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За 5G WiFi устройство

Важни инструкции за безопасност   

Предупреждение

Безопасност

Помощ и поддръжка

1 Важно 

Следвайте инструкциите на уебсайта, за да 
изберете език, след което въведете номера на 
модел на вашия продукт 
Като алтернатива можете да се свържете се с 
отдел „Грижи за клиента” във вашата страна. Преди 
да се свържете, запишете номера на модела и 
серийния номер на вашия продукт. Можете да 
намерите тази информация на гърба или отдолу на 
вашия продукт.

• Уверете се, че напрежението на захранващия 
блок отговаря на напрежението на гърба или 
дъното на уреда.

• Високоговорителят не бива да се излага на 
капки или пръски от течности.

• Не поставяйте никакъв източник на риск върху 
високоговорителя (като съдове с течност, 
запалени свещи).

• Погрижете се около високоговорителя да има 
достатъчно пространство за вентилация.

• Моля, използвайте високоговорителя 
безопасно в среда с температура между 0 ° C и 
45 ° C.

• Използвайте само приставки и аксесоари, 
посочени от производителя

Устройството за работа в честотната лента 
5150–5350 MHz е предназначено само за вътрешна 
употреба, за да се намали потенциалът за вредни 
смущения в съканалните мобилни сателитни 
системи.

• Никога не премахвайте корпуса на този 
високоговорител.

• Никога не използвайте смазка върху никоя част на този 
високоговорител.

• Поставете високоговорителя върху равна, твърда и 
стабилна.

• Никога не поставяйте този високоговорител върху други 
електроуреди.

• Използвайте този високоговорител само на закрито. 
Дръжте високоговорителя далеч от вода, влага и 
предмети, пълни с течности.

• Дръжте високоговорителя далеч от пряка слънчева 
светлина, гол пламък или горещина.

• Риск от експлозия, ако батерията се смени с грешен вид 
батерия.

За изчерпателна поддръжка онлайн, посетете 
www.philips.com/support за:
• изтегляне на потребителското ръководство и 

ръководството за бърз старт
• гледане на видео курсове (налични само за 

избрани модели)
• намиране на отговори на често задавани 

въпроси (ЧЗВ)
• изпращане на имейл с въпрос
• чат с представител на нашата поддръжка
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ГОРЕ

ОТЗАД

11
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• Възпроизвеждане, пауза или 
възобновяване при възпроизвеждане с 
Bluetooth/Play-Fi.

• Натиснете      и      веднъж, за да изберете 
следващия цвят на LED светлината.

• Натиснете, за да увеличите или намалите 
силата на звука.

• Натиснете      и       веднъж, за да намалите 
яркостта на LED светлината.

• Натиснете      и       веднъж, за да увеличите 
яркостта на LED светлината.

Какво има в кутията

Преглед на високоговорителя
Wi-Fi LED индикатор (Бял)

Състояние 
на LED Състояние

Двойно
мигане

Постоянно
включено

Мигане

Бутон за настройка на Wi-Fi

AC ∼ контакт

За обслужване

2 Вашият безжичен 
високоговорител 

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли в 
семейството на Philips! За да се възползвате 
напълно от поддръжката, която предлага Philips, 
регистрирайте продукта си на 
www.philips.com/support.

Проверете и идентифицирайте съдържанието на 
вашия пакет:

• Високоговорител
• Захранващ кабел
• Ръководство за бързо стартиране
• Лист за безопасност
• Световна гаранция

• Индикира статуса

• Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да 
влезете в режима на сдвояване с Амбилайт 
ТВ.

• Натиснете, за да изберете режима на LED 
светлина.

Режим на Wi-Fi точка за 
достъп (AP)

Режим на Wi-Fi защитена 
настройка (WPS)

Свързано / Сдвояването 
успешно

• Задействайте настройка на Wi-Fi за Play-Fi.

• Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, 
за да активирате режима WPS.

• Натиснете и задръжте бутона за 8 секунди, 
за да активирате режима AP.

• USB гнездо само за надстройка на 
софтуера на високоговорителите. Няма 
функция за възпроизвеждане.  

• Свързване към електрозахранването.
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11

AUX IN
 

RESET

Вградена LED светлина

• Натиснете и задръжте, за да активирате 
функцията за сдвояване или да прекъснете 
съществуващата връзка със сдвоеното 
Bluetooth устройство. 

