas 
apresentados neste Manual do 
Utilizador servem apenas como 
referência. O aspeto real do produto 
pode variar.
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Subwoofer
Esta secção inclui uma descrição geral do 
subwoofer sem fios.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  Botão/indicador  
(Configuração	de	Wi-Fi)
• Ativa a configuração de Wi-Fi 

para Play-fi.
• Prima sem soltar o botão durante 

8 segundos para ativar o modo 
AP.

• Prima sem soltar o botão durante 
4 segundos para ativar o modo 
WPS.

Ação Estado do 
LED

Estado

Fixo Ligado/
Emparelhado

Prima sem 
soltar  
durante  
8 segundos

Intermi-
tente 

Modo de 
ponto de 
acesso Wi-Fi 
(AP)

Prima sem 
soltar  
durante  
4 segundos

Intermi-
tente duas 
vezes 

Modo de 
configuração 
protegida de 
Wi-Fi (WPS)

b Indicador de Power/RF link 
(Alimentação/Ligação RF)

c Source (Fonte) (muda o modo  
Play-fi/RF	link/Sub	in	(Play-fi/
Ligação RF/Entrada do subwoofer))
• Quando o FW1 é utilizado como 

subwoofer com fios, o comutador 
de fonte deve estar na posição Sub 
in.
 » Todas as funcionalidades de 

áudio da rede deixarão de 
funcionar.

 » O Wi-Fi desliga-se, mas as 
credenciais de Wi-Fi serão 
guardadas, se configurado 
previamente. 

 » O módulo Play-fi pode ser 
desligado. 

• Para atualizar o firmware do 
módulo Play-fi e do MCU através da 
porta USB de serviço, o comutador 
de fonte deve estar na posição  
Sub in.

d Entrada USB de serviço
A entrada USB destina-se 
exclusivamente para fins de serviço.

e Botão Reset (Reposição)  
(orifício para pino)
Reponha as predefinições do 
dispositivo.

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

g Sub in (Entrada do subwoofer) 
(entrada) 
Utilize o cabo do subwoofer para 
ligá-lo a outros equipamentos (não 
fornecido).

h Crossover 25 Hz-150 Hz (botão)
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i Gain +/- (Ganho +/-) (botão) 

Funções Definições Predefinição

Ganho -6 dB a +6 dB 0 dB

Crossover 25 a 150 Hz -

Fase 0 ou 180 graus 0 graus

Quando o FW1 funciona como 
subwoofer Play-fi, os controlos e as 
funções acima não são aplicáveis.

j Entrada AC in ~ (Entrada CA ~)
Ligar à fonte de alimentação.

3 Ligar
Esta secção ajuda a ligar o seu subwoofer 
a uma TV e a outros aparelhos, bem 
como a configurá-lo. 

Nota

 • Para obter informação sobre a identificação e as 
classificações de alimentação, consulte a placa 
de identificação na parte posterior ou inferior 
do produto.

 • Antes de proceder à realização ou modificação 
de qualquer ligação, confirme se todos os 
dispositivos estão desligados da corrente.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Ligação Ir para a página

A Emparelhar com o soundbar 
FB1 (configuração inicial para 
ligação RF)

10

B Configuração de Wi-Fi 11

C Ligar o subwoofer a uma TV 
Philips com Play-fi

14

D Ligação com fios (Entrada do 
subwoofer)

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

Ligar à alimentação

AVISO!

 • Risco de danos ao produto! Certifique-se de 
que a tensão de alimentação corresponde à 
tensão impressa na parte de trás ou de baixo do 
produto.

 • Risco de choque elétrico! Quando desligar o 
cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha 
para a remover da tomada. Nunca puxe pelo 
cabo.

 • Antes de ligar o cabo de alimentação CA, 
certifique-se de que efetuou todas as outras 
ligações.

Ligue o cabo de alimentação à tomada 
AC in~ do subwoofer e depois a uma 
tomada elétrica.

or
or AC in ~

1

25Hz

* A quantidade do cabo de 
alimentação e o tipo de ficha poderá 
variar consoante a região.

