Trådløs subwoofer
8000 Serie
TAW8506
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•
•

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger
produktet. Hvis skaden er forårsaget af
manglende overholdelse af instruktionerne,
gælder garantien ikke.

•
•

Sikkerhed
Kend disse sikkerhedssymboler
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER
BAGDÆKSEL). DER FINDES INGEN DELE INDVENDIGT,
SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. AL SERVICERING
SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.

Dette er KLASSE II apparatur
med dobbelt isolering, og ingen
beskyttende jord til rådighed.
Vekselstrømsspænding
Brug kun de strømforsyninger, der
er angivet i brugervejledningen.
ADVARSEL!
Advarsel: Risiko for elektrisk stød!
Udråbstegnet er beregnet til at
advare brugeren om
tilstedeværelsen af vigtige
betjeningsvejledninger.
Risiko for elektrisk stød eller brand!
• Sørg for at alle enheders forbindelser til
strøm er afbrudt, inden du skaber eller
ændrer nogen forbindelser.
• Udsæt aldrig produktet og tilbehør for
regn eller vand. Anbring aldrig flydende
beholdere, f.eks. Vaser, i nærheden
af produktet. Hvis der spildes væske
på eller ind i produktet, skal du straks
afbryde det fra stikkontakten. Kontakt
Kundeservice for at få produktet
kontrolleret inden brug.
• Anbring aldrig produktet og tilbehør
i nærheden af åben ild eller andre
varmekilder, inklusive direkte sollys.

•

Stik aldrig genstande ind i
ventilationsåbningerne eller andre
åbninger på produktet.
Hvis netstikket eller en apparatkobling
anvendes som afbryderanordning, skal
frakoblingsanordningen kunne betjenes
let.
Frakobl produktet fra stikkontakten
inden tordenvejr.
Når du afbryder ledningen, skal du altid
trække i stikket, aldrig kablet.
Brug produktet i tropiske og/eller
moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!
• For identifikation og forsyningsklasser,
se typeskiltet på bagsiden eller bunden
af produktet.
• Inden du slutter produktet til
stikkontakten, skal du sikre dig, at
spændingen svarer til den værdi, der
er trykt på bagsiden eller bunden af
produktet. Slut aldrig produktet til
stikkontakten, hvis spændingen er
anderledes.
Risiko for kvæstelser eller skader på dette
produkt!
• Til vægmontering skal dette
produkt fastgøres sikkert til
væggen i overensstemmelse med
installationsinstruktionerne. Brug kun
det medfølgende vægbeslag (hvis det
er tilgængeligt). Forkert vægmontering
kan resultere i ulykke, personskade
eller materielle skader. Hvis du har
nogen forespørgsel, skal du kontakte
Consumer Care i dit land.
• An må aldrig placere produktet eller
genstandene på strømledninger eller på
andet elektrisk udstyr.
• Hvis produktet transporteres i
temperaturer under 5°C, skal du
pakke produktet ud og vente, indtil
temperaturen svarer til rumtemperaturen,
før det tilsluttes stikkontakten.
• Dele af dette produkt kan være lavet af
glas. Håndter dem forsigtigt for at undgå
personskade eller materielle skader.
Risiko for overophedning!
• Dette produkt må aldrig installeres i et
lukket rum. Efterlad altid et mellemrum
på mindst fire tommer omkring
produktet for ventilation. Sørg for, at
gardiner eller andre genstande ikke
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1 Vigtigt

dækker ventilationsåbningerne på
produktet.

Pas på dit produkt
Brug kun mikrofiberklud til at rengøre
produktet.