• Натиснете с остър предмет за 5 секунди, за 
да възстановите фабричните настройки по 
подразбиране.

• Аудио вход (3,5 мм) за външно аудио 
устройство.
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Включване и изключване

Състояние на LED Състояние

3 Започнете

Включете захранването
• Високоговорителят се захранва от AC вход.

• Свържете гнездото AC IN на високоговорителя 
към контакт (19V      2.1A), като използвате 
предоставения захранващ кабел.

• Риск от повреда на продукта! Уверете се, че 
напрежението на захранването съответства на 
напрежението, отпечатано на гърба или долната 
страна на устройството.

Опит за свързване с 
рутера

Wi-Fi връзката е успешно 

Wi-Fi връзката не бе 
успешна

Променя се в син цвят 
за 20 секунди 

Изключване

Мига в червено за 5 
секунди

• Високоговорителят ще се изключи автоматично след 
15 минути без потребителски операции и 
възпроизвеждане на музика.

Забележка

Изключете захранващия кабел от основния контакт, 
за да изключите високоговорителя. 

6



Бързо мигане Бавен пулс

Set Up 

Philips Sound

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

Два звука

(За iOS и Android версия)

1

2

3

4

5

4 Свързване

Свързване към Wi-Fi 
(безжична работа)

Чрез свързване на това устройство и мобилни 
телефони, таблети (като iPad, iPhone, iPod touch, 
телефони с Android и т.н.) към същата Wi-Fi 
мрежа, можете след това да използвате Philips 
Sound App, задвижвано от DTS Play-Fi, за да 
контролирате звукова лента за слушане на аудио 
файлове.  

Свържете телефона или таблета си към 
същата Wi-Fi мрежа, към която искате да 
свържете безжичния високоговорител.  

Изтеглете и инсталирайте Philips Sound 
App, задвижвано от DTS Play-Fi, на телефон 
или таблет.

Натиснете и задръжте бутона        (Wi-Fi), 
разположен на задния шкаф за 8 секунди, 
за да задействате Wi-Fi връзката.

Докато говорителят не издаде втори 
тон и след това отпуснете бутона. 

• Уверете се, че вашият рутер е включен и 
работи правилно.

Изчакайте, докато светлинният индикатор 
Wi-Fi в горния панел премине от бързо 
мигане в бавен импулс. Бавното пулсиране 
показва, че високоговорителят влиза в 
режим за настройка на Wi-Fi.

Стартирайте Philips Sound App, задвижвано 
от DTS Play-Fi. Следвайте инструкциите в 
приложението, за да свържете този продукт с 
вашата Wi-Fi мрежа. 
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Philips Sound
Choose Name

Bathroom
 .
 .
 .
 .

Custom Name

Philips Sound

Update Available

Download & Update

Забележка

Само за iOS версия

• Идете на Настройки. • Изберете Wi-Fi настройка.
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След свързването можете да промените 
името на устройството. Има няколко имена, 
от които можете да избирате или да 
създадете свои собствени, като изберете 
Custom Name в края на списъка с имена. 
В противен случай то следва името по 
подразбиране.

След свързване този продукт може да 
извърши актуализация на софтуера. 
Надстройте до най-новия софтуер, когато е 
настроен за първи път. Надстройката на 
софтуера може да отнеме няколко минути. Не 
изключвайте високоговорителя, не 
изключвайте устройството и не напускайте 
мрежата по време на актуализацията. 

След успешна Wi-Fi връзка, светлинният 
индикатор за Wi-Fi на горния панел ще спре 
да пулсира и ще стане стабилен. След като 
настроите този продукт във вашата Wi-Fi 
мрежа, можете да го управлявате от всеки 
смартфон или таблет в същата мрежа.

Wi-Fi мрежата, използвана от iPhone, трябва 
временно да се превключи към AP-устройството на 
Play-Fi и да рестартира Приложението Philips Sound, 
за да завърши настройката на Wi-Fi на продукта. 
Вижте стъпките по-долу:

• Изберете устройството с 
Play-Fi в настройката на 
Wi-Fi

• Върнете се в Philips 
Sound App, за да 
продължите 
настройката. 
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AirPlay настройка

1 

2  

3 

4 

Забележка

WPS режим

1 

2 

3 

Забележка

Използвайте AirPlay, за да настроите Wi-Fi връзката на 
iOS устройство (iOS7 или по-нова версия) и саундбара. 