Emparelhar com 
o soundbar FB1 
(configuração inicial para 
ligação RF)
O subwoofer sem fios Play-Fi FW1 pode 
ser emparelhado com o soundbar FB1 
(não fornecido).
1 O comutador de fonte deve estar na 

posição Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 O indicador Power/RF link piscará 
rapidamente (verde) no Subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Intermitente rápido 
(Verde)

3 Prima o botão  para ligar o seu 
soundbar FB1.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 No comando à distância do soundbar 
FB1, entre no menu de definições:
» Prima  > selecione “SUB PAIR” 

> Em seguida, prima  (Enter) 
para confirmar o modo de 
emparelhamento do subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Aguarde até que o indicador 
luminoso de Power/RF link fique 
fixo (verde) no subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidFixo (Verde)

6 O soundbar e o subwoofer irão 
descobrir-se e emparelhar.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Configuração de Wi-Fi
(Para versões iOS e Android)
Ao ligar esta unidade, telefones e tablets 
(tais como iPad, iPhone, iPod touch, 
telefones Android, etc.) à mesma rede 
Wi-Fi, poderá utilizar a aplicação Philips 
Sound powered by DTS Play-fi para 
controlar o subwoofer e ouvir ficheiros 
de áudio. 
1 Transfira e instale a aplicação Philips 

Sound powered by DTS Play-fi num 
telefone ou tablet.

Philips Sound

• Certifique-se de que o seu router está 
ligado e a funcionar devidamente.

2 Ligue o seu telefone ou tablet à 
mesma rede Wi-Fi que pretende ligar 
o seu subwoofer.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Quando o FW1 é utilizado como um 
subwoofer Play-fi, o comutador de 
fonte deve estar na posição Play-fi/
RF Link.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone
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3 Prima sem soltar o botão  (Wi-Fi), 
localizado na parte traseira da caixa, 
durante 8 segundos, para ativar a 
ligação Wi-Fi. 
 » Quando o altifalante emitir um 

segundo toque, solte o botão.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 s

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneDois toques

4 Aguarde até que o indicador 
luminoso de Wi-Fi na parte traseira 
da caixa passe de intermitente 
rápido para intermitente lento. 
Quando fica intermitente lento, 
indica que o altifalante está a entrar 
no modo de configuração de Wi-Fi.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Intermitente lentoIntermitente rápido

5 Abra a aplicação Philips Sound 
powered by DTS Play-fi. Siga as 
instruções na aplicação para ligar 
este produto à sua rede Wi-Fi.

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 Depois de estabelecer a ligação à 
rede Wi-Fi, o indicador luminoso de 
Wi-Fi passa de intermitente a fixo. 
Depois de configurar este produto 
na sua rede Wi-Fi, poderá controlá-lo 
a partir de qualquer smartphone ou 
tablet na mesma rede.

7 Após a ligação, pode alterar o nome 
do dispositivo. Há vários nomes 
à escolha ou pode criar o seu, 
escolhendo Custom Name (Nome 
personalizado) no fim da lista de 
nomes. Caso contrário, é utilizado o 
nome predefinido.



13PT

8 Após a ligação, este produto 
poderá realizar uma atualização de 
software. Faça a atualização para 
a versão de software mais recente 
quando realizar a configuração 
inicial. A atualização do software 
pode demorar alguns minutos. Não 
desligue o seu altifalante ou o seu 
dispositivo, ou saia da rede durante a 
atualização.

Nota

 • Após a ligação, o produto poderá realizar 
uma atualização de software. A atualização é 
necessária após a configuração inicial. Sem a 
atualização, nem todas as funcionalidades do 
produto poderão estar disponíveis. 

 • Caso a configuração inicial não seja bem-
sucedida, prima sem soltar o botão de Wi-Fi 
no subwoofer durante 8 segundos, até ouvir 
o segundo toque e a luz de Wi-Fi passar para 
intermitente lenta. Reponha a ligação de 
Wi-Fi, reinicie a aplicação e inicie novamente a 
configuração.

