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1 Důležité 
informace

Před použitím výrobku si přečtěte všechny 
pokyny a pochopte je. Pokud je škoda 
způsobena nedodržením pokynů, nelze 
uplatnit záruku.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito bezpečnostními 
symboly

CAUTION

POZOR: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, 
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STRANU). UVNITŘ NEJSOU 
ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVOVAT. VEŠKERÉ 
OPRAVY MŮŽE PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ 
PERSONÁL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 Jedná se o přístroj CLASS II s dvojitou 
izolací a bez ochranného uzemnění.

  Střídavé napětí (AC)

 Používejte pouze napájecí zdroje 
uvedené v návodu k použití.

 VAROVÁNÍ! 
Varování: riziko úrazu elektrickým 
proudem!

 Vykřičník má uživatele upozornit na 
přítomnost důležitých pokynů k 
obsluze.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo 
požáru!

•	 Před vytvořením nebo změnou připojení se 
ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena 
od elektrické zásuvky.

•	 Výrobek ani jeho příslušenství nikdy 
nevystavuje dešti nebo vodě. Do blízkosti 
výrobku nikdy neumisťujte nádoby 
s kapalinami, jako jsou vázy. Pokud dojde 
k rozlití kapalin na výrobek nebo do něj, 
ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obraťte 
se na středisko péče o zákazníky a nechte 
výrobek před použitím zkontrolovat.

•	 Výrobek ani jeho příslušenství nikdy 
neumisťujte do blízkosti otevřeného ohně 
nebo jiných zdrojů tepla včetně přímého 
slunečního světla

•	 Nikdy nevkládejte žádné předměty do 
ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na 
výrobku.

•	 Pokud se jako odpojovací zařízení používá 
síťová zástrčka nebo spojka zařízení, 
musí zůstat odpojovací zařízení snadno 
ovladatelné.

•	 Před bouřkou výrobek odpojte od síťové 
zásuvky. 

•	 Při odpojování napájecího kabelu vždy 
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel. 

•	 Výrobek používejte v tropickém a/nebo 
mírném klimatu.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

•	 Informace o identifikaci a dodávkách 
naleznete na typovém štítku na zadní 
nebo spodní straně výrobku.

•	 Před připojením výrobku k elektrické 
zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje 
s údajem na zadní nebo spodní straně 
výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte 
k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění osob nebo poškození 
výrobku!

•	 Při montáži na stěnu musí být výrobek 
bezpečně připevněn ke stěně v souladu 
s pokyny k instalaci. Používejte pouze 
dodaný držák pro montáž na stěnu (je-li 
k dispozici). Nesprávná montáž na stěnu 
může způsobit nehodu, zranění nebo 
poškození. Pokud máte jakýkoli dotaz, 
kontaktujte zákaznickou péči ve vaší zemi.

•	 Výrobek ani žádné jiné předměty 
neumisťujte na síťové šňůry nebo na jiné 
elektrické zařízení. 

•	 Pokud je výrobek je transportován při 
teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a 
před připojením k síťové zásuvce počkejte, 
dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě 
v místnosti 

•	 Díly výrobku mohou být vyrobeny ze skla. 
Manipulujte s nimi opatrně, aby nedošlo 
ke zranění osob nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

•	 Výrobek nikdy neumisťujte do uzavřených 
prostorů. Okolo výrobku vždy kvůli ventilaci 
ponechte volný prostor nejméně 10 cm. 
Dbejte na to, abyste ventilační otvory na 
výrobku nikdy nezakrývali záclonami nebo 
jinými předměty. 
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Péče o váš výrobek
K čištění výrobku používejte pouze hadřík z 
mikrovlákna.

Péče o životní prostředí
Likvidace starého výrobku a baterie

Váš výrobek je navržen a vyroben z 
vysoce kvalitních materiálů a součástí, 
které lze recyklovat a znovu použít.

Tento symbol na výrobku znamená, 
že se na výrobek vztahuje evropská 
směrnice 2012/19/EU.