След свързване този продукт може да извърши 
актуализация на софтуера.
Надстройте до най-новия софтуер, когато е 
настроен за първи път. Надстройката на 
софтуера може да отнеме няколко минути. Не 
изключвайте високоговорителя, не 
изключвайте устройството и не напускайте 
мрежата по време на актуализацията. 

След свързването можете да промените името 
на устройството. Има няколко имена, от които 
можете да избирате или да създадете свои 
собствени, като изберете Custom Name в края 
на списъка с имена. В противен случай то 
следва името по подразбиране.

Стартирайте Philips Sound App, задвижвано от 
DTS Play-Fi. Следвайте инструкциите в 
приложението, за да свържете този продукт с 
вашата Wi-Fi мрежа.

След успешна Wi-Fi връзка, светлинният 
индикатор за Wi-Fi на предния шкаф ще спре 
да пулсира и ще стане стабилен.
След като настроите този продукт във 
вашата Wi-Fi мрежа, можете да го 
управлявате от всеки смартфон или таблет в 
същата мрежа.

Когато използвате Приложение за 
възпроизвеждане на музика, на дисплея ще 
се покаже PLAY-FI. 

iOS устройство: Настройки > Wi-Fi > изберете 
домашна мрежа [Play-Fi Device (xxxxxx)]. 

Следвайте инструкциите в Philips Sound App, 
задвижвано от DTS Play-Fi, за да стартирате 
сдвояването.

Натиснете бутона WPS 
на вашия рутер. 
Бутонът обикновено е 
маркиран с това лого 
WPS. 

Натиснете и задръжте Wi-Fi бутона за 
4 секунди. Ще чуете тон и светлината на Wi-Fi 
ще започне да мига двойно. 

Ако вашият рутер има Wi-Fi Защитена настройка 
(WPS), можете да настроите връзката, без да 
въвеждате парола.  

• WPS не е стандартна функция на всички рутери. Ако вашият 
рутер няма WPS, използвайте стандартна Wi-Fi настройка.

• Натиснете веднъж бутона         (Wi-Fi), ако искате да 
излезете от WPS режима или той автоматично ще излезе 
след 2 минути.

• След свързване продуктът може да извърши актуализация 
на софтуера. След първоначалната настройка се изисква 
надстройка. Без надстройката не всички функции на 
продукта могат да бъдат налични.

• Когато настройката за първи път не е успешна, задръжте 
натиснат бутона Wi-Fi на високоговорителя за 8 секунди, 
докато чуете втория тон и светлината на Wi-Fi се смени на 
бавен импулс. Нулирайте Wi-Fi връзката, рестартирайте 
приложението и стартирайте настройката отново.

• Ако искате да превключите от една мрежа в друга, трябва да 
настроите връзката отново. Натиснете и задръжте за 
8 секунди бутона         (Wi-Fi) Wi-Fi на високоговорителя, 
за да нулирате Wi-Fi връзката.
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Сдвояване с Амбилайт ТВ

Можете да настроите вградената LED светлина на 
високоговорителя да следва цвета на вашия 
Philips Амбилайт ТВ. Като алтернатива можете да 
настроите светлината да показва предварително 
зададен цветен стил или да изключите светлината.

Натиснете бутона        неколкократно на 
високоговорителя, за да превключите режима на 
осветление: 1. Работа с Amblight, 2. Светлина за 
настроение, 3. Изкл. 

Следване на музика

1 

2

3 

4

5

6
Регион/Година Серия 2019 Серия 2020

OLED984/OLED934
OLED854/OLED804
8804/8204
7504/7394/7354/
7334/7304

OLED935
OLED865/OLED855/
OLED805
9435/9235/9005
8555/8545/
8535/8505

OLED984
OLED804
7374

OLED935
OLED805
8265/8215

5 Работа със 
светлината

• Сдвояването ще изтече след 2 минути.

Европа

Азиатско-Тихоо
кеанския 
регион

Забележка

Настройте високоговорителите си да следват 
цветовете на Амбилайт ТВ. Високоговорителят ще 
разшири ефекта Амбилайт от телевизионния 
екран.

