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1 Instrucțiuni	
importante	de	
siguranță

Citiți și însușiți-vă instrucțiunile înainte de 
a utiliza produsul. Dacă deteriorările sunt 
cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, 
garanția nu mai este valabilă.

Siguranță

Atenție	la	aceste	simboluri	de	
siguranță

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

Acesta	este	un	dispozitiv	din	CLASA	
II,	cu	dublă	izolație	și	fără	protecție	
la	împământare.

Tensiune CA

Urmați	instrucțiunile	din	manual!

AVERTISMENT!
Avertisment:	Risc	de	șoc	electric!

Semnul	de	exclamare	are	rolul	de	
a	atenționa	utilizatorul	cu	privire	
la	prezența	unor	instrucțiuni	de	
operare	importante.

Pericol	de	electrocutare	sau	de	
incendiu!
• Înainte de a realiza sau de a aduce 

orice modificări conexiunilor, 
asigurați-vă că toate dispozitivele 
sunt deconectate de la priză.

• Nu expuneți niciodată produsul 
și accesoriile la ploaie sau la apă. 
Nu așezați niciodată în apropierea 
produsului recipiente cu lichide, cum 
ar fi vaze. Dacă lichidele sunt vărsate 
pe sau în dispozitiv, deconectați-l 
imediat de la priză. Contactați 
serviciul Asistență clienți pentru 
verificarea produsului înainte de 
utilizare.

• Nu amplasați niciodată produsul și 
accesoriile în apropierea unei surse 
cu flacără deschisă sau în apropierea 
altor surse de căldură, inclusiv la 
lumina directă a soarelui.

• Nu introduceți niciodată obiecte 
în deschiderile pentru ventilație 
ale produsului sau în orice alte 
deschideri.

• Atunci când se utilizează fișa 
principală sau un conector de 
alimentare ca dispozitiv de 
deconectare, dispozitivul de 
deconectare va rămâne pregătit de 
funcționare.

• Deconectați produsul de la priză 
înaintea furtunilor cu descărcări 
electrice. 

• Când deconectați cablul de 
alimentare, trageți întotdeauna de 
ștecăr, niciodată de cablu. 

• Utilizați produsul într-un climat 
tropical și/sau moderat.
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Pericol	de	scurtcircuit	sau	de	
incendiu!
• Pentru identificare și valori nominale 

de alimentare, consultați plăcuța cu 
informații, amplasată în partea din 
spate sau inferioară a produsului.

• Înainte de a conecta produsul la 
priza, asigurați-vă că tensiunea 
de alimentare corespunde valorii 
înscrise pe spatele sau pe partea 
inferioară a produsului. Nu conectați 
niciodată produsul la priză, dacă 
tensiunea nu corespunde.

Pericol	de	vătămare	corporală	sau	
de	deteriorare	a	produsului!
• Pentru montarea pe perete, 

acest produs trebuie să fie fixat 
în siguranță pe perete, conform 
instrucțiunilor de montare. Utilizați 
doar suportul de montare pe perete, 
furnizat (dacă este disponibil). 
Montarea necorespunzătoare pe 
perete poate duce la accidente, 
vătămări corporale sau deteriorări. 
Dacă aveți întrebări, contactați 
serviciul Asistență clienți, din țara 
dvs.

• Nu așezați niciodată produsul sau 
orice alt obiect pe cablurile de 
alimentare sau pe alte echipamente 
electrice. 

• Dacă produsul este transportat la 
temperaturi de sub 5°C, despachetați 
produsul și așteptați până când 
temperatura acestuia ajunge la 
temperatura camerei, înainte de a-l 
conecta la priză. 

• Unele componente ale acestui 
produs pot fi realizate din sticlă. 
Manipulați cu grijă pentru a evita 
vătămarea corporală și deteriorările.

