Ασύρματο υπογούφερ
Σειρά 8000
TAW8506

Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support
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Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Εάν
προκληθεί ζημιά από μη τήρηση των οδηγιών, η
εγγύηση δεν θα ισχύει.

•
•
•
•

Ασφάλεια

•

Εξοικειωθείτε με αυτά τα σύμβολα
ασφαλείας
CAUTION

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

•
•

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

Αυτή είναι συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ με
διπλή μόνωση και χωρίς προστατευτική
γείωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προειδοποίηση: κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας!
Το θαυμαστικό προορίζεται να
ειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία
σημαντικών οδηγιών λειτουργίας.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

•
•

•

Πριν κάνετε ή αλλάξετε τυχόν συνδέσεις,
βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν
αποσυνδεθεί από την πρίζα.
Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ
σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία
υγρών, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθεί
υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε
το αμέσως από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να ελέγξει το
προϊόν πριν από τη χρήση.
Μην τοποθετείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ κοντά
σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας,

Για τις ενδείξεις τιμών και τροφοδοσίας, ανατρέξτε
στην πινακίδα στο πίσω ή στο κάτω μέρος του
προϊόντος.
Πριν συνδέσετε το προϊόν σε μια πρίζα,
βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος ταιριάζει με την
τιμή που είναι τυπωμένη στο πίσω ή στο κάτω
μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε το προϊόν σε
πρίζα εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς  στο προϊόν!

•

Τάση AC
 ρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που
Χ
αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού
φωτός.
Μην βάζετε αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή
σε άλλα ανοίγματα στο προϊόν.
Όταν χρησιμοποιείται φις ή συζευκτήρας για την
αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη
συσκευή εξακολουθεί να είναι λειτουργική.
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από
καταιγίδες.
Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, τραβάτε
πάντα το φις, ποτέ το καλώδιο.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε τροπικά και/ή ήπια
κλίματα.

•
•

•

Για τοποθέτηση σε τοίχο, το προϊόν πρέπει να
στερεωθεί στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες
εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο τον
παρεχόμενο βραχίονα στήριξης τοίχου (εάν
υπάρχει). Η ακατάλληλη τοποθέτηση σε τοίχο
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό ή
ζημιά. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την
Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας.
Μην τοποθετείτε το προϊόν ή άλλα αντικείμενα
σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό
εξοπλισμό.
Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασία
κάτω από 5° C, αποσυσκευάστε το προϊόν και
περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του να
ταιριάξει με τη θερμοκρασία δωματίου, πριν το
συνδέσετε στην πρίζα.
Τμήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι
από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να
αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

•

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιορισμένο
χώρο. Αφήνετε πάντοτε χώρο τουλάχιστον
τεσσάρων ιντσών γύρω από το προϊόν για
αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι κουρτίνες ή άλλα
αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού
του προϊόντος.
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Ελληνικά

1 Σημαντικό

Φροντίδα του προϊόντος σας
Χρησιμοποιείτε μόνο πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε
το προϊόν.

Φροντίδα του
περιβάλλοντος
Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας
σας
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/EU.
 υτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν
Α
περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν
μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά
οικιακά απορρίμματα.e. Μάθετε για το τοπικό
σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.
Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και
μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις
μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών
προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην
αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Για συσκευή WiFi 5G
Η συσκευή για λειτουργία στη ζώνη 5150–5350 MHz
προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους,
προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα επιβλαβών
παρεμβολών συν-καναλιών σε κινητά δορυφορικά
συστήματα.

Συμμόρφωση
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Με την παρούσα, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει
ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
RED 2014/53/EU και του Κανονισμού Ραδιοεξοπλισμού
του Ηνωμένου Βασιλείου 2017.
Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη
διεύθυνση www.philips.com/support.

Βοήθεια και υποστήριξη
Για περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support:
• για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον
οδηγό γρήγορης εκκίνησης
• για να παρακολουθήσετε βίντεο-μαθήματα
(διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
• για να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
• για να μας στείλετε με email ερωτήσεις
• για να συνομιλήσετε με το προσωπικό μας
υποστήριξης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να
επιλέξετε τη γλώσσα σας και μετά εισάγετε τον αριθμό
μοντέλου προϊόντος.
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας. Πριν
επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και
τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να
βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω
μέρος του προϊόντος.