Високоговорителят може да работи със следните 
серии Philips Амбилайт ТВ

Преди да започнете настройката, уверете се, 
че високоговорителят и телевизорът са 
свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

Включете Phillips Амбилайт ТВ. Настройката на 
сдвояването на Амбилайт ТВ трябва да се 
извърши на телевизора.

Активирайте конфигурацията, както е 
показано на Амбилайт ТВ:

Settings > Ambilight >  Ambilight extension > 
Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > 
Configure.

Следвайте инструкциите за настройка на 
телевизора. 
Това ще ви насочи към продължително 
натискане на бутона        на високоговорителя, 
за да влезете в режим на сдвояване с 
Амбилайт ТВ.  

Когато високоговорителят се отвори за 
сдвояване, светодиодите мигат в жълто.

Когато високоговорителят е сдвоен с 
Амбилайт ТВ, LED светлината на 
високоговорителя ще последва Амбилайт ТВ.

Ако няма свързан Амбилайт ТВ или телевизорът е 
изключен, LED светлината на високоговорителя 
автоматично ще превключи на Следване на 
музика по време на възпроизвеждане на музика.
Можете да изберете един от стиловете, които 
следват динамиката на звука. 
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За да настроите LED светлината, натиснете 
бутона        на високоговорителя в режим 
1 „Работа с Амбилайт“.

Можете да изберете един от 
предварително зададените цветови 
стилове. За да зададете цвета, натиснете
      и         , за да изберете желания стил на 
цвят. 

За да настроите LED светлината, натиснете 
бутона        на високоговорителя в Режим 2 
„светлина за настроение“.

Можете да изберете един от предварително 
зададените цветови стилове. За да зададете 
цвета, натиснете        и           за да изберете 
желания стил на цвят. 

1 

2 

Режим на светлина за 
настроение

1

2

Регулиране на яркостта

Наличните стилове на Следване на музика са:
• Топло бяло - статичен цвят по подразбиране
• Гореща лава - вариации на червен цвят
• Дълбока вода - вариации на син цвят
• Зелена природа - вариации на зелен цвят
• Портокал - вариации на оранжев цвят
• Лимон - вариации на жълт цвят
• Лавандула - вариации на светло лилав цвят

Наличните стилове на светлина за настроение са:

• Топло бяло - статичен цвят по подразбиране
• Гореща лава - червен статичен цвят
• Дълбока вода - син статичен цвят

Режимът на светлина за настроение (Салонен 
режим) на високоговорителя ви позволява да 
включите LED светлината (статична светлина) с или 
без възпроизвеждане на аудио. Така че можете да 
осветите стаята си с LED светлина. 

• Зелена природа - Зелен статичен цвят
• Портокал - оранжев статичен цвят
• Лимон - жълт статичен цвят
• Лавандула - светло лилав статичен цвят

Забележка

• Натиснете        и        веднъж, за да намалите 
яркостта на LED светлината.

Задайте нивото на яркостта на LED светлината.

• Натиснете        и        веднъж, за да увеличите 
яркостта на LED светлината.

• Дръжте захранването свързано в режим на светлина за 
настроение. Мрежата или Bluetooth връзката не се 
изискват в режим на светлина за настроение. 
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Изключване на LED светлина

Преглед

За да изключите LED светлината, натиснете бутона 
на високоговорителя        в режим 3 „Изкл“.
 

Follow 
Амбилайт ТВ

Следване на 
музика

Светлина за 
настроение 
(Салонен режим)

Следвайте цвета на 
Амбилайт ТВ

Варирайте с ритъма на 
звука при 
възпроизвеждане на 
музика

Статичен цвят

Режим Амбилайт ТВ Състояние на LED Действие

Изкл. Изкл.

1

2

3

Сдвоено

Не е сдвоено

• Натиснете и задръжте за 
3 секунди, за да влезете в режима 
на сдвояване.

• Натиснете бутона       и        , за да 
изберете режим Bluetooth.

• Натиснете бутона       и      /      за 
увеличаване/намаляване на 
яркостта.
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• За да изключите устройство, натиснете и задръжте      за 
2 секунди, докато LED индикаторът премигне бързо в синьо.

• Когато включите високоговорителя, той винаги 
автоматично се опитва да свърже последното успешно 
свързано устройство.

• За да изчистите информацията за сдвояване, натиснете и 
задръжте      за 2 секунди, докато LED индикаторът бавно 
премигне в синьо за 3 пъти.