Pericol	de	supraîncălzire!
• Nu instalați niciodată acest 

produs într-un spațiu închis. Lăsați 
întotdeauna un spațiu de cel puțin 
patru inci în jurul produsului, pentru 
ventilație. Asigurați-vă că perdelele 
sau alte obiecte nu acoperă niciodată 
fantele de ventilație ale produsului. 

Notă

 • Eticheta de clasificare este lipită pe partea 
inferioară sau pe spatele echipamentului.

Îngrijirea	produsului
Pentru curățarea produsului, utilizați 
numai o cârpă din microfibre.
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Protejarea	mediului	
înconjurător
Depozitarea	vechiului	produs	și	a	
bateriei

Produsul este proiectat și fabricat 
din materiale și componente de 
înaltă calitate, care pot fi reciclate 
și reutilizate.

Acest simbol de pe un produs 
înseamnă că produsul este 
reglementat de Directiva 
europeană 2012/19/EU.

Acest simbol semnifică faptul 
că produsul conține baterii 
în conformitate cu Directiva 
Europeană 2013/56/EU și că 
nu pot fi eliminate împreună cu 
deșeurile menajere.

Informați-vă despre sistemul local de 
colectare separată pentru produse 
electrice, electronice și baterii. Respectați 
regulile locale și nu eliminați niciodată 
produsul și bateriile împreună cu 
deșeurile menajere. Eliminarea corectă 
a produselor și a bateriilor vechi ajută la 
prevenirea consecințelor negative asupra 
mediului și sănătății.

RO Pentru	dispozitivul	5G	Wi-Fi
Dispozitivul care funcționează 
pe banda 5150–5350 MHz este 
destinat numai utilizării în interior, 
pentru a reduce potențialul de 
interferențe nocive cu sistemele 
de satelit mobil pe canal comun.

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.

Declarație	de	
conformitate	
Acest produs respectă cerințele 
Comunității Europene cu privire la 
interferențele radio.
Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding 
Limited declară că produsul este în 
conformitate cu cerințele esențiale și alte 
prevederi relevante ale Directivei RED 
2014/53/EU și ale UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206. Declarația 
de conformitate se găsește pe site-ul 
www.philips.com/support.
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Mărci	comerciale:

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®.

Ajutor	și	suport
Pentru asistență extinsă, online, vizitați 
www.philips.com/support la:
• descărcați manualul de utilizare și 

ghidul de pornire rapidă
• vizionați tutoriale video (disponibile 

numai pentru modelele selectate)
• găsiți răspunsuri la cele mai frecvente 

întrebări (FAQs)
• trimiteți-ne o întrebare prin e-mail
• discutați pe chat cu reprezentantul 

nostru de asistență pentru clienți.
Urmați instrucțiunile de pe site pentru a 
selecta limba, apoi introduceți numărul 
modelului produsului.
În mod alternativ, puteți contacta 
serviciul Asistență clienți, din țara 
dvs. Înainte de a ne contacta, notați 
numărul modelului și numărul de serie 
al produsului dumneavoastră. Puteți găsi 
aceste informații pe spatele sau în partea 
inferioară a produsului.
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Informații	FCC
NOTĂ:	Acest echipament a fost testat 
și s-a constatat că respectă limitele 
pentru un dispozitiv digital de clasă B, în 
conformitate cu Partea 15 din normele 
FCC. Aceste limite sunt concepute 
pentru a asigura o protecție rezonabilă 
împotriva interferențelor dăunătoare 
într-o instalație rezidențială. Acest 
echipament generează, utilizează 
și poate radia energie de frecvență 
radio și, dacă nu este instalat și utilizat 
în conformitate cu instrucțiunile, 
poate provoca interferențe nocive cu 
comunicațiile radio. 
Cu toate acestea, nu există nicio garanție 
că nu vor apărea interferențe într-o 
anumită instalație. În cazul în care acest 
echipament provoacă interferențe 
dăunătoare la recepția radio sau 
televiziune, care pot fi determinate prin 
oprirea și pornirea echipamentului, 
utilizatorul este încurajat să încerce să 
remedieze interferența printr-una sau 
mai multe dintre următoarele măsuri:
• Reorientați sau mutați antena de 

recepție. 
• Măriți distanța dintre echipament și 

receptor. 
• Conectați echipamentul la o priză de 

pe un circuit diferit de cel la care este 
conectat receptorul. 