 • Se pretender mudar de uma rede para outra, é 
necessário configurar de novo a ligação. Prima 
sem soltar o botão  (Wi-Fi) no subwoofer 
durante 8 segundos para repor a ligação Wi-Fi.

Configuração	protegida	de	Wi-Fi	
(WPS)  
Se o seu router tiver a função de 
Configuração Protegida de Wi-Fi 
(WPS), poderá configurar a ligação sem 
introduzir uma palavra-passe.
1 Prima sem soltar o botão  (Wi-Fi) 

durante 4 segundos. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 s4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneUm toque

» Ouvirá um toque e a luz de Wi-Fi 
piscará duas vezes.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Intermitente duas vezes

2 Prima o botão WPS no seu router. O 
botão está normalmente marcado 
com o logótipo WPS. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Siga as instruções na aplicação 
Philips Sound powered by DTS Play-fi 
para iniciar o emparelhamento.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone
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Nota

 • A funcionalidade de WPS não se encontra 
disponível de base em todos os routers. Se o seu 
router não tiver WPS, utilize a Configuração de 
Wi-Fi normal.

 • Prima o botão  (Wi-Fi) uma vez se pretender 
sair do modo WPS ou sairá automaticamente 
após 2 minutos.

Ligue o subwoofer à aplicação 
Philips Sound

1 Depois de estabelecer a ligação à 
rede Wi-Fi, o indicador luminoso de 
Wi-Fi passa de intermitente a fixo.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Fixo

2 Abra a aplicação Philips Sound 
powered by DTS Play-fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Selecione Primary Speaker 
(Altifalante principal) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Ligar o subwoofer a uma 
TV	Philips	com	Play-fi

1 Ligue a sua TV com DTS Play-fi ligada 
à internet.
» O som da TV está desligado.

2 Entre no menu Settings (Definições) 
na TV.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Definições > Som > 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

Fixo
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Configuração	de	áudio	da	TV
Siga os passos de configuração no ecrã.

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

Configuração	de	som	surround
Siga os passos de configuração no ecrã.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Ligação	com	fios	(Entrada	
do subwoofer)
Quando o comutador de Source está na 
posição Sub-in, o FW1 comporta-se como 
um subwoofer com fios. Transmitirá o 
sinal do subwoofer através da entrada 
analógica.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Utilize um cabo para subwoofer 
para ligar outro o dispositivo ou as 
tomadas de saída de áudio da TV à 
entrada Sub in na unidade.

2 Quando o FW1 é utilizado como 
subwoofer com fios, o comutador de 
fonte deve estar na posição Sub in.

3 Os controlos e as funções disponíveis 
(na parte traseira do subwoofer) são 
os seguintes:

Funções Definições Predefinição
Ganho -6 dB a +6 dB 0 dB
Crossover 25 a 150 Hz -
Fase 0 ou 180 graus 0 graus

Nota

 • Quando o FW1 funciona como subwoofer 
Play-fi, os controlos e as funções acima não são 
aplicáveis.
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Ligação	sem	fios
 (Play-Fi > RF link)
1 Ligue o subwoofer à corrente e 

coloque o comutador de source na 
posição Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Desligue e volte a ligar à corrente.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 O indicador luminoso de Power/RF 
link na parte traseira da caixa passa 
de intermitente rápido vermelho 
para fixo verde após 30 segundos. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidFixo (Verde)

Intermitente rápido 
(Vermelho)

30 s

(RF link > Play-Fi) 
1 Prima o botão  (Wi-Fi) localizado 

na parte traseira da caixa durante  
1 segundo. 

1

2 Fast blink

1 sec1 s

1

2 Fast blink

1 sec

Intermitente rápido

2 O indicador luminoso de Wi-Fi na parte 
traseira da caixa passa de intermitente 
rápido para intermitente lento.

Atualizar o firmware
Para conseguir as melhores 
funcionalidades e assistência, atualize o 
seu produto com a versão de firmware 
mais recente.

