
Kullanım kılavuzu
Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

Wireless Subwoofer FW1 

Fidelio
Kablosuz Subwoofer FW1 
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1 Önemli  
güvenlik  
talimatları

Ürününüzü kullanmadan önce tüm 
talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara 
uyulmaması nedeniyle hasar meydana 
gelirse, garanti geçerli olmaz.

Emniyet

Bu güvenlik sembollerini bilin

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

Bu, çift izolasyonlu ve koruyucu 
topraklama yapılmamış SINIF II 
cihazdır.

AC voltaj

Kullanım kılavuzundaki talimatları 
izleyin!

UYARI!
Uyarı: Elektrik çarpması riski!

Ünlem işareti, kullanıcıyı 
önemli çalıştırma talimatlarının 
varlığı konusunda uyarmayı 
amaçlamaktadır.

Elektrik çarpması veya yangın 
tehlikesi!
• Herhangi bir bağlantı yapmadan 

veya değiştirmeden önce, tüm 
cihazların elektrik prizinden 
çıkarıldığından emin olun.

• Ürünü ve aksesuarları asla yağmura 
veya suya maruz bırakmayın. Vazo 
gibi sıvı kapları asla ürünün yanına 
koymayın. Ürünün üzerine veya içine 
sıvı dökülürse, ürünü hemen elektrik 
prizinden çekin. Ürünü kullanmadan 
önce kontrol ettirmek için Müşteri 
Hizmetleri ile iletişime geçin.

• Ürünü ve aksesuarları asla çıplak 
alevlerin veya doğrudan güneş ışığı 
dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına 
koymayın.

• Ürün üzerindeki havalandırma 
deliklerine veya diğer açıklıklara asla 
nesne sokmayın.

• Bağlantı kesme cihazı olarak 
elektrik fişi veya bir cihaz kuplörü 
kullanıldığında, bağlantı kesme 
cihazı kolayca çalıştırılabilir durumda 
kalmalıdır.

• Yıldırımlı fırtınalarından önce ürünü 
elektrik prizinden çıkarın. 

• Güç kablosunu çıkarırken her zaman 
fişten çekin, asla kablodan çekmeyin. 

• Ürünü tropikal ve/veya ılıman 
iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!
• Kimlik ve tedarik sınıflandırmaları için 

ürünün arkasındaki veya altındaki 
üretici tanıtım plakasına bakın.

• Ürünü prize takmadan önce, 
güç voltajının ürünün arkasında 
veya altında yazan değerle aynı 
olduğundan emin olun. Voltaj 
farklıysa ürünü asla elektrik prizine 
takmayın.
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Bu üründe yaralanma veya hasar 
tehlikesi!
• Duvara montaj için bu ürün, kurulum 

talimatlarına uygun olarak duvara 
sağlam bir şekilde takılmalıdır. 
Yalnızca verilen duvara montaj 
braketini (varsa) kullanın. Duvara 
uygunsuz montaj yapma kaza, 
yaralanma veya hasara neden 
olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, 
ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile 
iletişime geçin.

• Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla 
güç kablolarının veya diğer elektrikli 
ekipmanların üzerine koymayın. 

• Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda 
naklediliyorsa, ürünü paketinden 
çıkarın ve prize takmadan önce 
sıcaklığının oda sıcaklığına gelmesini 
bekleyin. 

• Bu ürünün parçaları camdan yapılmış 
olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek 
için dikkatli kullanın.

Aşırı ısınma riski!
• Bu ürünü asla kapalı bir alana 

kurmayın. Havalandırma için 
ürünün çevresinde her zaman en 
az dört inçlik bir boşluk bırakın. 
Perdelerin veya diğer nesnelerin ürün 
üzerindeki havalandırma deliklerini 
kapatmadığından emin olun. 

Not

 • Sınıflandırma etiketi, ekipmanın altına veya 
arkasına yapıştırılır.

Ürününüzün bakımı
Ürünü temizlemek için yalnızca 
mikrofiber bez kullanın.

Çevrenin bakımı
Eski ürününüzün ve pilinizin 
atılması

Ürününüz, geri dönüştürülebilen 
ve yeniden kullanılabilen yüksek 
kaliteli malzeme ve bileşenlerle 
tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürün üzerindeki bu sembol, 
ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa 
Direktifi kapsamında olduğu 
anlamına gelir.

Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı 
Avrupa Yönergesi kapsamındaki 
ve normal ev atıklarıyla birlikte 
atılamayan piller içerdiği anlamına 
gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller 
için yerel ayrı toplama sistemi hakkında 
bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü 
ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte 
atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru 
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı 
için olumsuz sonuçların önlenmesine 
yardımcı olur.
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TR 5G Wi-Fi Cihazı için
5150–5350 MHz bandında çalışan 
cihaz, ortak kanallı mobil uydu 
sistemleri için zararlı parazit 
potansiyelini azaltmak için 
yalnızca iç mekanda kullanım için 
uygundur.

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.

Uygunluk beyanı 
Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo 
paraziti gereksinimlerine uygundur.
İşbu belgeyle, MMD Hong Kong 
Holding Limited, ürünün 2014/53/EU 
RED Direktifi ve UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206 temel 
gereksinimlerine ve diğer ilgili 
hükümlerine uygun olduğunu beyan 
eder. Uygunluk Beyanını  
www.philips.com/support adresinde 
bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek
Kapsamlı çevrim içi destek için  
www.philips.com/support adresini 
ziyaret ederek:
• kullanım kılavuzunu ve hızlı 

başlangıç kılavuzunu indirin
• video eğitimlerini izleyin (yalnızca 

belirli modellerde mevcuttur)
• sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını 

bulun
• bize bir soru e-postası gönderin
• destek temsilcimizle sohbet edin.
Dilinizi seçmek için web sitesindeki 
talimatları izleyin ve ardından ürün 
model numaranızı girin.
Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici 
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. 
İletişime geçmeden önce ürününüzün 
model numarasını ve seri numarasını not 
edin. Bu bilgiyi ürününüzün arkasında 
veya altında bulabilirsiniz.

Ticari markalar:

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-Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik 
Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf 
RSS’leri ile uyumlu, lisanstan muaf 
vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma 
aşağıdaki iki koşula tabidir:
1 Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2 Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde 

çalışmasına neden olabilecek 
parazitler dahil her türlü paraziti 
kabul etmelidir.

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 bilgisi
NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC 
Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B 
Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun 
bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut 
kurulumunda zararlı parazite karşı makul 
koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, 
kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun 
olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo 
iletişiminde zararlı parazitlere neden 
olabilir. 
Ancak, belirli bir kurulumda parazit 
oluşmayacağının garantisi yoktur.  Bu 
ekipman, ekipmanı kapatıp açarak 
belirlenebilecek şekilde radyo veya 
televizyon alımında zararlı parazite 
neden olursa, kullanıcının aşağıdaki 
önlemlerden bir veya daha fazlasını 
alarak paraziti düzeltmeye çalışması 
önerilir:
• Alıcı antenin yönünü veya yerini 

değiştirin. 
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi 

artırın. 
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu 

devreden farklı bir devre üzerindeki 
prize takın. 

• Yardım için satıcıya veya deneyimli 
bir radyo / TV teknisyenine danışın. 

FCC ve IC Uyarısı: 
• Bu ekipman, verici anten ile 

vücudunuz arasında en az 20 cm 
mesafe olacak şekilde kurulmalı ve 
çalıştırılmalıdır.

• Bu ünitede, uyumluluktan sorumlu 
tarafça açıkça onaylanmayan 
değişiklikler veya modifikasyonlar, 
kullanıcının ekipmanı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir. 
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2 Subwoofer' 
ınız

Satın aldığınız için tebrikler ve 
Philips'e hoş geldiniz! Philips'in 
sunduğu destekten tam olarak 
yararlanmak için Subwoofer'ınızı 
www.philips.com/support adresine 
kaydedin.

Kutuda ne var?
Paketteki ögeleri kontrol edin ve 
tanımlayın:

Subwoofer x1

Güç kablosu * x1

• Güç kablosu miktarı ve fiş tipi 
bölgelere göre değişir.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

Çin için Tayvan için
ABD/Kanada 

için Avrupa/İngiltere için Asya için

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Hızlı Başlangıç Kılavuzu x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Garanti Belgesi x1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Güvenlik Formu x1

• Bu kullanım kılavuzunda gösterilen 
resimler, örnekler ve çizimler sadece 
referans amaçlıdır, gerçek ürünün 
görünümü farklılık gösterebilir.
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Subwoofer
Bu bölüm, kablosuz subwoofer'a genel 
bir bakış içerir.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  (Wi-Fi Kurulumu)  
düğmesi / göstergesi
• Play-fi için Wi-Fi kurulumunu 

başlatın.
• AP modunu etkinleştirmek için 

düğmeye 8 saniye basılı tutun.
• WPS modunu etkinleştirmek için 

düğmeye 4 saniye basılı tutun.