• Consultați distribuitorul sau un 
tehnician radio / TV experimentat 
pentru ajutor. 

Avertisment	FCC&IC:	
• Acest echipament ar trebui instalat 

și operat la o distanță de cel puțin 
20 cm între radiator și corpul 
dumneavoastră.

• Modificările sau schimbările la 
această unitate, care nu sunt 
aprobate în mod expres de partea 
responsabilă cu conformitatea, ar 
putea anula autoritatea utilizatorului 
de a folosi echipamentul. 

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)
Acest dispozitiv conține un emițător 
(emițătoare) / receptor (receptoare) 
scutit(e) de licență, care este (sunt) 
conform(e) RSS de scutire de licență 
al(e) Innovation, Science and Economic 
Development Canada. Funcționarea este 
supusă următoarelor două condiții:
1 Acest dispozitiv nu trebuie să 

provoace interferențe.
2 Acest dispozitiv trebuie să 

accepte orice interferențe, 
inclusiv interferență care ar putea 
cauza funcționarea nedorită a 
dispozitivului.

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 Subwooferul	
dvs.

Felicitări pentru achiziționare și bine 
ați venit la Philips! Pentru a beneficia 
pe deplin de asistența pe care o oferă 
Philips, înregistrați-vă subwooferul pe 
www.philips.com/support.

Ce	se	află	în	ambalaj
Verificați și identificați articolele din 
pachet:

Subwoofer x1

Cablu de alimentare * x1

• Cantitatea de cabluri de alimentare 
și tipul de fișă poate varia, în funcție 
de regiune

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

pentru China pentru Taiwan
pentru SUA/

Canada
pentru Europa/
Marea Britanie pentru Asia

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Ghid de inițiere rapidă x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Fișă de garanție x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Fișă de siguranță x1

• Imaginile, ilustrațiile și desenele din 
acest manual al utilizatorului sunt 
doar pentru referință, produsul ar 
putea arăta diferit.
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Subwoofer
Această secțiune include o prezentare 
generală a subwooferului wireless.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a 	Buton/Indicator	 
(Configurare	Wi-Fi)
• Porniți configurarea Wi-Fi pentru 

Play-fi.
• Apăsați și țineți apăsat butonul 

timp de 8 secunde pentru a activa 
modul AP.

• Apăsați și țineți apăsat butonul 
timp de 4 secunde pentru a activa 
modul WPS.

Acțiune Stare	LED Stare

Luminează 
constant

Conectat/
Asociat cu 
succes

Apăsați și 
țineți apăsat 

 timp de  
8 secunde

Luminează 
intermitent 

Mod punct 
de acces (AP) 
Wi-fi

Apăsați și 
țineți apăsat 

 timp de  
4 secunde

Luminează 
intermitent 
de două ori 

Mod 
configurare 
protejată  
Wi-Fi (WPS)

b Indicator	Power/RF	link	
(Alimentare/Conexiune	RF)

c Source	(Sursă)	(comutați	între	
modurile	Play-fi/RF	link/Sub	in	
(Play-fi/Conexiune	RF/Intrare	
subwoofer))
• Atunci când FW1 este utilizat ca 

subwoofer cu fir, întrerupătorul 
sursei trebuie să fie în poziția Sub 
in.
 » Toate funcționalitățile audio în 

rețea vor fi întrerupte.
 » Wi-Fi este deconectat, dar 

acreditările Wi-Fi vor fi reținute 
dacă au fost configurate anterior. 

