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1 Важливі ін-
струкції з тех-
ніки безпеки

Перед використанням виробу уважно 
ознайомтеся з усіма інструкціями. 
Гарантія не поширюється на випадки, 
коли шкода була спричинена 
внаслідок недотримання інструкцій.

Техніка безпеки

Ознайомтеся із символами 
техніки безпеки

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

Цей прилад має II клас захисту 
з подвійною ізоляцією без 
захисного заземлення.

Змінна напруга

Дотримуйтесь інструкцій 
посібника користувача!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Попередження: Ризик ураження 
електричним струмом!

Знак оклику означає 
попередження користувача про 
наявність важливих інструкцій з 
експлуатації.

Ризик займання або ураження 
електричним струмом!
• Перш ніж здійснювати або 

змінювати підключення, 
переконайтеся, що всі 
пристрої від’єднані від розетки 
електроживлення.

• Бережіть виріб та аксесуари до 
нього від дощу та вологи. Не 
ставте біля виробу посудини 
з рідиною, наприклад вази. У 
разі потрапляння рідини на 
виріб або всередину нього, 
негайно від’єднайте його від 
розетки електроживлення. 
Перед подальшою експлуатацією 
виробу зверніться до центру 
обслуговування споживачів для 
його перевірки.

• Ніколи не розташовуйте виріб 
та аксесуари до нього поблизу 
відкритого вогню та інших джерел 
тепла, в тому числі під прямими 
сонячними променями.

• Не вставляйте жодних предметів 
у вентиляційні та інші отвори на 
корпусі виробу.

• Якщо в якості пристрою захисного 
відключення використовується 
мережева вилка або з’єднувач 
для приладу, пристрій захисного 
відключення повинен залишатися 
включеним.

• Перед грозою вимикайте виріб з 
розетки електроживлення. 

• Під час від’єднання шнура 
електроживлення тягніть лише за 
вилку, а не за шнур. 

• Виріб призначено для експлуатації 
в тропічному та помірному кліматі.
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Ризик займання або короткого 
замикання!
• Маркування та номінальні 

характеристики наведено на 
паспортній табличці на задній або 
нижній панелі виробу.

• Перш ніж під’єднувати виріб 
до розетки електроживлення, 
переконайтеся, що напруга 
живлення відповідає значенню, 
зазначеному на задній чи нижній 
панелі виробу. Ніколи не вмикайте 
виріб у розетку у разі невідповідної 
напруги.

Ризик травмування чи 
пошкодження виробу!
• Для настінного монтажу цей виріб 

необхідно надійно прикріпити 
до стіни відповідно до монтажні 
інструкції. Для настінного 
монтажу використовуйте 
лише настінний кронштейн, 
що додається (за наявності). 
Неправильний настінний 
монтаж може спричинити 
травмування, нещасний випадок 
або пошкодження виробу. Із 
запитаннями звертайтеся до 
центру обслуговування споживачів 
у своїй країні.

• Ніколи не ставте виріб чи інші 
предмети на шнури живлення або 
інше електрообладнання. 

• Якщо виріб транспортували 
за температури нижче ніж 5°C, 
перш ніж підключати його до 
розетки живлення, розпакуйте 
його й дочекайтеся, доки його 
температура не досягне кімнатної. 

• Деякі деталі виробу можуть бути 
виготовлені зі скла. Поводьтеся 
з ними обережно, щоб уникнути 
травмування або пошкодження 
виробу.

Ризик перегрівання!
• Не встановлюйте виріб у затісному 

просторі. Завжди залишайте 
навколо виробу щонайменше 
чотири дюйми (приблизно 10 см) 
вільного простору для вентиляції. 
Переконайтеся в тому, що штори 
та інші предмети не затуляють 
вентиляційні отвори на виробі. 

Примітка

 • Паспортна табличка наклеєна на нижню або 
задню частину обладнання.