Εμπορικά σήματα:

Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη
διεύθυνση http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται
με άδεια από την DTS, Inc. (για εταιρείες με έδρα στις
ΗΠΑ/Ιαπωνία/Ταϊβάν) ή με άδεια από την DTS Licensing
Limited (για όλες τις άλλες εταιρείες). Οι ονομασίες
DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi και τα λογότυπα DTS Play-Fi και
Play-Fi είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα
της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες
χώρες. © 2021 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ είναι σήμα κατατεθέν
της Wi-Fi Alliance®.
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2  Το υπογούφερ σας

Ελληνικά

Υπογούφερ
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του
ασύρματου υπογούφερ.

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε
στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
καταχωρίστε το υπογούφερ σας στην διεύθυνση
www.philips.com/support .

a
b

Τι είναι στο κουτί

USB service

USB

service

c
AC in

~

AC in ~

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας σας:

•
•
•

Υπογούφερ
Καλώδιο τροφοδοσίας *
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης /
Κάρτα εγγύησης /  Φύλλο ασφαλείας

x1
x2

1

AC in ~ Υποδοχή
Σύνδεση του τροφοδοτικού.

x1

2

Υποδοχή USB service
Η υποδοχή USB προορίζεται μόνο για σέρβις.

3

Κουμπί / ένδειξη (Ρύθμιση Wi-Fi)
• Ενεργοποίηση ρύθμισης Wi-Fi για Play-Fi.
• Πατήστε το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP.
• Πατήστε το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 15
δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις
εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του
υπογούφερ.

Warranty Information

1
3
2

CCC

UL

VDE

BS

VDE

BS

SAA

BIS

Ενέργεια

για την Κίνα / Ταϊβάν

για ΗΠΑ / Καναδά

για Ευρώπη / Ηνωμένο
Βασίλειο

για την Ασία

για την Ινδία

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

Ο αριθμός των καλωδίων τροφοδοσίας και ο
τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την
περιοχή.
Οι εικόνες, οι απεικονίσεις και τα σχέδια που
εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι
μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί
να διαφέρει στην εμφάνιση.

Κατάσταση
LED

Κατάσταση

Ανάβει
σταθερά

Συνδέθηκε /
Πετυχημένη
ζεύξη.

Πατήστε και
κρατήστε
πατημένο για
8 δευτερόλεπτα

Αναβοσβήνει

Λειτουργία
σημείου
πρόσβασης
Wi-Fi (AP)

Πατήστε και
κρατήστε
πατημένο για
4 δευτερόλεπτα

Λειτουργία
Αναβοσβήνει
Wi-Fi Protected
δύο φορές
Setup (WPS)

Πατήστε και
κρατήστε
πατημένο για
15 δευτερόλεπτα

Επαναφορά
εργοστασιακών
ρυθμίσεων
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3 Σύνδεση

Σύνδεση σε Wi-Fi (ασύρματη
λειτουργία)

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να συνδέσετε το υπογούφερ
σας σε τηλεόραση και άλλες συσκευές και, στη
συνέχεια, να το ρυθμίσετε.
Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του
υπογούφερ και των αξεσουάρ, ανατρέξτε στον οδηγό
γρήγορης εκκίνησης.

Συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και κινητά τηλέφωνα,
tablet (όπως iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνα
Android κ.λπ.) στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips Sound που
υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για τον έλεγχο του
υπογούφερ για να ακούτε αρχεία ήχου.

1

Σημείωση
•• Για τις ενδείξεις τιμών και τροφοδοσίας, ανατρέξτε
••

(Για έκδοση iOS και Android)

στην πινακίδα στο πίσω ή στο κάτω μέρος του
προϊόντος.
Πριν κάνετε ή αλλάξετε τυχόν συνδέσεις, βεβαιωθείτε
ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την
πρίζα.

2

Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet σας στο
ίδιο δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να συνδέσετε το
υπογούφερ σας.
Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής
Philips Sound που υποστηρίζεται από DTS Play-Fi
σε τηλέφωνο ή tablet.

Σύνδεση στο ρεύμα
•

Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες
συνδέσεις.

•

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η
τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο
πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.

1

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή
AC in~ του υπογούφερ και, στη συνέχεια, σε μια
πρίζα.