Pleje af miljøet
Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri
Dit produkt er designet og fremstillet
med materialer og komponenter af
høj kvalitet, som kan genbruges og
genbruges.
Dette symbol på et produkt betyder,
at produktet er omfattet af det
europæiske(EU) direktiv 2012/19/EU.
Dette symbol betyder, at produktet
indeholder batterier, der er omfattet af
det europæiske(EU) direktiv 2013/56 /
EU, og som ikke kan bortskaffes
sammen med normalt
husholdningsaffald. Informer dig selv
om det lokale separate
indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter og batterier.
Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig
produktet og batterierne sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af gamle
produkter og batterier hjælper med at
forhindre negative konsekvenser for
miljøet og menneskers sundhed.
Til 5G WiFi-enhed
Enheden til drift i båndet 5150-5350 MHz
er kun til indendørs brug for at reducere
risikoen for skadelig interferens til cochannel mobile satellitsystemer.

Overholdelse
Dette produkt overholder Det Europæiske
Fællesskabs radiointerferenskrav.
TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at
dette produkt er i overensstemmelse med
de væsentlige krav og andre relevante
bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og
UK Radio Equipment Regulations 2017.
Du kan finde overensstemmelseserklæringen
på www.philips.com/support.

Hjælp og support
For omfattende online support, besøg www.
philips.com/support for at:
• downloade brugervejledningen og
lynguiden
• se videoøvelser (kun tilgængelig for
udvalgte modeller)
•
finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
• sende et spørgsmål til os via e-mail
• chatte med vores supportrepræsentant.
Følg vejledningen på hjemmesiden for
at vælge dit sprog, og indtast derefter dit
produktmodelnummer.
Alternativt kan du kontakte Forbruger pleje
i dit land. Før du kontakter, skal du notere
produktets modelnummer og serienummer.
Du kan finde disse oplysninger på bagsiden
eller bunden af dit produkt.

Varemærker:

For DTS -patenter, se http://patents.dts.com.
Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for
virksomheder med hovedsæde i U.S./Japan/
Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing
Limited (for alle andre virksomheder). DTS,
DTS Play-Fi, Play-Fi og DTS Play-Fi og
Play-Fi-logos er registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA
og andre lande. © 2021 DTS, Inc. ALLE
RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Wi-Fi CERTIFIED™ logoet er et registreret
varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
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2 Din subwoofer
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Subwoofer
Dette afsnit indeholder en oversigt over den
trådløse subwoofer.

Tillykke med dit køb, og velkommen til
Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte
af den support, som Philips tilbyder,
skal du registrere din subwoofer på
www.philips.com/support.

a
b

Hvad er der i æsken

USB service

USB

service

c
AC in

~

AC in ~

Kontroller og identificer varerne i pakken:

•
•
•

Subwoofer
x1
Netledningen *
x2
Hurtig startvejledning /		
Garantikort / Sikkerhedsark
x1

1

AC in ~ stik
Tilslut til strømforsyningen.

2

USB service stik
USB -stikket er kun til service.

Warranty Information

1

3
3

2

CCC

UL

for Kina / Taiwan

for US / Canada

for Europa / Uk

for Asien

for Indien

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

VDE

BS

VDE

BS

SAA

BIS

Netledningen mængde og stik type
varierer efter region.
Billeder, illustrationer og tegninger, der
vises i denne brugervejledning, er kun
til reference, det faktiske produkt kan
variere i udseende.

(Wi-Fi-opsætning) knap/indikator
• Udløs Wi-Fi-opsætning til Play-Fi.
• Tryk og hold knappen nede i
8 sekunder for at aktivere AP
-tilstanden.
• Tryk og hold knappen nede i
4 sekunder for at aktivere WPS
-tilstanden.
• Tryk og hold knappen nede
i 15 sekunder for at nulstille
fabriksindstillingerne for subwooferen.
Handling

LEDtilstand

Status

Tilsluttet /
Konstant til Parring
lykkedes
Tryk og
hold
8 sekunder

Blinke

Tryk og
hold
4 sekunder

Dobbelt
blink

Tryk og
hold
15 sekunder

Wi-Fi
Access
Pointtilstand (AP)
Wi-Fi
Protected
Setup (WPS)
-tilstand
Nulstilling af
fabrik
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3 Forbinde

Opret forbindelse til
Wi-Fi (trådløs betjening)

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din
subwoofer til et tv og andre enheder og
derefter opsætning den.
Oplysninger om de grundlæggende
forbindelser til dinsubwooferen og tilbehøret
finder du i hurtig startvejledningen.