 » Modulul Play-fi poate fi oprit. 
• Pentru a actualiza firmware-ul 

pentru modulul Play-fi și MCU prin 
portul de service USB, sursa trebuie 
să fie în poziția Sub in.

d Mufă	USB	pentru	service
Mufa USB este doar pentru service.

e Butonul	Reset	(Resetare)	 
(orificiu	mic)
Restabiliți dispozitivul la setările 
implicite.

f Phase	0°	-	180°	(Fază	0°	-	180°)	
(întrerupător)

g Sub	in	(Intrare	subwoofer)	(mufă)	
Utilizați cablul subwooferului pentru 
a conecta subwooferul la alte 
echipamente (nu este inclus).

h Crossover	25Hz-150Hz	
(Suprapunere	25Hz-150Hz)	 
(buton	rotativ)
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i Gain	+/-	(Amplificare	+/-)	 
(buton	rotativ)	

Funcții	 Setări Valoare	
prestabilită

Amplificare -6 dB până la 
+6 dB

0 dB

Suprapunere 25 până la 
150 Hz

-

Fază 0 sau 180 de 
grade 

0 grade

Atunci când FW1 este folosit ca 
subwoofer Play-fi, comenzile și 
funcțiile de mai sus nu se aplică.

j Mufă	AC	in	~	(Intrare	CA	~)
Conectați la sursa de alimentare.

3 Conectare
Această secțiune vă ajută să vă conectați 
boxa subwoofer la televizor și la alte 
dispozitive și apoi să o configurați. 

Notă

 • Pentru identificare și valori nominale de 
alimentare, consultați plăcuța cu informații, 
amplasată în partea din spate sau inferioară a 
produsului.

 • Înainte de a realiza sau de a aduce orice 
modificări conexiunilor, asigurați-vă că toate 
dispozitivele sunt deconectate de la priză.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Conexiune Consultați	pagina

A Asociere cu boxa soundbar 
FB1 (configurare inițială a 
conexiunii RF)

11

B Configurare Wi-Fi 12

C Conectați subwooferul la un 
televizor Philips cu Play-fi

15

D Conexiune cu fir (Intrare 
subwoofer)

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

Conectarea	la	sursa	de	
alimentare

AVERTISMENT!

 • Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă 
că tensiunea de alimentare corespunde cu 
tensiunea imprimată pe partea din spate sau pe 
partea inferioară a produsului.

 • Risc de șoc electric! Atunci când deconectați 
cablul de alimentare, trageți întotdeauna de 
fișă din priză. Nu trageți niciodată de cablu.

 • Înainte de a conecta cablul de alimentare cu 
curent alternativ, asigurați-vă că ați realizat 
toate celelalte conexiuni.

Conectați cablul de alimentare la mufa 
AC in~ a subwooferului și apoi la o priză.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Cantitatea de cabluri de alimentare 
și tipul de fișă poate varia, în funcție 
de regiune

Asociere	cu	boxa	
soundbar	FB1	
(configurare	inițială	a	
conexiunii	RF)
Subwooferul wireless FW1 Play-Fi poate 
fi asociat cu o boxă soundbar FB1 (nu 
este inclusă).
1 Întrerupătorul sursei trebuie să fie în 

poziția Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Indicatorul Power/RF link va 
lumina intermitent rapid (Verde) pe 
Subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Iluminare intermitentă 
rapidă (Verde)

3 Apăsați butonul  pentru a porni 
boxa soundbar FB1.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 Pe telecomanda boxei soundbar FB1, 
accesați meniul de setări:
» Apăsați  >  

selectați „SUB PAIR” > Apoi 
apăsați  (Enter) pentru a 
confirma modul de asociere a 
subwooferului.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Așteptați până când indicatorul 
Power/RF link luminează continuu 
(Verde) pe subwoofer.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
Iluminare continuă 

(Verde)

6 Boxa soundbar și subwooferul se vor 
descoperi reciproc și se vor asocia.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Configurare	Wi-Fi
(Pentru	versiunile	de	iOS	și	Android)
Prin conectarea acestei unități și a 
telefoanelor mobile/tabletelor (de 
exemplu, iPad, iPhone, iPod touch, 
telefoane Android etc.) la aceeași rețea 
Wi-Fi, puteți utiliza aplicația Philips 
Sound oferită de DTS Play-fi să controlați 
subwooferul pentru a asculta fișiere 
audio. 
1 Descărcați și instalați aplicația Philips 

Sound oferită de DTS Play-fi pe 
telefon sau tabletă.