Догляд за виробом
Для очищення виробу використовуйте 
лише серветки з мікрофібри.
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Турбота про довкілля
Утилізація старого пристрою та 
елементів живлення

Цей виріб розроблено й 
виготовлено з високоякісних 
матеріалів і компонентів, 
придатних для переробки й 
повторного використання.

Цей символ на виробі означає, 
що на нього поширюється дія 
Директиви ЄС 2012/19/EU.

Цей символ означає, що виріб 
містить батарейки, на які 
поширюється дія Директиви 
ЄС 2013/56/EU, згідно з якою 
батарейки не можна утилізувати 
разом із побутовими відходами.

Ознайомтеся з місцевою системою 
роздільної утилізації електротехнічних 
і електронних виробів та батарейок. 
Дотримуйтеся місцевих правил і 
ніколи не утилізуйте старі вироби 
й батарейки разом із побутовими 
відходами. Правильна утилізація 
старих виробів і батарейок дозволяє 
запобігти негативному впливу на 
довкілля та здоров'я людей.

UK Для пристрою 5G Wi-Fi
Пристрій для роботи в діапазоні 
5150–5350 МГц призначений 
лише для використання 
всередині приміщень, щоб 
зменшити ймовірність 
шкідливих перешкод для 
одноканальних мобільних 
супутникових систем.

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.

Сертифікат 
відповідності 
Цей виріб відповідає вимогам 
Європейської спільноти з обмеження 
радіоперешкод.
Цим компанія MMD Hong Kong 
Holding Limited заявляє, що цей виріб 
відповідає усім основним вимогам 
та іншим відповідним положенням 
Директиви RED 2014/53/EU та UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017  
No 1206. Сертифікат відповідності 
можна переглянути на вебсайті  
www.philips.com/support.
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Торгові марки:

For DTS patents, see  
http://patents.dts.com. Manufactured 
under license from DTS, Inc.  
(for companies headquartered in the 
U.S./Japan/Taiwan) or under license from 
DTS Licensing Limited  
(for all other companies). DTS, DTS 
Play-fi , Play-fi and the DTS Play-fi and 
Play-fi logos are registered trademarks 
or trademarks of DTS, Inc. in the United 
States and other countries.  
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a 
registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Довідка й технічна 
підтримка
Всебічну онлайн-підтримку можна 
отримати на сайті  
www.philips.com/support, щоб:
• завантажити посібник користувача 

й короткий посібник користувача
• переглянути відеопосібники (лише 

для окремих моделей)
• знайти відповіді на поширені 

запитання (FAQ)
• запитайте нас за допомогою 

електронної пошти
• спілкуйтесь з нашим 

представником підтримки.
Виконуючи вказівки на вебсайті, 
виберіть мову, а потім введіть номер 
моделі вашого виробу.
Як варіант, ви можете звернутися до 
центру обслуговування споживачів 
у вашій країні. Перед зверненням 
запишіть номер моделі та серійний 
номер вашого виробу. Цю інформацію 
наведено на боковій чи нижній частині 
вашого виробу.
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Інформація Федеральної 
комісії зі зв’язку США 
(FCC)
ПРИМІТКА: Це обладнання пройшло 
перевірку та відповідає обмеженням 
для цифрових пристроїв класу 
«B» згідно з вимогами Частини 15 
Правил Федеральної комісії зі зв'язку 
США. Ці обмеження впроваджено, 
щоб забезпечити належний 
захист від шкідливих перешкод 
у разі встановлення в житлових 
приміщеннях. Це обладнання генерує, 
використовує та може випромінювати 
радіочастотну енергію і, якщо 
встановлено та використовується 
не відповідно до інструкцій, 
може створювати перешкоди для 
радіозв’язку. 
Проте немає жодної гарантії 
відсутності перешкод в окремих 
випадках встановлення. Якщо це 
обладнання створює перешкоди 
для прийому радіо- чи телевізійного 
сигналу (це можна перевірити шляхом 
вмикання й вимикання обладнання), 
користувач може спробувати усунути 
перешкоди одним із наведених 
способів:
• змінити напрямок чи місце 

розташування приймальної 
антени; 

• Збільште відстань між 
обладнанням і приймачем. 