• Готово за сдвояване
• Повторно свързване 

на последното 
свързано устройство

Възпроизвеждане от Bluetooth 
устройства

LED индикатор Описание

Свети в синьо Свързано

Натиснете за пауза или подновяване 
на възпроизвеждането

Когато възпроизвеждате музика

Регулиране на силата на звука

Контрол на възпроизвеждането

1

2

3

Слушайте външно устройство

Слушане на Spotify

1

2

6 Възпроиз-
веждане 

С този високоговорител можете да се наслаждавате 
на аудио от вашето Bluetooth устройство.

• Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на вашето 
устройство.

• Максималното разстояние за сдвояване на високоговорителя 
и вашето Bluetooth устройство е 20 метра (66 фута).

• Дръжте далеч от други електронни устройства, които може 
да причинят смущения.

Натиснете и задръжте бутона       на задния 
шкаф за 8 секунди, за да влезете в режим на 
Bluetooth сдвояване.

На Bluetooth устройството включете Bluetooth, 
потърсете и изберете „Play-Fi Device 
(XXXXXX) -BT“, за да започнете връзка.  

Избирайте и пускайте аудио файлове или 
музика на вашето Bluetooth устройство.
 

Свържете вашия MP3 плейър, за да пускате 
своите аудио файлове или музика.

Какво ви е необходимо
• MP3 плейър.

• 3,5 мм стерео аудио кабел.

Използвайте телефона, таблета или компютъра си 
като дистанционно управление за Spotify.
Отидете на spotify.com/connect, за да научите как.

С помощта на 3,5 мм стерео аудио кабел 
свържете MP3 плейъра към конектора 
AUDIO IN на този продукт. 

Натискайте бутоните на вашия MP3 плейър, 
за да избирате и възпроизвеждате аудио 
файлове или музика.

Забележка

Забележка

Бавно мигане в 
синьо
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Надстройка на фърмуера

1

2

3

Проверете дали най-новата версия на 
фърмуера е на www.philips.com/support.
Потърсете вашия модел и кликнете върху 
„Софтуер и драйвери (Software and drivers)“.

Изтеглете фърмуера в USB флаш устройство.

Следвайте инструкциите за надстройка на 
фърмуера.

За да получите най-добрите функции и 
поддръжка, актуализирайте продукта с 
най-новата версия на фърмуера.

Опция 1:

Актуализирайте фърмуера чрез Philips 
Sound App (Settings > PS Fine Tune)

Фърмуерът за MCU и DSP може да бъде надстроен 
до най-новата версия чрез Philips Sound App, 
задвижвано от DTS Play-Fi. Моля, отидете в 
менюто Settings и изберете опцията PS Fine 
Tune, за да я проверите. Ако надстройката бъде 
пусната, можете да натиснете иконата за 
надстройка, за да продължите автоматично. След 
като този продукт се свърже с Wi-Fi, той може да 
получи актуализация на фърмуера по въздуха. 
Винаги надграждайте с най-новата версия на 
фърмуера, за да подобрите производителността 
на този продукт.

Опция 2:

Актуализирайте фърмуера чрез USB 
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Захранване 100-240V ∼, 50/60Hz

350 x 151 x 132mm 

Тегло (основен модул) 3,5Kg

Безжична мрежа 802.11 a/b/g/n/ac

2412-2472MHz

5725-5825MHz

12±2dBm

20±2dBm

Bluetooth обхват

A2DP

прибл. 20m

Bluetooth
Версия на Bluetooth 4.2

Честотен диапазон 2402-2480MHz

6dBm

Изходна мощност: 80W RMS

Честотен отговор 20-20000Hz

> 70db

Високоговорители
Импеданс 40Hm

Входна мощност

Драйвер за 
високоговорителя

Обща информация

Усилвател

Поддържа се от мрежата

Сигнал за съотношение 
на шума

7 Продуктови 
спецификации 

Забележка

• Информацията за продукта може да бъде променена без 
предварително уведомление.