Philips Sound

• Asigurați-vă că ruterul este pornit și 
funcționează corect.

2 Conectați-vă telefonul sau tableta la 
aceeași rețea Wi-Fi la care doriți să vă 
conectați subwooferul.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Atunci când FW1 este utilizat ca 
subwoofer Play-fi, întrerupătorul 
sursei trebuie să fie în poziția 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 Apăsați și țineți apăsat butonul  
(Wi-Fi) amplasat pe partea din spate 
a carcasei timp de 8 secunde pentru 
a porni conexiunea Wi-Fi. 
 » Sau țineți apăsat până când boxa 

emite un al doilea sunet și apoi 
eliberați butonul.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 sec

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneDouă sunete

4 Așteptați ca indicatorul luminos 
pentru Wi-Fi de pe partea din spate 
a carcasei să treacă de la iluminare 
intermitentă rapidă la un clipit lent. 
Atunci când începe să clipească lent, 
indică faptul că boxa intră în modul 
de configurare Wi-Fi.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Clipit lentLuminare intermitentă 
rapidă

5 Lansați aplicația Philips Sound oferită 
de DTS Play-fi. Urmați instrucțiunile 
din aplicație pentru a conecta acest 
produs la rețeaua 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 După conectarea la Wi-Fi, indicatorul 
luminos pentru Wi-Fi nu va mai 
clipi și va lumina continuu. După ce 
configurați acest produs în rețeaua 
dvs. Wi-Fi, îl puteți controla de 
pe orice smartphone sau tabletă 
conectat(ă) la aceeași rețea.

7 După conectare, puteți schimba 
numele dispozitivului. Puteți alege 
din mai multe nume prestabilite sau 
puteți crea unul propriu, selectând 
Custom Name (Nume personalizat) 
de la finalul listei de nume. În 
caz contrar, se va păstra numele 
prestabilit.
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8 După conectare, acest produs 
ar putea efectua o actualizare a 
software-ului. Faceți upgrade la cea 
mai recentă versiune de software 
atunci când îl configurați pentru 
prima dată. Upgrade-ul de software 
ar putea dura câteva minute. Nu 
scoateți boxa din priză, nu opriți 
dispozitivul și nu părăsiți rețeaua în 
timpul upgrade-ului.

Notă

 • După conectare, produsul ar putea efectua 
o actualizare a software-ului. Upgrade-ul 
este necesar după configurarea inițială. Fără 
upgrade, este posibil ca nu toate funcțiile 
produsului să fie disponibile. 

 • Dacă prima configurare nu reușește, țineți 
apăsat butonul Wi-Fi de pe subwoofer timp de 
8 secunde, până când se aude al doilea semnal 
sonor, iar lumina Wi-Fi devine un puls lent. 
Resetați conexiunea Wi-Fi, reporniți aplicația și 
începeți din nou configurarea.

 • Dacă doriți să schimbați rețeaua, va trebui să 
configurați din nou conexiunea. Apăsați și țineți 
apăsat butonul  (Wi-Fi) de pe subwoofer timp 
de 8 secunde pentru a reseta conexiunea Wi-Fi.

Configurare	protejată	Wi-Fi	(WPS)		
Dacă ruterul dvs. are configurare 
protejată Wi-Fi (WPS), puteți configura 
conexiunea fără a introduce o parolă.
1 Apăsați și țineți apăsat butonul  

(Wi-Fi) timp de 4 secunde. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 sec4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneUn sunet

» Veți auzi un semnal sonor, iar 
lumina Wi-Fi va clipi de două ori.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Luminează intermitent de două ori

2 Apăsați butonul	WPS de pe ruter. 
Acest buton este, de obicei, marcat 
cu sigla WPS. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Urmați instrucțiunile din aplicația 
Philips Sound oferită de DTS Play-fi 
pentru a începe asocierea.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone
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Notă

 • WPS nu este o funcție standard disponibilă pe 
toate ruterele. Dacă ruterul dvs. nu are WPS, 
utilizați configurarea Wi-Fi standard.