• Під’єднати обладнання та приймач 
до розеток, встановлених на різних 
контурах електромережі. 

• Звернутися по допомогу до 
продавця або досвідченого  
радіо- / телемайстра. 

Попередження FCC&IC: 
• Це обладнання має бути 

встановлене та експлуатуватися 
на відстані не менше 20 см від 
радіатора і вашого тіла.

• Зміни або модифікації цього 
пристрою, чітко не схвалені 
стороною, відповідальною за 
відповідність вимогам, можуть 
позбавити користувача права 
експлуатувати обладнання. 

FCC & IC Attention
• Cet appareil est conforme à FCC et 

IC l’exposition aux rayonnements 
limites fixées pour un environnement 
non contrôlé. Cet appareil doit être 
installé et utilisé avec une distance 
minimale de 20 cm entre le radiateur 
et votre corps. Cet transmetteur ne 
doit pas être co-situé ou opérant en 
liaison avec toute autre antenne ou 
transmetteur.

• Des câbles blindés doivent être 
utilisés avec cet apparei l pour 
assurer la conformité avec les 
limites de la classe B de la FCC.
fonctionnement de I’appareil.

IC-Канада:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Цей пристрій містить безліцензійний(-і) 
передавач(і) або приймач(і), які 
відповідають вимогам стандартів 
щодо безліцензійного радіозв'язку 
Міністерства промисловості Канади. 
Експлуатація цього пристрою можлива 
лише за таких двох умов:
1 Цей пристрій не повинен 

спричиняти перешкод.
2 Цей пристрій має поглинати будь-

які перешкоди, зокрема ті, що 
можуть спричиняти збої в роботі 
пристрою.

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 Ваш сабвуфер
Вітаємо вас із придбанням та 
запрошуємо приєднатися до клубу 
Philips! Щоб скористатися підтримкою, 
яку пропонує Philips, у повній мірі 
зареєструйте свій сабвуфер на сайті 
www.philips.com/support.

Комплектація
Перевірте та визначте елементи в 
упаковці:

Сабвуфер x1 шт.

Шнур живлення * x1 шт.

• Кількість шнурів живлення та тип 
вилки залежить від регіону.

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

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

для Китаю для Тайваню
для США/

Канади
для Європи/

Великобританії для країн Азії

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Короткий посібник користувача x1 шт.

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Формуляр гарантійного 
обслуговування x1 шт.

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Паспорт безпеки x1 шт.

• Зображення, ілюстрації та 
креслення в цьому Посібнику 
користувача подані тільки 
для довідки, зовнішній вигляд 
реального виробу може 
відрізнятися.
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Сабвуфер
Цей розділ містить огляд бездротового 
сабвуфера.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  Кнопка / індикатор 
(Налаштування Wi-Fi).
• Запустіть налаштування Wi-Fi 

для Play-fi.
• Натисніть і утримуйте кнопку 

протягом 8 секунд, щоб 
активувати режим точки 
доступу (AP).

• Натисніть і утримуйте кнопку 
протягом 4 секунд, щоб 
активувати режим захищеного 
налаштування Wi-Fi (WPS).

Дія Стан світл-
одіода

Стан

Постійно 
увімкн-
ений

Успішно 
під’єднано/
спарено

Натисніть і 
утримуйте  
протягом  
8 секунд

Блимає режим 
точки 
доступу  
Wi-Fi (AP)

Натисніть і 
утримуйте  
протягом  
4 секунд

Подвійне 
блимання 

режим 
захищеного 
налашт-
ування Wi-Fi 
(WPS)

b Індикатор Power/RF link 
(Індикатор живлення/ 
РЧ з’єднання)

c Source (Джерело) (перемикач 
режиму Play-fi/RF link/Sub in  
(Play-fi/РЧ з’єднання/Підключення))
• Коли FW1 використовується як 

дротовий сабвуфер, перемикач 
джерела має бути в положенні 
Sub in.
 » Усі функції мережного аудіо 

перестануть працювати.
 » Wi-Fi відключено, але облікові 

дані Wi-Fi будуть збережені, 
якщо його було налаштовано 
раніше. 