Eylem LED 
Durumu

Durum

Sabit 
yanıyor

Bağlı / 
Eşleştirilmiş

 
düğmesine 
8 saniye 
basılı tutun

Yanıp 
sönüyor 

Wi-Fi Erişim 
Noktası (AP) 
modu

 
düğmesine 
4 saniye 
basılı tutun

Çift yanıp 
sönüyor 

Wi-Fi Korumalı 
Kurulum (WPS) 
modu

b Power/RF link  
(Güç/RF bağlantısı) göstergesi

c Source (Kaynak) (Play-fi/RF link/Sub 
in (Play-fi/RF bağlantısı/Sub girişi) 
modunu değiştir)
• FW1 kablolu bir subwoofer olarak 

kullanıldığında, kaynak anahtarı 
Sub in konumunda olmalıdır.
 » Tüm ağ ses işlevleri çalışmayı 

durdurur.
 » Wi-Fi bağlantısı kesilmiştir ancak 

daha önce kurulmuşsa Wi-Fi 
kimlik bilgileri korunur. 

 » Play-fi modülü kapatılabilir. 
• Play-fi modülü ve MCU için 

cihaz yazılımını USB servis portu 
aracılığıyla yükseltmek için, kaynak 
anahtarı Sub in konumunda 
olmalıdır.

d USB servis soketi
USB soketi yalnızca servis içindir.

e Reset (Sıfırlama) düğmesi  
(Pin deliği)
Cihazı varsayılan ayara sıfırlama.

f Phase 0° - 180° (Aşama 0° - 180°) 
(anahtar)

g Sub in (Sub girişi) (soket) 
Subwoofer'ı diğer donanılara 
(birlikte verilmez) bağlamak için 
subwoofer kablosunu kullanın.

h Crossover 25Hz-150Hz  
(Geçiş 25Hz-150Hz) (düğme)

i Gain +/- (Kazanç +/- ) (düğme) 

İşlevler Ayarlar Varsayılan

Kazanç -6 dB ila +6 dB 0 dB

Geçiş 25 ila 150 Hz -

Aşama 0 veya 180 
derece 

0 derece

FW1, Play-fi subwoofer olarak 
kullanıldığında, yukarıdaki kontroller 
ve işlevler uygulanamaz.

j AC in ~ (AC girişi) soketi
Güç kaynağına bağlayın.
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3 Bağlama
Bu bölüm, subwoofer'ınızı bir TV'ye 
ve diğer cihazlara bağlamanıza ve 
kurmanıza yardımcı olur. 

Not

 • Kimlik ve tedarik sınıflandırmaları için ürünün 
arkasındaki veya altındaki üretici tanıtım 
plakasına bakın.

 • Herhangi bir bağlantı yapmadan veya 
değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik 
prizinden çıkarıldığından emin olun.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Bağlantı Sayfaya gidin

A FB1 soundbar ile eşleştirme 
(RF bağlantısına ilk kurulum)

10

B Wi-Fi Kurulumu 11

C Subwoofer'ı Philips Play-fi 
özellikli TV'ye bağlayın

14

D Kablolu bağlantı (Sub girişi) 15

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Güce bağlama

UYARI!

 • Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün 
arkasında veya altında yazılı olan voltajla aynı 
olduğundan emin olun.

 • Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu prizden 
çıkarırken daima fişi prizden çekin. Asla kabloyu 
çekmeyin.

 • AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm 
bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

Şebeke kablosunu subwoofer'ın AC in~ 
soketine ve ardından bir elektrik prizine 
bağlayın.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Güç kablosu miktarı ve fiş tipi 
bölgelere göre değişir.
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FB1 soundbar ile 
eşleştirme (RF 
bağlantısına ilk kurulum)
FW1 Play-Fi kablosuz subwoofer, FB1 
(birlikte verilmez) soundbar ile eşleşebilir.
1 Kaynak anahtarı Play-fi/RF Link 

konumunda olmalıdır.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Power/RF link göstergesi Subwoofer 
üzerinde hızlı bir şekilde yanıp söner 
(yeşil).