Tento symbol znamená, že výrobek 
obsahuje baterie, na které se vztahuje 
evropská směrnice 2013/56/EU 
a které nelze likvidovat s běžným 
komunálním odpadem. Informujte se 
o místním systému odděleného sběru 
elektrických a elektronických výrobků 
a baterií. Dodržujte místní předpisy a 
nikdy nevyhazujte výrobky ani baterie 
do běžného domovního odpadu. 
Správná likvidace starých výrobků a 
baterií pomáhá předcházet 
negativním důsledkům pro životní 
prostředí a lidské zdraví.

Pro zařízení 5G Wi-Fi
Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5350 MHz 
je určeno pouze pro použití ve vnitřních 
prostorách, aby se snížilo riziko škodlivého 
rušení mobilních satelitních systémů se 
společným kanálem.

Shoda
Tento výrobek vyhovuje požadavkům 
Evropského společenství na rádiové rušení.

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto 
prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se 
základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice o obnovitelných 
zdrojích 2014/53/ EU a Nařízení o rádiových 
zařízeních Spojeného království z roku 2017.
Prohlášení o shodě naleznete na  
www.philips.com/support.

Pomoc a podpora
Pro rozsáhlou online podporu navštivte 
www.philips.com/support a:
•	 stáhněte si návod k obsluze a stručnou 

příručku
•	 sledujte videonávody (k dispozici pouze 

pro vybrané modely)
•	 najděte odpovědi na často kladené 

otázky (FAQ)
•	 napište nám otázku přes e-mail
•	 chatujte s naším zástupcem podpory.
Podle pokynů na webu vyberte požadovaný 
jazyk a poté zadejte číslo modelu výrobku.
Případně můžete kontaktovat zákaznickou 
péči ve vaší zemi. Před kontaktováním si 
poznamenejte číslo modelu a sériové číslo 
výrobku. Tyto informace naleznete na zadní 
nebo spodní straně výrobku.

Ochranné známky:

Pro patenty DTS viz http://patents.dts.com. 
Vyrobeno na základě licence (u společností 
s ústředím v USA/Japonsku/Tchaj-wanu) 
nebo na základě licence od společnosti 
DTS Licensing Limited (u všech ostatních 
společností). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi a 
loga DTS Play-Fi a Play-Fi jsou registrované 
ochranné známky nebo ochranné známky 
společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech 
a dalších zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA 
PRÁVA VYHRAZENA.

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je registrovaná 
ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
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2 Váš subwoofer

Gratulujeme k nákupu a vítejte u 
společnosti Philips! Chcete-li plně využívat 
podpory, kterou nabízí společnost Philips, 
zaregistrujte si svůj subwoofer na adrese 
www.philips.com/support.

Co je v krabici

Zkontrolujte a identifikujte položky v balení:

•	 Subwoofer  x 1
•	 Napájecí kabel*  × 2
•	 Stručná příručka / Záruční list / 

Bezpečnostní list x 1

TAW8506 / 93 / 96 TAW8506 / 10TAW8506 / 37 TAW8506 / 98 TAW8506 / 94 

pro Čínu / Taiwan

CCC UL VDE VDEBS BS SAA BIS

pro USA / Kanadu
pro Evropu /  

Spojené království pro Asii pro Indii

•	 Množství napájecích kabelů a typů 
zástrček se liší podle regionů.

•	 Obrázky, ilustrace a výkresy zobrazené 
v tomto návodu k obsluze slouží pouze 
pro informaci, skutečný výrobek se 
může vzhledově lišit.

Subwoofer

Tato část obsahuje přehled bezdrátového 
subwooferu.

b

c
AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

a

1 AC in ~Zásuvka

Slouží k připojení napájecího zdroje.

2 USB service zásuvka 

Zásuvka USB je určena pouze pro servis.

3  Tlačítko (nastavení Wi-Fi) / indikátor
•	Spuštění	nastavení	Wi-Fi	pro	funkci	

Play-Fi.

•	Stiskem	a	podržením	tlačítka	po	dobu	
8 sekund přejdete do režimu AP.

•	Stiskem	a	podržením	tlačítka	po	dobu	
4 sekund přejdete do režimu WPS.