1

•

3

4

or
AC in ~

USB

service

AC in

*

2

Η ποσότητα των καλωδίων τροφοδοσίας και
ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με τις
περιοχές

USB service

USB

service

AC in

AC in ~

6

~

~

5

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι
ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
(Wi-Fi) που βρίσκεται στο πίσω ντουλάπι
για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
σύνδεση Wi-Fi.
»» Μέχρι να ακουστεί ένας δεύτερος ήχος από
το ηχείο και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.
Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi
στο πίσω μέρος που αναβοσβήνει γρήγορα
αλλάξει σε πιο χαμηλό ρυθμό. Όταν αρχίζει να
αναβοσβήνει πιο αργά, σημαίνει ότι το ηχείο
μπαίνει στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.
Ξεκινήστε την εφαρμογή Philips Sound που
υποστηρίζεται από DTS Play-Fi. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το
προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.

Σημείωση
•• Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να

Μόνο για έκδοση iOS
Το δίκτυο Wi-Fi που χρησιμοποιείται από το iPhone
θα πρέπει να αλλάξει προσωρινά σε συσκευή AP
Play-Fi και να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής
Philips Sound για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση Wi-Fi
του προϊόντος. Δείτε τα παρακάτω βήματα:

•• Μεταβείτε στις
Ρυθμίσεις.

••

•• Επιλέξτε ρύθμιση Wi-Fi.

••

•• Επιλέξτε τη συσκευή
Play-Fi στη ρύθμιση
Wi-Fi

•• Επιστρέψτε στην

εφαρμογή Philips Sound
για να συνεχίσετε τη
ρύθμιση.

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει Wi-Fi Protected Setup
(WPS), μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση χωρίς να
εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.

2

7

8

Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή ένδειξη
Wi-Fi θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα
ανάβει σταθερά. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν
στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγξετε από
οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο δίκτυο.
Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το
όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα
για να διαλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε
τα δικά σας επιλέγοντας Προσαρμοσμένο όνομα
στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά,
χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.
Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται
να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού.
Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο
λογισμικό όταν είναι η πρώτη σας ρύθμιση. Η
αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να διαρκέσει
αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέετε το ηχείο σας,
μην απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην
αποχωρήσετε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης.

πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Απαιτείται
αναβάθμιση μετά την αρχική ρύθμιση. Χωρίς
την αναβάθμιση, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι
δυνατότητες του προϊόντος.
Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κρατήστε
πατημένο το κουμπί Wi-Fi στο υπογούφερ για 8
δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο δεύτερος τόνος και
η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi ξεκινήσει να αναβοσβήνει πιο
αργά. Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi, επανεκκινήστε
την εφαρμογή και ξεκινήστε ξανά τη ρύθμιση.
Εάν θέλετε να αλλάξετε από το ένα δίκτυο σε άλλο,
πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση. Πατήστε
παρατεταμένα το Κουμπί (Wi-Fi) στο υπογούφερ
για 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση
Wi-Fi.

Λειτουργία WPS
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Σημείωση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί
(Wi-Fi) για 4 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν
ήχο και η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi θα ξεκινήσει να
αναβοσβήνει δύο φορές.
Πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή σας.
Το κουμπί συνήθως επισημαίνεται με αυτό το
λογότυπο WPS.

WPS

3

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Philips
Sound που υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για
να ξεκινήσετε τη ζεύξη.

Σημείωση
•• Το WPS δεν είναι τυπική λειτουργία σε όλους τους
••

δρομολογητές. Εάν ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει
WPS, χρησιμοποιήστε την τυπική ρύθμιση Wi-Fi.
Πατήστε το κουμπί
(Wi-Fi) μία φορά εάν θέλετε
να βγείτε από τη λειτουργία WPS, διαφορετικά θα
κλείσει αυτόματα μετά από 2 λεπτά.
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Συνδέστε το υπογούφερ με την
εφαρμογή Philips Sound

Συνδέστε το υπογούφερ στην
τηλεόραση Philips με δυνατότητα Play-Fi

1

Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η φωτεινή
ένδειξη Wi-Fi θα σταματήσει να αναβοσβήνει και
θα ανάβει σταθερά.

1

Ανάψτε την τηλεόραση DTS Play-Fi που είναι
συνδεδεμένη στο internet.
» Ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση.

Ξεκινήστε την εφαρμογή Philips Sound που
υποστηρίζεται από DTS Play-Fi.

2

Μπείτε στο μενού Settings στην τηλεόραση.
» Settings > Sound > DTS Play-Fi

2
3

Επιλέξτε το Κύριο ηχείο [TAW8506].