Честотен диапазон на 
предавателя 2.4G Wi-Fi

Мощност на 
предавателя 2.4G Wi-Fi

Честотен диапазон на 
предавателя 5G Wi-Fi

Мощност на 
предавателя 5G Wi-Fi

15

Размери (Ш x В x Д)

2 x 3,5” събуфер, 
2 x 1” високи тонове, 
2 x пасивни радиатори

30W (събуфер), 
10W (високи тонове)

Максимална преходна 
мощност

Съвместими Bluetooth 
профили

Консумирана мощност
Консумирана мощност 60 W

Консумирана мощност в 
полу-стендбай режим 

6 W



Wi-Fi

Bluetooth

Общи

Предупреждение

8 Отстраняване на 
неизправности 

• Риск от токов удар. Никога не премахвайте корпуса на този 
уред.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се 
опитвайте да поправяте продукта сами.
Ако имате проблеми при използването на 
продукта, проверете следните неща, преди да 
поискате сервизно обслужване.  Ако още имате 
проблем, потърсете поддръжка на 
www.philips.com/support. 

Няма захранване
• Уверете се, че AC контактът подава захранване.

• Уверете се, че гнездото AC IN на 
високоговорителя е правилно свързано.

• Като функция за пестене на енергия, 
високоговорителят се изключва автоматично 15 
минути след като не е получен аудио сигнал или 
не е свързано аудио устройство.

Няма звук
• Регулирайте силата на звука на този 

високоговорител.

• Регулирайте силата на звука на свързаното 
устройство.

• в режим AUDIO IN се уверете, че 
възпроизвеждането на музика чрез Bluetooth е 
спряно.

• Уверете се, че вашето Bluetooth устройство е в 
рамките на обхвата на работа.

Няма отговор от високоговорителя
• Рестартирайте високоговорителя.

Не може да се установи Wi-Fi връзка
• Проверете наличността на WLAN мрежа на 

рутера.

• Поставете Wi-Fi рутера по-близо до 
устройството.

• Уверете се, че паролата е правилна.

• Проверете функцията WLAN или рестартирайте 
модема и Wi-Fi рутера.

Качеството на аудиото, възпроизвеждано 
от свързано Bluetooth устройство, е ниско.
• Приемането на Bluetooth е лошо. Преместете 

устройството по-близо до високоговорителя 
или отстранете евентуалните пречки между 
устройството и високоговорителя.

Не намирам Bluetooth името на този 
модул на моето Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията за Bluetooth е 

активирана на вашето Bluetooth устройство.

• Сдвоете отново модула с вашето Bluetooth 
устройство.

Не може да се установи връзка с вашето 
Bluetooth устройство.
• Функцията за Bluetooth на вашето устройство не 

е активирана. Вижте потребителското 
ръководство на вашето устройство, за да 
разберете как се активира функцията.

• Високоговорителят не е в режим за сдвояване.

• Този високоговорител вече е свързан към друго 
устройство с активиран Bluetooth. Прекъснете 
връзката и опитайте отново.
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Play-Fi

Устройствата, поддържащи Play-Fi не 
могат да бъдат открити от приложението.
• Уверете се, че устройството е свързано с Wi-Fi.

Не може да се възпроизведе музика от 
Play-Fi
• Определена мрежова услуга или съдържание, 

налични през устройството, може да не са 
достъпни в случай, че доставчикът на услуги 
прекрати своята услуга.

• Когато настройката за първи път не е успешна, 
затворете Philips Sound App, задвижвано от DTS 
Play-Fi. Рестартирайте приложението.

• Когато високоговорителят е зададен като 
Стерео двойки или Съраунд звук, 
високоговорителят трябва да бъде изключен в 
приложението, преди да се използва отделно.
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Изявление на FCC (само за 
САЩ и Канада) 

Изхвърляне на стария ви продукт

9 Известие

Грижа за околната среда

Съответствие

Предупреждение

Всички промени или модификации, направени на 
това устройство, които не са изрично одобрени от 
MMD Hong Kong Holding Limited могат да отменят 
правото на потребителя да оперира с продукта.

С настоящото TP Vision Europe BV декларира, че 
този продукт е в съответствие с основните 
изисквания и другите приложими разпоредби на 
Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите 
Декларацията за съответствие на 
www.philips.com/support.

Този символ означава, че продуктът съдържа 
батерии, обхванати от Европейската директива 
2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля с 
обикновените битови отпадъци. Информирайте се 
за местните правила.

Този символ върху даден продукт означава, че 
продуктът е обхванат от европейска директива 
2012/19/ЕС.

Вашият продукт е разработен и произведен с 
висококачествени материали и компоненти, които 
могат да се рециклират и да се използват повторно.