•	Stisknutím	a	podržením	tlačítka	po	
dobu 15 sekund obnovíte tovární 
nastavení subwooferu.

Akce Stav LED Stav

Trvale svítí
Připojeno 
/ párování 
úspěšné

Stiskněte 
a Podržte 
na  
8 sekundy

Bliká 

Režim 
přístupového 
bodu Wi-Fi 
(AP)

Stiskněte 
a Podržte 
na  
4 sekundy

Dvakrát 
blikne 

Režim WPS 
(chráněné 
nastavení 
Wi-Fi)

Stiskněte 
a Podržte 
na  
15 sekundy

Resetování 
továrního 
nastavení

1

2

3

Warranty Information
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3 Připojení

Tato část vám pomůže připojit váš 
subwoofer k televizoru a dalším zařízením a 
pak jej nastavit. 
Pro informace o základních připojeních 
vašeho subwooferu a příslušenství si 
projděte příručku pro rychlý start. 

Poznámka

 • Informace o identifikaci a dodávkách 
naleznete na typovém štítku na zadní nebo 
spodní straně výrobku.

 • Před vytvořením nebo změnou připojení se 
ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od 
elektrické zásuvky.

Připojení k napájení

•	 Před připojením síťové šňůry 
zkontrolujte, zda je řádně zapojeno vše 
ostatní.

•	 Riziko poškození výrobku! Ujistěte se, že 
napětí v elektrické síti odpovídá napětí, 
které je uvedeno na zadní nebo spodní 
straně zařízení.

1 Připojte napájecí kabel k zásuvce AC in~ 
subwooferu a poté do síťové zásuvky.

or

AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

AC in ~

1

2

AC in ~

USB service

*  Množství napájecích kabelů a typů 
zástrček se liší podle regionů.

Připojení k Wi-Fi 
(bezdrátový provoz)
(Pro verzi se zařízením iOS a Android)

Po připojení tohoto zařízení a mobilních 
telefonů, tabletů (například iPad, iPhone, 
iPod touch, telefonů se systémem Android 
atd.) ke stejné síti Wi-Fi můžete pomocí 
aplikace Philips Sound využívající DTS  
Play-Fi ovládat subwoofer a poslouchat 
zvukové soubory. 

1 Připojte telefon nebo tablet ke stejné 
síti Wi-Fi, ke které chcete připojit 
subwoofer.

2 Do telefonu nebo tabletu si stáhněte 
a nainstalujte aplikaci Philips Sound 
využívající DTS Play-Fi.

•	 Dbejte na to, aby byl router zapnutý a 
řádně fungoval.

3 Stisknutím a podržením tlačítka   
(Wi-Fi) umístěným na zadní straně 
skříňky na 8 sekund spustíte připojení 
Wi-Fi. 
 » Počkejte, dokud reproduktor nevydá 

druhý zvuk, poté tlačítko pusťte.

4 Počkejte, až světelný indikátor Wi-Fi na 
zadní straně skříňky přejde z rychlého 
blikání do pomalého pulzování. Když 
začne pomalu pulzovat, znamená to, 
že reproduktor vstupuje do režimu 
nastavení Wi-Fi.

5 Spusťte aplikaci Philips Sound 
využívající DTS Play-Fi. Postupujte 
podle pokynů v aplikaci a připojte 
výrobek k vaší domácí síti Wi-Fi.



Č
e

št
in

a

7

Poznámka

Pouze pro verzi se systémem iOS

K dokončení nastavení Wi-Fi výrobku 
je třeba síť Wi-Fi používanou zařízením 
iPhone dočasně přepnout na přístupový 
bod Play-Fi zařízení a restartovat aplikaci 
Philips Sound. Viz následující body:

 • Přejděte do nabídky 
Nastavení.

 • Vyberte nastavení 
Wi-Fi.

 • V nastavení Wi-Fi 
vyberte zařízení 
Play-Fi 

 • Vraťte se do 
aplikace Philips 
Sound a pokračujte 
v nastavení. 

6 Po úspěšném připojení Wi-Fi přestane 
indikátor Wi-Fi pulzovat a bude trvale 
svítit. Jakmile výrobek ve své síti 
Wi-Fi nastavíte, můžete jej ovládat z 
libovolného chytrého nebo tabletu ve 
stejné síti.