Bemærk
•• For identifikation og forsyningsklasser, se
••

typeskiltet på bagsiden eller bunden af
produktet.
Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm
er afbrudt, inden du skaber eller ændrer
nogen forbindelser.

(Til iOS- og Android-version)
Ved at forbinde denne enhed og
mobiltelefoner, tablets (såsom iPad, iPhone,
iPod touch, Android-telefoner osv.) til det
samme Wi-Fi-netværk, kan du derefter
bruge Philips Sound-appen, der drives af
DTS Play-Fi, til at styre subwooferen til at
lytte til lydfiler.

1

Tilslut din telefon eller tablet til det
samme Wi-Fi-netværk, som du vil
tilslutte din subwoofer.

2

Download og installer Philips Soundappen, der drives af DTS Play-Fi, på en
telefon eller tablet.

•

Sørg for, at din router er tændt og
fungerer korrekt.

3

Tryk og hold
(Wi-Fi) knap placeret
på bagskabet i 8 sek at udløse Wi-Fiforbindelse.
»» Indtil højttaleren laver en anden
tone og derefter slipper knappen.

4

Vent, indtil Wi-Fi-lysindikatoren på
bagkabinettet går fra et hurtigt blink
til en langsom puls. Når det begynder
at pulsere langsomt, indikerer
det, at højttaleren går ind i Wi-Fiopsætningstilstanden.

5

Start Philips Sound App drevet af DTS
Play-Fi. Følg vejledningen i appen for
at slutte dette produkt til dit Wi-Finetværk.

Forbinde til strøm
•

Før du tilslutter strømledningen, skal du
sikre dig, at du har fuldført alle andre
tilslutninger.

•

Risiko for produktskade! Sørg for, at
strømforsyningens spænding svarer til
den spænding, der er trykt på bagsiden
eller undersiden af enheden.

1

Forbinde strømkablet AC in ~
subwooferens vekselstrømsstik og
derefter til en stikkontakt

1
or
AC in ~

USB

service

AC in

*

Strømledningens længde og stiktype
varierer efter region.

2

USB service

USB

service

AC in

AC in ~
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~

~

Kun til iOS-version
Wi-Fi-netværk, der bruges af iPhone, skal
skiftes midlertidigt til Play-Fi-enhedens
AP og genstarte Philips Sound APP for at
fuldføre produktets Wi-Fi-opsætning.
Se nedenstående trin:

•• Gå til Indstillinger.

Bemærk
•• Efter forbindelsen kan produktet udføre

•• Vælg Wi-Fiopsætning.

••

••

•• Vælg Play-Fienheden i Wi-Fiopsætningen

6
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flere minutter. Fjern ikke stikket til din
højttaler, sluk for din enhed eller forlad
netværket under opdateringen.

Bemærk

en softwareopdatering. Opgradering er
påkrævet efter den første opsætning.
Uden opgraderingen er det ikke alle
produktfunktioner, der er tilgængelige.
Når første gang opsætningen ikke lykkes,
skal du holde Wi-Fi-knappen nede på
subwooferen i 8 sekunder, indtil den anden
tone kan høres, og Wi-Fi-lyset ændres til en
langsom puls. Nulstil Wi-Fi-forbindelsen,
genstart appen, og start opsætningen igen.
Hvis du vil skifte fra et netværk til et andet,
skal du konfigurere forbindelsen igen. Tryk og
hold
(Wi-Fi) -knappen på subwooferen i 8
sekunder for at nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

•• Vend tilbage til
Philips Sound App
for at fortsætte
opsætningen.

Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse
stopper Wi-Fi-lysindikatoren med
at pulse og bliver fast. Når du har
konfigureret dette produkt på dit Wi-Finetværk, kan du styre det fra en hvilken
som helst smartphone eller tablet på
det samme netværk.
Efter tilslutning kan du ændre enhedens
navn. Der er flere navne at vælge
imellem eller oprette dine egne ved at
vælge Brugerdefineret navn i slutningen
af navnelisten. Ellers følger den
standardnavnet.
Efter tilslutning udfører dette produkt
muligvis en softwareopdatering.
Opgrader til den nyeste software, når
det er første gang, du konfigurerer.
Softwareopgraderingen kan tage

WPS-tilstand
Hvis din router har Wi-Fi Protected Setup
(WPS), kan du oprette forbindelsen uden at
indtaste en adgangskode.

1

Tryk og hold
(Wi-Fi) -knappen nede
i 4 sekunder. Du vil høre en tone, og WiFi-lyset begynder dobbelt blink.

2

Tryk på WPS-knappen på routeren.
Knappen er normalt markeret med dette
WPS-logo.

WPS

3

Følg instruktionen i Philips Sound App,
der drives af DTS Play-Fi, for at starte
parringen.

Bemærk
•• WPS er ikke en standardfunktion på alle
••

routere. Hvis routeren ikke har WPS, skal du
bruge Standard Wi-Fi-installation.
Tryk på
(Wi-Fi) knappen én gang, hvis du
ønsker at forlade WPS-tilstand, eller det vil
automatisk afslutte efter 2 minutter.
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Forbind subwooferen med Philips
Sound-appen

Forbind subwooferen til Philips
Play-Fi-aktiveret tv

1

Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse
stopper Wi-Fi-lysindikatoren med at
pulse og bliver fast.

1

Start dit DTS Play-Fi-tv, der er tilsluttet
internettet.
» TV -lyden er slået fra.

2

Start Philips Sound App drevet af DTS
Play-Fi.

2

3

Gå ind i menuen Indstillinger på tv.
» Settings > Sound > DTS Play-Fi

Vælg den primære højttaler [TAW8506].

1

1
USB

Solid

TV

service

AC in

~

USB

Solid

Philips Sound

2

Personal mode settings
TV placement

>

DTS Play-Fi

Ambilight

>

Room calibration

Eco settings

>

Mimi Sound Personalization ... >

General settings

>

Advanced

Sound

2

Regionand language >

3
TAW8506
Primary Speaker

8

>

>

Picture

Speakers

~

Sound style

Settings

XXXXX

service

AC in

Android settings

>

Universal access

>

3

Dolby Atmos notification

>

Følg opsætningen på skærmen.
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TAW8506 er kompatibel med Philips DTS
Play-Fi-aktiverede tv'er. Gå til www.philips.
com/TAW8506/support for at få flere
oplysninger.

Opsætning af tv -lyd

DTS Play-Fi TV Audio
Stream
Stream this
this TV's
TV's audio
audio to
to wireless
wireless speakes
speakes
throughout
throughout your
your home.
home.
Learn more
more about
about DTS
DTS Play-Fi
Play-Fi enabled
enabled speakers
speakers
Learn
at play-fi.com
play-fi.com
at
Connect Speakers
Speakers
Connect

1
www.philips.com/TAW8506/support

Opgradere firmware

DTS Play-Fi TV Audio

Du kan få de bedste funktioner og support
ved at opdatere dit produkt med den nyeste
firmwareversion.