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Hızlı yanıp sönme (Yeşil)

3 FB1 soundbar'ınızı açmak için  
düğmesine basın.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

4 FB1 soundbar uzaktan 
kumandasında ayar menüsüne girin:
»  düğmesine basın > “SUB 

PAIR” öğesini seçin > Ardından 
subwoofer eşleştirme modunu 
onaylamak için  (Giriş) 
düğmesine basın.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Subwoofer'da Power/RF link 
göstergesi sabit (Yeşil) yanana kadar 
bekleyin.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidSabit (Yeşil)

6 Soundbar ve subwoofer birbirini 
bulur ve eşleşir.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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Wi-Fi Kurulumu
(iOS ve Android sürümü için)
Bu ünite ile cep telefonlarını, tabletleri 
(iPad, iPhone, iPod touch, Android 
telefonlar vb.) aynı Wi-Fi ağına 
bağlayarak, ses dosyalarını dinlemek 
üzere subwoofer'ı kumanda etmek 
için DTS Play-fi destekli Philips Sound 
uygulamasını kullanabilirsiniz. 
1 DTS Play-fi destekli Philips Sound 

uygulamasını telefonunuza veya 
tabletinize indirin ve yükleyin.

Philips Sound

• Yönlendiricinizin açık olduğundan ve 
düzgün çalıştığından emin olun.

2 Telefonunuzu veya tabletinizi, 
subwoofer'ınızı bağlamak istediğiniz 
aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• FW1, Play-fi subwoofer olarak 
kullanıldığında, kaynak anahtarı 
Play-fi/RF Link konumunda 
olmalıdır.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

3 Wi-Fi bağlantısını başlatmak için 
arka kabinde bulunan  (Wi-Fi) 
düğmesine 8 saniye basılı tutun. 
 » Hoparlör ikinci bir ses çıkardıktan 

sonra düğmeyi bırakın.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 sn

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneİki ses

4 Arka kabindeki Wi-Fi ışık 
göstergesinin hızlıdan yavaş yanıp 
sönmeye geçmesini bekleyin. 
Yavaşça yanıp sönmeye başlaması, 
hoparlörün Wi-Fi kurulum moduna 
girdiğini gösterir.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Yavaş yanıp sönmeHızlı yanıp sönme



12 TR

5 DTS Play-fi destekli Philips Sound 
uygulamasını başlatın. Bu ürünü 
Wi-Fi ağınıza bağlamak için 
uygulamadaki talimatları izleyin.

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
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6 Wi-Fi bağlantısın tamamlandıktan 
sonra, Wi-Fi ışık göstergesi yanıp 
sönmeyi kesecek ve sabit yanacaktır. 
Bu ürünü Wi-Fi ağınızda kurduktan 
sonra, aynı ağdaki herhangi bir 
akıllı telefon veya tabletten kontrol 
edebilirsiniz.

7 Bağlantıdan sonra cihaz adını 
değiştirebilirsiniz. Aralarından 
seçim yapabileceğiniz birkaç isim 
bulunur veya isim listesinin sonunda 
Custom Name (Özel İsim) seçerek 
kendi adınızı oluşturabilirsiniz. Aksi 
takdirde varsayılan isim uygulanır.

8 Bağlantıdan sonra bu ürün 
bir yazılım güncellemesi 
gerçekleştirebilir. İlk kurulumunuzu 
yaptığınızda son sürüm yazılıma 
yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç 
dakika sürebilir. Yükseltme sırasında 
hoparlörünüzün fişini çekmeyin, 
cihazınızı kapatmayın veya ağdan 
ayrılmayın.

Not

 • Bağlantıdan sonra ürün bir yazılım güncellemesi 
gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan sonra 
yükseltme gereklidir. Yükseltme olmadan 
ürünün tüm özellikleri kullanılamaz. 

 • İlk kurulum başarısız olursa, ikinci ses duyulana 
ve Wi-Fi ışığı yavaş bir bir şekilde yanıp sönene 
kadar subwoofer'daki Wi-Fi düğmesine  
8 saniye basılı tutun. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, 
uygulamayı yeniden başlatın ve kurulumu 
tekrar başlatın.