7 Po připojení lze změnit název zařízení. 
Vybrat lze z několika názvů, případně 
můžete výběrem možnosti Custom 
name (Vlastní název) na konci seznamu 
vytvořit svůj vlastní. Jinak bude použit 
výchozí název.

8 Po připojení může tento výrobek 
provést aktualizaci softwaru. Při prvním 
nastavením proveďte upgrade na 
nejnovější software. Proces upgradu 
softwaru může trvat několik minut. 
Během aktualizace reproduktor 
neodpojujte, zařízení nevypínejte ani 
neopouštějte síť.

Poznámka

 • Po připojení může výrobek provést 
aktualizaci softwaru. Po úvodním nastavení 
je vyžadována aktualizace. Bez aktualizace 
nemusí být všechny funkce výrobku dostupné. 

 • Pokud není první nastavení úspěšné, podržte 
tlačítko Wi-Fi na subwooferu na 8 sekund, 
dokud neuslyšíte druhý tón a kontrolka Wi-Fi 
se nezmění na pomalé pulzování. Resetujte 
připojení Wi-Fi, restartujte aplikaci a spusťte 
nastavení znovu.

 • Pokud chcete změnit jednu síť na jinou, je 
třeba připojení nastavit znovu. Chcete-li 
resetovat připojení Wi-Fi, stiskněte tlačítko 

 (Wi-Fi) na subwooferu a podržte ho na 
8 sekund.

Režim WPS

Pokud váš router disponuje funkcí Wi-Fi 
Protected Setup (WPS), můžete připojení 
nastavit bez zadání hesla.

1 Stiskněte a podržte tlačítko  (Wi-Fi)  
po dobu 4 sekund. Uslyšíte tón a 
kontrolka Wi-Fi bude dvakrát blikat.

2 Na routeru stiskněte tlačítko WPS. Toto 
tlačítko je normálně označeno tímto 
logem WPS. 

WPS

3 Párování spustíte podle pokynů 
v aplikaci Philips Sound App využívající 
DTS Play-Fi.

Poznámka

 • WPS není standardní funkce všech routerů. 
Pokud váš router funkcí WPS nedisponujte, 
použijte standardní nastavení Wi-Fi.

 • Pokud chcete funkci WPS ukončit, stiskněte 
jednou tlačítko  (Wi-Fi). Jinak bude 
ukončena po 2 minutách automaticky.
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Subwoofer propojte s aplikací 
Philips Sound app

1 Po úspěšném připojení Wi-Fi přestane 
indikátor Wi-Fi pulzovat a bude trvale 
svítit.

2 Spusťte aplikaci Philips Sound 
využívající DTS Play-Fi.

3 Vyberte primární reproduktor 
[TAW8506].

Solid AC in ~

USB service

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

TAW8506
Primary Speaker

Subwoofer propojte s televizorem 
s funkcí Philips Play-Fi

1 Zapněte televizor s funkcí DTS Play-Fi 
připojený k internetu.
 » Zvuk televizoru je ztlumen.

2 Vstupte do nabídky Nastavení na 
televizoru.
 » Nastavení > Zvuk > DTS Play-Fi

Settings

TV

Solid AC in ~

USB service

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
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Nastavení zvuku televizoru

Postupujte podle nastavení na obrazovce.

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
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

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
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

Nastavení prostorového zvuku

Postupujte podle nastavení na obrazovce.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

TAW8506 je kompatibilní s televizory s 
funkcí Philips DTS Play-Fi. Více informací 
naleznete na www.philips.com/TAW8506/
support.

www.philips.com/TAW8506/support

Aktualizace firmvéru

Chcete-li získat ty nejlepší funkce a 
podporu, aktualizujte svůj výrobek na 
nejnovější verzi firmwaru.