1
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Dolby Atmos notification

>

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
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Το TAW8506 είναι συμβατό με τηλεοράσεις Philips με
δυνατότητα DTS Play-Fi. Μεταβείτε στη διεύθυνση
www.philips.com/TAW8506/support για περισσότερες
πληροφορίες.

Ρύθμιση ήχου τηλεόρασης

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-fi.com
Connect Speakers

1

www.philips.com/TAW8506/support

Αναβάθμιση
υλικολογισμικού

DTS Play-Fi TV Audio
Play-Fi Speaker
Connect Speakers
Select Speakers
Volume

TAW8506

2

Για να λάβετε τις καλύτερες δυνατότητες και
υποστήριξη, ενημερώστε το προϊόν σας με την πιο
πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

3

Ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware)
Το υλικολογισμικό για MCU και DSP μπορεί να
αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω του
Philips Sound με δυνατότητα DTS Play-Fi. Μεταβείτε
στο μενού settings και επιλέξτε PS Fine Tune / Update
Firmware για να το επιλέξετε. Εάν υπάρχει διαθέσιμη
αναβάθμιση, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο
αναβάθμισης για να προχωρήσετε αυτόματα.
Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε WiFi, μπορεί να λάβει ενημέρωση υλικολογισμικού
ασύρματα. Κάντε αναβάθμιση πάντα στην πιο
πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώσετε
την απόδοση αυτού του προϊόντος.

Ρύθμιση ήχου surround
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

1

This TV

Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων

2 Speakers

2

Επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1
The home theater speakers are now
independent speakers.

3

2

Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi για 15
δευτερόλεπτα.
»» Θα ακούσετε έναν ήχο και στη συνέχεια το
υπογούφερ θα επανεκκινηθεί αυτόματα.
Το υπογούφερ επαναφέρεται στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
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4 Προδιαγραφές
προϊόντος
Σημείωση
•• Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Υποστηριζόμενα δίκτυα
• WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Ασύρματη ζώνη
•

συχνοτήτων (Wi-Fi) / Μετάδοση ισχύος
ραδιοσυχνοτήτων
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

Υπογούφερ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Τροφοδοσία: 100-240 V~, 50/60 Hz
Ισχύς εξόδου (ονομαστική): 150 W RMS @10% THD
Κατανάλωση ενέργειας: 40 W
Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής:
≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA μέγιστη
Συχνότητα απόκρισης: 40 Hz - 150
Αντίσταση: 3 Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 240 x 400 x 390 mm
Βάρος: 8,6 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 45°C

Προειδοποίηση
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το
περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην
προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι
σας.
Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του
προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε
επισκευή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε
κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη στη
διεύθυνση www.philips.com/support.

Play-Fi
Δεν είναι δυνατή η ανακάλυψη των υποστηριζόμενων
συσκευών Play-Fi από την εφαρμογή.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στο Wi-Fi.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής Play-Fi.
• Ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή περιεχόμενο που
διατίθεται μέσω της συσκευής, ενδέχεται να μην
είναι προσβάσιμα, σε περίπτωση που ο πάροχος
υπηρεσιών τερματίσει την υπηρεσία του.
• Εάν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κλείστε
την εφαρμογή Philips Sound που υποστηρίζει DTS
Play-Fi. Κάντε επανεκκίνηση της εφαρμογής..
• Όταν το ηχείο οριστεί ως στερεοφωνικό ή για ήχο
Surround, το ηχείο πρέπει να αποσυνδεθεί στην
εφαρμογή πριν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.

Δεν ανάβει
•
•

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά
συνδεδεμένο.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.

Ήχος
•

Όταν η αναπαραγωγή παγώνει και δεν υπάρχει
ήχος στη λειτουργία Wi-Fi, ελέγξτε αν το οικιακό
σας δίκτυο λειτουργεί σωστά.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.
• Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω
της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι
σε σίγαση.

Wi-Fi
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω Wi-Fi.
• Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του δικτύου WLAN στο
δρομολογητή.
• Τοποθετήστε το δρομολογητή Wi-Fi πιο κοντά στη
μονάδα.
• Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι
σωστός.
• Ελέγξτε τη λειτουργία WLAN ή επανεκκινήστε το
μόντεμ και το δρομολογητή Wi-Fi.
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5 Αντιμετώπιση
προβλημάτων

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφθείτε την
διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και έγγραφα.
Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι σήματα κατατεθέντα της
Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται και πωλείται με ευθύνη της MMD Hong Kong Holding
Limited. ή μία από τις θυγατρικές της, και η MMD Hong Kong Holding Limited. είναι ο
εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.