 • Apăsați butonul  (Wi-Fi) o dată dacă doriți să 
părăsiți modul WPS sau modul WPS va fi părăsit 
automat după 2 minute.

Conectați	subwooferul	la	aplicația	
Philips	Sound

1 După conectarea la Wi-Fi, indicatorul 
luminos pentru Wi-Fi nu va mai clipi 
și va lumina continuu.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Iluminare continuă

2 Lansați aplicația Philips Sound oferită 
de DTS Play-fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Selectați Primary Speaker (Boxa 
principală) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Conectați	subwooferul	
la	un	televizor	Philips	cu	
Play-fi

1 Porniți televizorul DTS Play-fi 
conectat la internet.
» Sunetul televizorului este 

dezactivat.

2 Accesați meniul Settings (Setări) pe 
televizor.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Setări > Sunet > 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

Iluminare 
continuă
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Configurarea	audio	a	televizorului
Urmați configurarea de pe ecran.

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

Configurarea	sunetului	Surround
Urmați configurarea de pe ecran.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Conexiune	cu	fir	(Intrare	
Subwoofer)
Atunci când întrerupătorul Source este 
în poziția Sub-in, FW1 se va comporta ca 
un subwoofer conectat cu fir. Acesta va 
reda semnalul subwooferului prin intrare 
analogică.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Utilizați un cablu pentru subwoofer 
pentru a conecta mufa de ieșire a 
sunetului celuilalt dispozitiv sau a 
televizorului la mufa Sub in de pe 
unitate.

2 Atunci când FW1 este utilizat ca 
subwoofer cu fir, întrerupătorul 
sursei trebuie să fie în poziția Sub in.

3 Comenzile și funcțiile disponibile (pe 
partea din spate a subwooferului) 
sunt cele de mai jos:

Funcții	 Setări Valoare	
prestabilită

Amplificare -6 dB până la 
+6 dB

0 dB

Suprapunere 25 până la 
150 Hz

-

Fază 0 sau 180 de 
grade 

0 grade

Notă

 • Atunci când FW1 este folosit ca subwoofer  
Play-fi, comenzile și funcțiile de mai sus nu se 
aplică.
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Conexiune	wireless
 (Play-Fi > RF link)
1 Conectați subwooferul la sursa de 

alimentare și comutați întrerupătorul 
source în poziția Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Scoateți cablul de alimentare și 
conectați-l din nou.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Indicatorul luminos Power/RF link de 
pe partea din spate a carcasei trece 
de la iluminare intermitentă rapidă 
în roșu la iluminare continuă în verde 
după 30 de secunde. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

Iluminare continuă 
(Verde)

Iluminare intermitentă 
rapidă (Roșu)

30 sec

(RF link > Play-Fi) 
1 Apăsați timp de 1 secundă butonul 

 (Wi-Fi) amplasat pe partea din 
spate a carcasei. 

1

2 Fast blink

1 sec1 sec

1

2 Fast blink

1 sec

Luminare intermitentă rapidă

2 Indicatorul luminos Wi-Fi de pe 
partea din spate a carcasei trece de la 
iluminare intermitentă rapidă la un 
clipit lent.

Upgrade	firmware
Pentru a beneficia de cele mai bune 
funcții și de asistență, actualizați-vă 
produsul la cea mai recentă versiune de 
firmware.