 » Модуль Play-fi можна 
відключити. 

• Щоб оновити мікропрограму 
для модуля Play-fi і MCU через 
сервісний порт USB, перемикач 
джерела має бути в положенні 
Sub in.

d USB гніздо
Гніздо USB призначене лише для 
обслуговування.

e Кнопка Reset (Скидання)  
(отвір для штифта)
Скиньте пристрій до налаштувань 
за замовчуванням.
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f Phase 0° - 180° (Фаза 0° - 180°) 
(перемикач)

g Sub in (Підключення) (гніздо) 
Використовуйте кабель сабвуфера 
для підключення сабвуфера до 
іншого обладнання (не входить у 
комплект).

h Crossover 25Hz-150Hz  
(Кроссовер 25 Гц-150 Гц) 
(регулятор)

i Gain +/- (Підсилення +/-) 
(регулятор) 

Функції Налаштування За замовч-
уванням

Підсилення -6 дБ - +6 дБ 0 дБ

Кроссовер 25 - 150 Гц -

Фаза 0 або 180 
градусів 

0 градусів

Якщо FW1 є сабвуфером  
Play-fi, наведені вище елементи 
керування та функції не 
застосовуються.

j AC in ~ (Вхід змінного струму ~) 
роз’єм
Підключіть до джерела живлення.

3 Під’єднання
Цей розділ допоможе підключити 
сабвуфер до телевізора та інших 
пристроїв, а потім налаштувати його. 

Примітка

 • Маркування та номінальні характеристики 
наведено на паспортній табличці на задній 
або нижній панелі виробу.

 • Перш ніж здійснювати або змінювати 
підключення, переконайтеся, що всі пристрої 
від’єднані від розетки електроживлення.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Під’єднання Перейти на сторінку

A Спарювання з звуковою 
панеллю FB1 (початкове 
налаштування на РЧ 
з’єднання)

11

B Налаштування Wi-Fi 12

C Підключіть сабвуфер до 
телевізора Philips з функцією 
Play-fi

15

D Дротове підключення 
(Підключення)

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

Підключіть до живлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

 • Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся, 
що напруга живлення відповідає напрузі, 
вказаній на задній або нижній стороні 
виробу.

 • Ризик ураження електричним струмом! 
Коли ви від’єднуєте шнур живлення, завжди 
витягуйте вилку з розетки. Ніколи не тягніть 
за шнур.

 • Перш ніж підключати шнур живлення 
змінного струму, переконайтеся, що ви 
виконали всі інші підключення.

Під’єднайте шнур живлення до роз’єму 
AC in~ сабвуфера і вставте його в 
розетку.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Кількість шнурів живлення та тип 
вилки залежить від регіону.

Спарювання з звуковою 
панеллю FB1 (початкове 
налаштування на РЧ 
з’єднання)
Бездротовий сабвуфер FW1 з функцією 
Play-Fi може підключатися до звукової 
панелі FB1 (не входить у комплект).
1 Перемикач джерела має бути в 

положенні Play-fi/RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Індикатор Power/RF link на 
Сабвуфері швидко блиматиме 
(зеленим).

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Швидке блимання 
(зелений)

3 Натисніть кнопку , щоб увімкнути 
звукову панель FB1.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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4 На пульті дистанційного керування 
звукової панелі FB1 увійдіть в меню 
налаштувань:
» Натисніть  > виберіть “SUB 

PAIR” > Потім натисніть , щоб 
підтвердити режим спарування 
з сабвуфером.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Зачекайте, поки на сабвуфері не 
загориться індикатор Power/RF 
link (зелений).