Firmvér aktualizujte pomocí Philips Sound 
(Nastavení > Ladění / Aktualizace firmvéru) 

Firmvér pro MCU a DSP lze aktualizovat na 
nejnovější verzi prostřednictvím aplikace 
Philips Sound využívající DTS Play-Fi. 
Přejděte do nabídky Nastavení a vyberte 
možnost PS Ladění / Aktualizace firmvéru a 
zkontrolujte ji. Pokud je vydána aktualizace, 
lze stisknout ikonu aktualizace a pokračovat 
automaticky. 
Pokud je výrobek připojen k Wi-Fi, lze 
aktualizaci firmwaru provést bezdrátově. 
Abyste zlepšili výkon výrobku, vždy 
provádějte aktualizaci na nejnovější verzi 
firmwaru. 

Resetování továrního 
nastavení

Resetování zařízení do výchozího nastavení.

1 Nastavení je ON (ZAPNUTO), stiskněte 
a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 
15 sekund.
 » Uslyšíte tón a poté se subwoofer 

automaticky restartuje. 

2 Subwoofer se vrátí do výchozího 
továrního nastavení. 
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4 Parametry 
výrobku

Poznámka

 • Parametry a provedení se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.

Podporovaná síť

•	 Pásmo bezdrátové frekvence WiFi IEEE 
802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Vysílaný 
vysokofrekvenční výkon

•	 2,4 G Wi-Fi:  
2400 MHz ~2483,5 MHz / ≤ 20 dBm

•	 5 G Wi-Fi:

 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm

 5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm

 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

•	 Napájení: 100-240 V~, 50/60 Hz

•	 Výstupní výkon (jmenovitý): 150 W RMS 
@ 10 % THD

•	 Spotřeba energie: 40 W

•	 Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu: ≤ 0,5 W

•	 USB: 5 V  500 mA max.

•	 Frekvenční charakteristika: 40 Hz - 150 Hz

•	 Impedance: 3 Ω
•	 Rozměry (Š × V × H): 240 x 400 x 390 mm

•	 Hmotnost: 8,6 kg

•	 Provozní teplota: 0 °C - 45 °C
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5 Odstraňování 
potíží

Upozornění

 • Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

Chcete-li zachovat platnost záruky, nikdy se 
nepokoušejte výrobek sami opravovat. 
Pokud máte s používáním tohoto výrobku 
problémy, zkontrolujte před požádáním o 
opravu následující body. Pokud problém 
přetrvává, získejte podporu na adrese 
www.philips.com/support. 

Chybí napájení

•	 Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně 
připojen.

•	 Ujistěte se, že je v elektrické zásuvce 
napájení.

Zvuk

•	 Pokud přehrávání zamrzne a v režimu 
Wi-Fi není slyšet žádný zvuk, 
zkontrolujte normální stav domácí sítě.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.
•	 Pokud přehráváte zvuk z televizoru přes 

tento výrobek, ujistěte se, že je televizor 
ztlumený. 

Wi-Fi

Nelze navázat připojení Wi-Fi.
•	 Zkontrolujte dostupnost sítě WLAN 

v routeru.
•	 Umístěte router Wi-Fi blíže k zařízení.
•	 Zkontrolujte, zda je heslo správné.
•	 Zkontrolujte funkci WLAN nebo 

restartujte modem a router Wi-Fi.

Play-Fi

Z aplikace nelze zjistit zařízení s podporou 
funkce Play-Fi.
•	 Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno 

k Wi-Fi.

Nelze přehrát hudbu Play-Fi.
•	 Určité síťové služby nebo obsah 

dostupné prostřednictvím zařízení 
nemusí být přístupné v případě, že 
poskytovatel služeb svou službu ukončí.

•	 Pokud první nastavení nebude 
úspěšné, zavřete aplikaci Philips Sound 
využívající DTS Play-Fi. Restartujte 
aplikaci. 

•	 Pokud byl reproduktor nastaven na 
stereofonní pár nebo prostorový zvuk, 
je třeba reproduktor před samostatným 
použitím v aplikaci odpojit.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější 
aktualizace a dokumenty naleznete na adrese www.Philips.com/support.

Philips a znak štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti 
Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence.

Tento výrobek byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD 
Hong Kong Holding Limited, nebo jedné z jejích přidružených společností 
a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je ručitelem v souvislosti s 
tímto výrobkem.
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