система за събиране на електрически и 
електронни продукти и батерии. Спазвайте 
местните правила и никога не изхвърляйте 
продукта и батериите с нормални битови 
отпадъци. Правилното изхвърляне на стари 
продукти и батерии помага за предотвратяване на 
негативни последици за околната среда и 
човешкото здраве.

Информация за околната среда
Всички ненужни опаковки бяха пропуснати.
Опитахме да направим опаковката лесно да се 
раздели на три материала: картон (кутия), 
полистиренова пяна (уплътнител) и полиетилен 
(торби, лист със защитна пяна) Вашата система се 
състои от материали, които могат да бъдат 
рециклирани и използвани повторно, ако бъдат 
разглобени от специализирана компания. Моля, 
спазвайте местните разпоредби относно 
изхвърлянето на опаковъчни материали, 
изтощени батерии и старо оборудване.

Това устройство отговаря на Раздел 15 от 
правилата на ФКС. Работата е предмет на следните 
две условия: (1) Това устройство не може да 
причинява вредни смущения и (2) Това устройство 
трябва да приема всякакви получени смущения, 
включително смущения, които могат да причинят 
нежелана работа.

• Промени или модификации, които не са изрично одобрени 
от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират 
правото на потребителя да работи с оборудването.

• Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на 
ограниченията за цифрово устройство клас B по силата на 
Раздел 15 от Правилника на ФКС.

Забележка
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Тези ограничения са предназначени да осигурят 
разумна защита срещу вредни смущения в жилищна 
инсталация.
Това оборудване генерира, използва и може да 
излъчва радиочестотна енергия, ако не е 
инсталирано и използвано в съответствие с 
инструкциите може да причини вредни смущения в 
радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, 
че смущения няма да възникнат в конкретна 
инсталация. Ако това оборудване причини вредни 
смущения в приема на радио- или телевизионен 
сигнал, което може да се установи чрез включване и 
изключване на оборудването, насърчаваме 
потребителя да се опита да коригира смущенията 
чрез една или повече от следните мерки: 
(1) Пренасочване или преместване на приемащата 
антена. (2) Увеличаване на разстоянието между 
оборудването и приемника (3) Свързване на 
оборудването към контакт от верига, различна от 
тази, към която е свързан приемникът. 
(4 ) Консултация с продавача или опитен 
радио/телевизионен техник за помощ.

РЧ Известие за предупреждение
Устройството е оценено така, че да отговаря на 
общите изисквания за радиочестотна експозиция. 
Устройството може да се използва в преносими 
условия на експозиция без ограничения.

IC-Канада :CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)
Това устройство съдържа освободени от лиценз 
предавател(и) / приемник(ци), които отговарят на 
RSS(s) за освобождаване от лиценз на Канада за 
Иновативно, научно и икономическо развитие. 
Работата е предмет на следните две условия
1 Това устройство не може да причинява смущения.
2 Това устройство трябва да приеме всякакви 

смущения, включително смущения, които могат да 
причинят нежелана работа на устройството.
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Известие за търговска марка

За патентите на DTS вижте http://patents.dts.com, Произведено по лиценз на DTS, Inc. (за компании със седалище в САЩ / Япония / 
Тайван) или по лиценз на DTS Licensing Limited (за всички други компании).
DTS, Play-Fi и логото на DTS Play-Fi са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в САЩ и други страни. 
2020 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ.

Google, Google Play и Chromecast built-in са търговска марка на Google LLC. Google Assistant не се предлага на определени езици 
и държави.   

Словната марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване 
на такива марки от MMD Hong Kong Holding Limited е лицензирано. Други търговски марки и търговски имена са тези на 
съответните им собственици. 

Софтуерът Spotify подлежи на лицензи на трети страни, намерени тук: www. spotify.com/connect/third-party-licenses.

Логото на Wi-Fi CERTIFIED е сертификационна марка на Wi-Fi Alliance®.

За управление на този високоговорител с възможност за AirPlay 2 е необходим iOS 11.4 или по-нова версия. Използването на 
произведенията със значка на Apple означава, че аксесоарът е проектиран да работи специално с технологията, 
идентифицирана в значката, и е сертифициран от разработчика да отговаря на стандартите на Apple за изпълнение.
Apple® и Airplay® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други страни.
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Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Моля, посетете www.philips.com/support за най-новите актуализации и документи.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват 
по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или 
някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този 
продукт.
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