Atualização de software através da 
Philips Sound (Settings > Fine Tune /  
Update Firmware) (Definições > 
Sintonização fina / Atualizar firmware) 

O firmware do MCU e o firmware do 
DSP podem ser atualizados para a 
versão mais recente através da aplicação 
Philips Sound da DTS Play-fi. Vá para o 
menu de definições e selecione a opção 
PS Fine Tune / Update Firmware para 
verificar. Se estiver disponível uma versão 
mais recente, o ícone de atualização 
pode ser premido para continuar 
automaticamente. 
Assim que este produto estiver ligado à 
rede Wi-Fi, poderá receber atualizações 
de firmware sem fios. Atualize sempre 
para a versão de firmware mais recente 
para melhorar o desempenho deste 
produto. 



17PT

Repor os dados de fábrica
Reponha as predefinições do dispositivo.
1 Ligue o subwoofer à corrente, 

utilize uma agulha para empurrar o 
botão de Reset na parte traseira do 
subwoofer durante 5 segundos.

25Hz

25Hz

 » Ouvirá um toque e o subwoofer 
reiniciará automaticamente de 
seguida.

 » As predefinições de fábrica do 
subwoofer são repostas. 

4 Especificações 
do produto
Nota

 • As especificações e o aspeto estão sujeitos a 
alterações sem aviso prévio.

Sem	fios

Gama de frequência 
sem fios 5.8G/ Potência 
do transmissor (EIRP) 

5742 ~ 5852 MHz
≤ 10 dBm

Rede suportada

Banda de frequências sem fios WiFi IEEE 
802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)/Potência de 
frequência de rádio transmitida (EIRP) 
Wi-Fi 2.4G 2400-2483,5 MHz/≤ 20 dBm

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

Subwoofer

Fonte de 
alimentação

100-240 V ~ 
50/60 Hz

Potência de saída 
(nominal)
Potência de saída 
(máx.)

RMS 210 W
420 W a 1% THD

Consumo de energia 50 W
Consumo em 
standby  < 0,5 W 

USB 5 V  500 mA
Resposta da 
frequência 25 Hz - 150 Hz

Impedância 3 Ω
Dimensões (L x A x P) 240 x 472 x 400 mm
Peso 13,4 kg
Temperatura de 
funcionamento 0 °C - 45 °C



18 PT

5 Resolução de 
problemas

Nota

 • Nunca abra a caixa deste produto.

Para manter a validade da garantia, 
nunca tente reparar o produto por si 
próprio. 
Se tiver algum problema durante a 
utilização deste produto, verifique os 
pontos seguintes antes de recorrer 
ao serviço de assistência técnica. Se o 
problema persistir, entre em contacto 
com a assistência ao cliente em 
www.philips.com/support. 

Sem energia
• Certifique-se de que o cabo CA está 

ligado corretamente.
• Certifique-se de que a tomada CA 

tem corrente.

Som
• Se a reprodução parar e não houver 

som no modo de Wi-Fi, verifique se a 
sua rede doméstica está a funcionar 
devidamente.

Som distorcido ou com eco.
• Se reproduzir áudio da TV através 

deste produto, certifique-se de que o 
som da TV está desligado. 

Wi-Fi
Não é possível estabelecer a ligação de 
Wi-Fi.
• Verifique a disponibilidade da rede 

WLAN no router.
• Aproxime o router Wi-Fi da unidade.
• Certifique-se de que a palavra-passe 

está correta.
• Verifique o funcionamento da WLAN 

ou reinicie o modem e o router Wi-Fi.

Play-fi 
Não foi possível encontrar os 
dispositivos com play-fi a partir da 
aplicação.
• Certifique-se de que o dispositivo 

está ligado à rede Wi-Fi.

Não é possível reproduzir música via 
play-fi.
• Determinados serviços ou conteúdos 

de rede disponíveis através do 
dispositivo poderão não estar 
acessíveis se o fornecedor do serviço 
cancelar o seu serviço.

• Caso a configuração inicial não seja 
bem-sucedida, feche a aplicação 
Philips Sound powered by DTS  
Play-fi. Reinicie a aplicação. 

• Quando o altifalante tiver sido 
configurado como Stereo Pairs (Par 
estéreo) ou Surround Sound (Som 
surround), deve ser desligado na 
aplicação antes de ser utilizado 
separadamente.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Visite 
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