Play-Fi Speaker
Speaker
Play-Fi
Connect Speakers
Speakers
Connect
Select Speakers
Speakers
Select
Volume
Volume

TAW8506
TAW8506

2

3

Opdater firmware via Philips Sound (Settings
> Fine Tune / Update Firmware)
Firmwaren til MCU og DSP kan opgraderes til
den nyeste version via Philips Sound drevet
af DTS Play-Fi. Gå til indstillingsmenuen,
og vælg indstillingen PS Fine Tune /
Update Firmware for at tjekke den ud. Hvis
opgraderingen udgives, kan der trykkes
på det opgraderede ikon for at fortsætte
automatisk.
Når dette produkt er tilsluttet Wi-Fi, kan
det modtage trådløs firmwareopdatering.
Opgrader altid med den nyeste
firmwareversion for at forbedre dette
produkts ydeevne.

Opsætning af surroundlyd
Følg opsætningen på skærmen.

1

This TV
2 Speakers

2

Nulstilling af fabrik
Nulstil enheden til standardindstillingen.

1

Sættet er ON, tryk på og hold Wi-Fiknappen inde i 15 sekunder.
»» Du vil høre en tone, og derefter
genstarter subwooferen automatisk.

2

Subwooferen gendannes til
fabriksindstillingerne.

The home theater speakers are now
independent speakers.

3
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4 Produkt
specifikationer
Bemærk
•• Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.

Understøttet netværk
• WiFi IEEE 802.11a / b / g / n / ac
Trådløst frekvensbånd (Wi-Fi) /
RadioFrekvensstrøm Transmitteret
• 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~2483,5 MHz / ≤ 20 dBm

• 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer
• Strømforsyning: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Effektudgang (Rangerede): 150 W RMS
•
•
•
•
•
•
•
•

10

ved10% THD
Strømforbrug: 40 W
Standby-strømforbrug: ≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA Max
Frekvensgang: 40 z - 150 Hz
Impedans: 3 Ω
Mål (B x H x D): 240 x 400 x 390 mm
Vægt: 8,6 kg
Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Advarsel
•• Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig enhedens
kabinet.

Prøv aldrig selv at reparere produktet for at
holde garantien gyldig.
Hvis du har problemer med at bruge dette
produkt, skal du kontrollere følgende
punkter, før du anmoder om service. Hvis
du stadig har et problem, få støtte på
www.philips.com/support.

Ingen strøm
•
•

Sørg for, at vekselstrømsledningen er
korrekt tilsluttet.
Sørg for, at der er strøm ved
stikkontakten.

Play-Fi
De understøttede Play-Fi-enheder fra
appen blev ikke opdaget.
• Sørg for, at enheden er tilsluttet Wi-Fi.

Dansk

5 Fejlfinding

Play-Fi-musik kan ikke afspilles.
• Visse netværkstjenester eller -indhold,
der er tilgængeligt via enheden,
er muligvis ikke tilgængeligt, hvis
tjenesteudbyderen opsiger sin tjeneste.
• Når første gang, du konfigurerer, ikke
lykkes, skal du lukke Den Philips Soundapp, der drives af DTS Play-Fi. Genstart
appen.
• Når højttaleren er indstillet som
stereopar eller surroundlyd, skal
højttaleren afbrydes i appen, før den
bruges separat.

Lyd
•

Når afspilningen fryser, og der ikke
er nogen lyd i Wi-Fi-tilstand, skal du
kontrollere, om dit hjemmenetværk er
normalt.

Forvrænget lyd eller ekko.
• Hvis du afspiller lyd fra tv via dette
produkt, skal du sørge for, at tv'et er
slået fra.

Wi-Fi
Wi-Fi-forbindelse kan ikke oprettes.
• Kontroller tilgængeligheden af WLANnetværk på routeren.
• Placer Wi-Fi-routeren tættere på
enheden.
• Sørg for, at adgangskoden er korrekt.
• Kontroller WLAN-funktionen, eller
genstart modemmet og Wi-Fi-routeren.
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Specifikationerne kan ændres uden varsel. Besøg www.Philips.com/support
for de seneste opdateringer og dokumenter.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende
Koninklijke Philips N.V. og bruges.
Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong
Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong
Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