 • Bir ağdan diğerine geçmek isterseniz, bağlantıyı 
yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi bağlantısını 
sıfırlamak için subwoofer üzerindeki  (Wi-Fi) 
düğmesine 8 saniye basılı tutun.
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Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)  
Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı 
Kurulum (WPS) varsa, parola girmeden 
bağlantıyı kurabilirsiniz.
1  (Wi-Fi) düğmesini 4 saniye basılı 

tutun. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 sn4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneTek ses

» Bir ses duyarsınız ve Wi-Fi ışığı çift 
yanıp sönmeye başlar.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Çift yanıp sönüyor

2 Yönlendiricinizdeki WPS düğmesine 
basın. Düğme normalde bu WPS 
logosuyla işaretlenmiştir. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Eşleştirmeyi başlatmak için DTS 
Play-fi destekli Philips Sound 
uygulamasındaki talimatları izleyin.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Not

 • WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik 
değildir. Yönlendiricinizde WPS özelliği yoksa 
Standart Wi-Fi Kurulumunu kullanın.

 • WPS modundan çıkmak istiyorsanız  (Wi-Fi) 
düğmesine bir kez basın, yoksa 2 dakika sonra 
otomatik olarak çıkar.

Subwoofer'ı Philips Sound 
uygulamasıyla bağlayın

1 Wi-Fi bağlantısın tamamlandıktan 
sonra, Wi-Fi ışık göstergesi yanıp 
sönmeyi kesecek ve sabit yanacaktır.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Sabit

2 DTS Play-fi destekli Philips Sound 
uygulamasını başlatın.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Primary Speaker’ı (Birincil Hoparlörü) 
[FW1] seçin.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker
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Subwoofer'ı Philips  
Play-fi özellikli TV'ye 
bağlama

1 İnternete bağlı DTS Play-fi TV'nizi 
çalıştırın.
» TV’nin sesi kapatılır.

2 TV'deki Settings (Ayarlar) menüsüne 
girin.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Ayarlar > Ses > 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

Sabit

TV Ses Kurulumu
Ekrandaki kurulumu takip edin.

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

Surround ses Kurulumu
Ekrandaki kurulumu takip edin.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar
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Kablolu bağlantı (Sub 
girişi)
Source anahtarı Sub-in konumundayken, 
FW1 kablolu subwoofer gibi davranır. 
Subwoofer sinyalini analog giriş 
üzerinden verecektir.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Diğer cihazı veya TV'nin ses çıkış 
soketlerini ünitedeki Sub in soketine 
bağlamak için bir subwoofer kablosu 
kullanın.

2 FW1 kablolu bir subwoofer olarak 
kullanıldığında, kaynak anahtarı Sub 
in konumunda olmalıdır.

3 Mevcut kontroller ve işlevler 
(subwoofer'ın arkasındaki) aşağıdaki 
gibidir:

İşlevler Ayarlar Varsayılan

Kazanç -6 dB ila +6 dB 0 dB

Geçiş 25 ila 150 Hz -

Aşama 0 veya  
180 derece 

0 derece

Not

 • FW1, Play-fi subwoofer olarak kullanıldığında, 
yukarıdaki kontroller ve işlevler uygulanamaz.

Kablosuz bağlantı
 (Play-Fi > RF link)
1 Subwoofer'ı güce ve source 

anahtarını Play-fi/RF Link 
konumunda bağlayın.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Güç kablosunu çıkarın ve tekrar 
bağlayın.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Arka kabindeki Power/ RF link ışık 
göstergesi, 30 saniye sonra kırmızı 
renkte hızlı yanıp sönmeden sabit 
yeşile döner. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidSabit (Yeşil)

Hızlı yanıp sönme 
(Kırmızı)

30 sn

(RF link > Play-Fi) 
1 Arka kabinde bulunan  (Wi-Fi) 

düğmesine 1 saniye basın. 

1

2 Fast blink

1 sec1 sn

1

2 Fast blink

1 sec

Hızlı yanıp sönme

2 Arka kabindeki Wi-Fi ışık göstergesi, 
hızlı yanıp sönmeden yavaş yanıp 
sönmeye döner.
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Cihaz yazılımını 
yükseltme
En iyi özellikleri ve desteği almak 
için ürününüzü en son cihaz yazılımı 
sürümüyle güncelleyin.