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) SolidСталий (зелений)

6 Звукова панель і сабвуфер 
знайдуть один одного і спаруються.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Налаштування Wi-Fi
(Для версії iOS та Android)
Підключаючи цей пристрій і мобільні 
телефони, планшети (наприклад, 
iPad, iPhone, iPod touch, телефони 
Android тощо) до однієї мережі 
Wi-Fi, ви можете використовувати 
програму Philips Sound на основі DTS 
Play-fi для керування сабвуфером для 
прослуховування аудіофайлів. 
1 Завантажте та встановіть програму 

Philips Sound на базі DTS Play-fi на 
телефон або планшет.

Philips Sound

• Переконайтеся, що ваш 
маршрутизатор увімкнено та 
працює належним чином.

2 Підключіть телефон або планшет 
до тієї самої мережі Wi-Fi, до якої 
ви хочете підключити сабвуфер.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• Коли FW1 використовується 
як сабвуфер з функцією Play-fi, 
перемикач джерела має бути в 
положенні 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 Натисніть і утримуйте  кнопку 
(Wi-Fi), розташовану на задній 
панелі, протягом 8 секунд, щоб 
активувати з’єднання Wi-Fi. 
 » Поки з динаміка не почується 

інший звук, після цього 
відпустіть кнопку.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 сек

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneДва звуки

4 Зачекайте, поки світловий 
індикатор Wi-Fi на задній панелі 
перейде з швидкого блимання 
на повільне. Коли він починає 
повільно блимати, це означає, 
що динамік переходить у режим 
налаштування Wi-Fi.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Повільне блиманняШвидке блимання

5 Запустіть програму Philips Sound 
на базі DTS Play-fi. Дотримуйтесь 
інструкцій у програмі, щоб 
підключити цей виріб до мережі 
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 Після успішного підключення 
до Wi-Fi світловий індикатор 
Wi-Fi перестане блимати і стане 
постійно горіти. Налаштувавши 
цей виріб у своїй мережі Wi-Fi, ви 
зможете керувати ним з будь-якого 
смартфона або планшета в тій 
самій мережі.

7 Після підключення ви можете 
змінити назву пристрою. Ви 
можете вибрати кілька назв або 
створити власну, вибравши Custom 
Name (Власна назва) в кінці списку 
імен. В іншому випадку пристрій 
називатиметься за замовчуванням.
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8 Після підключення цей виріб може 
виконати оновлення програмного 
забезпечення. Оновіть програмне 
забезпечення до останньої версії 
під час першого налаштування. 
Оновлення програмного 
забезпечення може зайняти 
кілька хвилин. Не відключайте 
динамік, не вимикайте пристрій 
і не залишайте мережу під час 
оновлення.

Примітка

 • Після підключення цей виріб може виконати 
оновлення програмного забезпечення. Після 
першого налаштування потрібне оновлення. 
Без оновлення не всі функції продукту будуть 
доступні. 

 • Якщо перше налаштування не вдалось, 
утримуйте кнопку Wi-Fi на сабвуфері 
протягом 8 секунд, доки не пролунає 
інший звук і індикатор Wi-Fi не зміниться 
на повільне блимання. Скиньте з’єднання 
Wi-Fi, перезапустіть програму та почніть 
налаштування знову.

 • Якщо ви хочете перейти з однієї мережі 
в іншу, вам потрібно знову налаштувати 
з’єднання. Натисніть і утримуйте кнопку  
(Wifi) на сабвуфері протягом 8 секунд, щоб 
скинути з’єднання Wi-Fi.

Захищене налаштування Wi-Fi (WPS)  
Якщо ваш маршрутизатор має 
захищене налаштування Wi-Fi (WPS), 
ви можете налаштувати з’єднання без 
введення пароля.
1 Натисніть і утримуйте кнопку  

(Wi-Fi) протягом 4 секунд. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 сек4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneОдин звук

» Ви почуєте звуковий сигнал, і 
індикатор Wi-Fi почне блимати 
двічі.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Подвійне блимання

2 Натисніть кнопку WPS на 
маршрутизаторі. Кнопка зазвичай 
позначена логотипом WPS. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Дотримуйтесь інструкцій у 
програмі Philips Sound на базі DTS 
Play-fi, щоб розпочати створення 
пари.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone
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Примітка

 • WPS не є стандартною функцією на 
всіх маршрутизаторах. Якщо у вашому 
маршрутизаторі немає WPS, скористайтеся 
стандартними налаштуваннями Wi-Fi.