Actualizare firmware prin Philips Sound 
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Setări > Reglare fină/Actualizare 
firmware) 

Firmware-ul pentru MCU și DSP poate fi 
upgradat la cea mai recentă versiune prin 
Philips Sound, oferit de DTS  
Play-fi. Accesați meniul de setări și 
selectați opțiunea PS Fine Tune / Update 
Firmware. Dacă se lansează un upgrade, 
pictograma de upgrade va putea fi 
apăsată, iar procesul va începe automat. 
Atunci când produsul este conectat la 
Wi-Fi, poate primi actualizări de firmware 
over-the-air. Faceți întotdeauna upgrade 
la cea mai recentă versiune de firmware 
pentru a îmbunătăți performanța 
produsului. 
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Restabilire	la	setările	din	
fabrică
Restabiliți dispozitivul la setările implicite.
1 Conectați subwooferul la sursa de 

alimentare și utilizați un ac pentru 
a apăsa timp de 5 secunde butonul 
Reset amplasat pe partea din spate a 
subwooferului.

25Hz

25Hz

 » Veți auzi un semnal sonor și 
apoi subwooferul se va reporni 
automat.

 » Subwooferul este resetat la 
valorile din fabrică. 

4 Specificațiile	
produsului
Notă

 • Specificațiile și designul pot fi modificate fără 
notificare prealabilă.

Wireless

Interval de frecvență 
wireless 5.8G/Putere 
transmițător (EIRP) 

5742 ~ 5852 MHz
≤ 10dBm

Rețea	acceptată

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bandă de 
frecvență wireless (Wi-Fi)/Putere de 
frecvență radio transmisă (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

Sursă de alimentare 100-240 V~  
50/60 Hz

Putere de ieșire 
(nominală)
Putere de ieșire 
(maximă)

210W RMS
420W @ 1% THD

Consum 50 W
Consum în Standby  < 0,5 W 
USB 5 V  500 mA
Răspunsul frecvenței 25Hz - 150Hz
Impedanță 3 Ω
Dimensiuni (l x Î x A) 240 x 472 x 400 mm
Greutate 13,4 kg
Temperatura de 
funcționare 0°C - 45°C
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5 Depanare

Notă

 • Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a vă menține valabilitatea 
garanției, nu încercați niciodată să 
reparați pe cont propriu produsul. 
Dacă întâmpinați probleme la utilizarea 
produsului, verificați următoarele 
înainte de a solicita service. Dacă aveți în 
continuare probleme, solicitați asistență 
la www.philips.com/support. 

Nu	există	curent
• Asigurați-vă că este bine conectat 

cablul de alimentare CA.
• Asigurați-vă că există electricitate la 

nivelul prizei CA.

Sunet
• Atunci când redarea se oprește și nu 

este redat niciun sunet în modul  
Wi-Fi, verificați dacă rețeaua de 
acasă funcționează normal.

Sunet	distorsionat	sau	ecou.
• Dacă redați sunet de la televizor prin 

acest produs, asigurați-vă că sunetul 
televizorului este oprit. 

Wi-Fi
Conexiunea	Wi-Fi	nu	poate	fi	stabilită.
• Verificați disponibilitatea rețelei 

WLAN pe ruter.
• Amplasați ruterul Wi-Fi mai aproape 

de unitate.
• Asigurați-vă că parola este corectă.
• Verificați funcția WLAN sau reporniți 

modemul și ruterul Wi-Fi.

Play-fi	
Dispozitivele	compatibile	cu	play-fi	nu	
pot	fi	descoperite	din	aplicație.
• Asigurați-vă că dispozitivul este 

conectat la Wi-Fi.

Nu	se	poate	reda	muzică	prin	play-fi.
• Este posibil ca anumite servicii de 

rețea sau conținuturi disponibile prin 
intermediul dispozitivului să nu fie 
accesibile dacă furnizorul serviciului 
reziliază serviciul.

• Când prima configurare nu reușește, 
închideți aplicația Philips Sound 
oferită de DTS Play-fi. Reporniți 
aplicația. 

• Dacă boxa a fost setată ca Stereo 
Pairs (Perechi stereo) sau Surround 
Sound (Sunet surround), boxa 
trebuie deconectată din aplicație 
înainte de utilizare separată.
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