Philips Sound aracılığıyla cihaz yazılımını 
güncelleyin (Settings > Fine Tune / 
Update Firmware) (Ayarlar > İnce Ayar / 
Cihaz Yazılımını Güncelle) 

MCU ve DSP için cihaz yazılımı, DTS Play-fi 
destekli Philips Sound aracılığıyla son 
sürüme yükseltilebilir. Ayarlar menüsüne 
gidin ve kontrol etmek için PS Fine Tune /  
Update Firmware seçeneğini seçin. 
Yükseltme istenmiyorsa, otomatik olarak 
devam etmek için yükseltildi simgesine 
basılabilir. 
Bu ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, 
kablosuz cihaz yazılımı güncellemesi 
alabilir. Bu ürünün performansını 
artırmak için her zaman en son cihaz 
yazılımı sürümüne yükseltin. 

Fabrika ayarları
Cihazı varsayılan ayara sıfırlama.
1 Subwoofer'ı güce bağlayın, bir iğne 

kullanarak subwoofer'ın arkasındaki 
Reset düğmesine 5 saniye basın.

25Hz

25Hz

 » Bir ses duyacaksınız ve ardından 
subwoofer otomatik olarak 
yeniden başlar.

 » Subwoofer fabrika 
varsayılanlarına geri yüklenir. 
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4 Ürün özellikle-
ri
Not

 • Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

Kablosuz

5.8G Kablosuz frekans 
aralığı / Verici gücü 
(EIRP) 

5742 ~ 5852 MHz
≤ 10dBm

Ağ destekli

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz 
frekans bandı (Wi-Fi) /İletilen radyo frekansı 
gücü (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

Güç kaynağı 100-240V~ 
50/60Hz

Çıkış gücü (nominal)
Çıkış Gücü (maks.)

210W RMS
420W @ 1% THD

Güç tüketimi 50 W
Beklemede güç 
tüketimi  < 0,5 W 

USB 5V  500mA
Frekans tepkisi 25Hz - 150Hz
Empedans 3 Ω
Boyutlar (G x Y x D) 240 x 472 x 400 mm
Ağırlık 13,4 kg
Çalışma Sıcaklığı 0°C - 45°C
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5 Sorun giderme

Not

 • Ürünün kasasını asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için 
ürünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın. 
Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız, 
servis talebinde bulunmadan 
önce aşağıdaki hususları kontrol 
edin. Hâlâ bir sorununuz varsa, 
www.philips.com/support adresinden 
destek alın. 

Güç yok
• AC kablosunun doğru şekilde 

bağlandığından emin olun.
• AC çıkışında güç olduğundan emin 

olun.

Ses
• Oynatma donduğunda ve Wi-Fi 

modunda ses olmadığında, ev 
ağınızın normal olup olmadığını 
kontrol edin.

Bozuk ses veya yankı.
• Bu ürün aracılığıyla TV'den ses 

oynatıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı 
olduğundan emin olun. 

Wi-Fi
Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.
• Yönlendiricideki WLAN ağının 

kullanılabilirliğini kontrol edin.
• Wi-Fi yönlendiriciyi üniteye 

yaklaştırın.
• Şifrenin doğru olduğundan emin 

olun.
• WLAN işlevini kontrol edin veya 

modemi ve Wi-Fi yönlendiriciyi 
yeniden başlatın.

Play-fi 
Uygulamada play-fi destekli cihazlar 
bulunamıyor.
• Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan 

emin olun.

Play-fi müzik çalınamıyor.
• Servis sağlayıcının hizmetini 

sonlandırması durumunda, belirli 
şebeke hizmetlerine veya cihaz 
aracılığıyla sağlanan içeriklere 
erişilemeyebilir.

• İlk kurulum başarılı olmazsa, DTS 
Play-fi destekli Philips Sound 
uygulamasını kapatın. Uygulamayı 
yeniden başlatın. 

• Hoparlör, Stereo Pairs (Stereo Çiftler) 
veya Surround Sound (Surround Ses) 
olarak ayarlandığında, ayrı olarak 
kullanılmadan önce uygulamadan 
hoparlörün bağlantısının kesilmesi 
gerekir.
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