 • Натисніть кнопку  (Wi-Fi) один раз, якщо 
ви хочете вийти з режиму WPS, або він 
автоматично відключиться через 2 хвилини.

Підключіть сабвуфер за 
допомогою програми Philips 
Sound

1 Після успішного підключення до 
Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi 
перестане блимати і стане постійно 
горіти.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Сталий

2 Запустіть програму Philips Sound на 
базі DTS Play-fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Виберіть Primary Speaker 
(Основний динамік) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Підключіть сабвуфер 
до телевізора Philips з 
функцією Play-fi

1 Увімкніть свій телевізор з функцією 
DTS Play-fi, підключений до 
Інтернету.
» Вимкніть звук телевізора.

2 Увійдіть в меню Settings 
(Налаштувань) на телевізорі.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Налаштування > Звук > DTS 
Play-fi) 

Settings

TV

Solid

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

1

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

Dolby Atmos noti�cation

32

Сталий
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Налаштування звуку телевізора
Дотримуйтесь налаштувань на екрані.

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

Налаштування об’ємного звуку
Дотримуйтесь налаштувань на екрані.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Дротове підключення 
(Підключення)
Коли перемикач Source знаходиться 
в положенні Sub-in, FW1 буде 
відображений як дротовий сабвуфер. 
Він буде передавати сигнал сабвуфера 
через аналоговий вхід.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Використовуйте кабель сабвуфера, 
щоб підключити інший пристрій 
або аудіовихідні роз’єми 
телевізора до гнізда Sub in на 
пристрої.

2 Коли FW1 використовується як 
дротовий сабвуфер, перемикач 
джерела має бути в положенні Sub 
in.

3 Доступні елементи керування 
та функції (на задній панелі 
сабвуфера) наведені нижче:

Функції Налаштування За 
замовч-
уванням

Підсилення -6 дБ - +6 дБ 0 дБ
Кроссовер 25 - 150 Гц -
Фаза 0 або  

180 градусів 
0 
градусів

Примітка

 • Якщо FW1 є сабвуфером Play-fi, наведені 
вище елементи керування та функції не 
застосовуються.
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Бездротове підключення
 (Play-Fi > RF link)
1 Підключіть сабвуфер до живлення 

та перемикача source в положенні 
Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Вимкніть живлення та знову 
увімкніть.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Індикатор Power/ RF link на задній 
панелі перемикається з швидкого 
блимання червоним кольором на 
сталий зелений через 30 секунд. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) SolidСталий (зелений)

Швидке блимання 
(червоний)

30 сек

(RF link > Play-Fi) 
1 Натисніть кнопку  (Wi-Fi), 

розташовану на задній панелі, 
протягом 1 секунди. 

1

2 Fast blink

1 sec1 сек

1

2 Fast blink

1 sec

Швидке блимання

2 Світловий індикатор Wi-Fi на 
задній панелі перейде з швидкого 
блимання на повільне.

Оновити прошивку
Щоб отримати найкращі функції та 
підтримку, оновіть свій продукт до 
останньої версії мікропрограми.

Оновіть прошивку через Philips Sound 
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Налаштування >  
Точне налаштування / Оновлення 
прошивки) 

Прошивку для MCU та DSP можна 
оновити до останньої версії за 
допомогою Philips Sound на базі 
DTS Play-fi. Перейдіть до меню 
налаштувань і виберіть опцію PS 
Fine Tune / Update Firmware, щоб 
перевірити оновлення. Якщо 
оновлення випущено, можна 
натиснути піктограму оновлення, щоб 
продовжити оновлення автоматично. 
Коли виріб під’єднано до Wi-Fi, 
він може отримувати оновлення 
прошивки автоматично. Щоб 
покращити продуктивність цього 
виробу, завжди оновлюйте його до 
останньої версії. 
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Заводські налаштування
Скиньте пристрій до налаштувань за 
замовчуванням.
1 Підключіть сабвуфер до живлення, 

за допомогою голки натисніть 
кнопку Reset на задній панелі 
сабвуфера протягом 5 секунд.

25Hz

25Hz

 » Ви почуєте звуковий сигнал, а 
потім сабвуфер автоматично 
перезапуститься.

 » Сабвуфер відновлено до 
заводських налаштувань. 

4 Технічні ха-
рактеристики
Примітка

 • Технічні характеристики та дизайн можуть 
бути змінені без попередження.

Бездротовий

Бездротовий 
діапазон частот 5.8G / 
потужність передавача 
(EIRP) 

5742 ~ 5852 МГц
≤ 10 дБм

Мережі, що підтримуються

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Бездротова 
смуга частот (Wi-Fi) / Радіочастотна 
потужність, що передається (EIRP) 
2.4G Wi-Fi 2400 ~ 2483,5 МГц / ≤ 20 дБм

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

Сабвуфер

Напруга живлення 100–240 В ~, 
50/60 Гц

Вихідна потужність 
(номінальна)
Вихідна потужність 
(макс.)

210 Вт RMS
420 Вт при 1% 
THD

Споживання 
електроенергії 50 Вт

Споживання 
електроенергії в 
режимі очікування

 < 0,5 Вт 

USB 5 В , 500 мА
Частотна 
характеристика 25 Гц - 150 Гц

Імпеданс 3 Ом
Розміри (Ш x В x Г) 240 x 472 x 400 мм
Вага 13,4 кг
Робоча 
температура 0°C - 45°C
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5 Усунення не-
справностей

Примітка

 • Ніколи не знімайте корпус виробу.

Самостійний ремонт виробу 
призводить до втрати гарантії. 
Якщо у вас виникли проблеми з 
використанням продукту, перш 
ніж звертатися за сервісним 
обслуговуванням, перевірте 
можливі заходи з вирішення 
несправностей, описані нижче. Якщо 
проблема не зникла, зверніться 
до служби підтримки на сайті 
www.philips.com/support. 

Немає живлення
• Переконайтеся, що шнур 

живлення під’єднаний належним 
чином.

• Переконайтеся, що в 
електромережі є напруга.

Звук
• Якщо відтворення зупиняється, 

а в режимі Wi-Fi немає звуку, 
перевірте, чи працює ваша 
домашня мережа.

Спотворений звук або луна.
• Якщо ви відтворюєте аудіо з 

телевізора через цей виріб, 
переконайтеся, що звук телевізора 
вимкнено. 

Wi-Fi
Не вдається встановити з’єднання 
Wi-Fi.
• Перевірте наявність мережі WLAN 

на маршрутизаторі.
• Розмістіть маршрутизатор Wi-Fi 

ближче до пристрою.
• Переконайтеся, що пароль 

правильний.
• Перевірте функцію WLAN 

або перезавантажте модем і 
маршрутизатор Wi-Fi.

Play-fi 
Не вдається знайти в додатку 
пристрої, які підтримує play-fi.
• Переконайтеся, що пристрій 

підключено до Wi-Fi.

Не вдається відтворити музику за 
допомогою play-fi.
• Деякі послуги мережі або вміст, 

доступний через пристрій, 
можуть бути недоступними, якщо 
постачальник послуг припинить 
надання послуг.

• Якщо перше налаштування 
не вдалось, закрийте додаток 
Philips Sound на базі DTS Play-fi. 
Перезапустіть додаток. 

• Якщо динамік налаштовано як 
Stereo Pairs (Стереопари) або 
Surround Sound (Об’ємний звук), 
перш ніж використовувати 
його окремо, динамік потрібно 
відключити в додатку.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження. 
Відвідайте сайт www.Philips.com/support, щоб отримати останні 
новини та документи.
Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками 
компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією.
Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD 
Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб 
надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.
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