Juhtmevaba
bassikõlar
8000 seeria
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Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support
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•
Enne toote kasutamist lugege läbi kõik
juhised. Kui kahju on põhjustatud juhiste
mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

•
•

Ohutus

•

Tundke neid ohutussümboleid
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE KATET
(EGA TAGAKÜLGE) EEMALDAGE. KÕLARI SEES EI OLE OSASID,
MIDA KASUTAJA SAAKS HOOLDADA. PÖÖRDUGE HOOLDAMISEKS
KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.

See on II KLASSI sümboliga
toode, mis tähendab, et sellel on
kahekordne isolatsioonisüsteem
ning puudub maandus.

•

Lühise või tulekahju oht!

•
•

•

Kasutage ainult selles
kasutusjuhendis toodud
toiteallikaid.

Hüüumärk on mõeldud juhtima
kasutaja tähelepanu oluliste
kasutusjuhiste olemasolule.

•
•

Elektrilöögi või tulekaju oht!

•
•

•

Enne uute ühenduste loomist või nende
muutmist veenduge, et kõik seadmed on
vooluvõrgust väljas.
Ärge kunagi jätke toodet vihma kätte.
Ärge pange vedelikuga anumeid,
nagu vaasid, toote lähedale. Kui
vedelikupritsmed satuvad tootele või
tootesse, ühendage see pistikupesast
koheselt lahti. Võtke ühendust
klienditeenindusega, et nad toote enne
kasutamist üle vaataksid.
Ärge kunagi paigaldage toodet ja
tarvikuid lahtise leegi või muude

Identifitseerimise ja tarneklasside kohta
leiate infot toote tagaküljel või toote all
asuval sildil.
Enne toote pistikupesasse ühendamist
kontrollige, kas selle pinge vastab
toote tagaküljel või küljel näidatud
väärtusele. Ärge kunagi ühendage seadet
vooluvõrku, kui pinged on erinevad.

Vigastuse või toote kahjustumise oht!

Vahelduvvoolu pinge

HOIATUS!
Hoiatus: Elektrilöögi oht!

kuumusalliakte lähedusse ega otsese
päikesepaiste kätte.
Ärge kunagi paigaldage midagi toote
ventilatsiooniavadesse ega muudesse
avadesse.
Kui eraldusseadmena kasutatakse
pistikut või pistikupesa, peab
lahtiühendatav seade olema töövalmis.
Ühendage toode enne äikest
pistikupesast lahti.
Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake
alati pistikust, mitte juhtmest.
Kasutage toodet troopilises ja/või
mõõdukas kliimas.

Eesti keel

1 Oluline

•

Seinale paigaldamisel peab selle
vastavalt juhistele kindlalt kinnitama.
Kasutage ainult kaasaantud
seinakinnitust (kui on pakendiga kaasas).
Kui toode on halvasti seina külge
kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi,
vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on
küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi
klienditeeninduse poole
Ärge kunagi asetage toodet või muid
esemeid elektrijuhtmete või muu
elektriseadme peale.
Kui toodet transporditakse temperatuuril
alla 5°C, pakkige toode lahti ja oodake
enne pisikupesasse ühendamist,
kuni selle temperatuur jõuab
toatemperatuurini.
Selle toote osad võivad olla valmistatud
klaasist. Vigastuste ja kahjustuste
vältimiseks käsitlege ettevaatlikult.

Ülekuumenemise oht!

•

Ärge kunagi paigaldage seda seadet
piiratud kohta. Alati jätke seadme ümber
umbes 10 cm ruumi ventilatsiooni jaoks.
Veenduge, et kardinad või muud esemed
ei blokeeri seadme ventilatsiooniavasi.
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Hoolitsege oma seadme
eest
Toote puhastamiseks kasutage ainult
mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse
Teie vana toote ja aku kõrvaldamine
Meie toode on konstrueeritud ja
valmistatud kõrgekvaliteetsetest
materjalidest ja osadest, mida on
võimalik ringlusse võtta ja
taaskasutada.
Kõnealune sümbol tootel tähendab, et
tootele kohaldatakse Euroopa Liidu
direktiivi 2012/19/EU.
Kõnealune sümbol tähendab, et toode
sisaldab akusid, millele kohaldatakse
Euroopa Liidu direktiivi 2013/56/EU ja
mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste
kodumajapidamisjäätmetega. Tutvuge
kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete
ning akude kogumise süsteemiga.
Järgige kohalikke eeskirju ning ärge
visake ära toodet ja patareisid kunagi
koos tavaliste majapidamisjäätmetega.
Vanade toodete ja akude õige
kõrvaldamine aitab ennetada
keskkonnale ja inimeste tervisele
tekkivaid negatiivseid tagajärgi.
5G WiFi-seade
Seadme kasutamine 5150–5350 MHz
sagedusribal on mõeldud siseruumides
kasutamiseks, et vähendada
ohutlikku interferentsi kaaskanali
mogiilsatelliitsüsteemidega.

Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe B.V., et
toode vastab direktiivi 2014/53/EU olulistele
nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele
raadioseadmete direktiivis 2014/53/EU ja
Ühendkuningriigi 2017. aasta raadioseadmete
eeskirjades.
Vastavusdeklaratsiooni leiab veebilehelt
www.philips.com/support.

Abi ja tehniline tugi
Ulatusliku tugiteenuse saamiseks külastage
veebilehte www.philips.com/support:
• alla laadida kasutusjuhendi ja
kiirtutvustuse
• vaadata videoõpetusi (saadaval ainult
valitud mudelitele)
• leida vastuseid korduma kippuvatele
küsimustele (KKK)
• saata meile e-postiga küsimusi
• suhelda meie tugiteenuse esindajaga.
Keele valimiseks järgige juhiseid
veebileheküljel ja siis sisestage oma
tootemudeli number.
Alternatiivselt saate pöörduda oma riigi
Philipsi klienditeeninduse poole Enne
klienditeenindusega suhtlemist kirjutage üles
oma toote mudeli- ja seerianumber. Selle
informatsiooni leiate toote tagaküljelt või
toote alt.

Kaubamärgid

DTSI patentide kohta vt http://patents.dts.
com. Valmistatud äriühingu DTS, Inc. Litsentsi
alusel (äriühingud, mille peakorterid on
USAs / Jaapanis / Taiwanis) või äriühingu
DTS Licensing Limited litsentsi alusel (muud
äriühingud). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi ja DTS
Play-Fi ja Play-Fi logod on äriühingu DTS, Inc.
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid
Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.
© 2021 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Vastavus
See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete
nõuetele.
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Wi-Fi CERTIFIED™ Logo on Wi-Fi Alliance®
registreeritud kaubamärk.

2 Teie bassikõlar
Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Philipsi toe täiel määral
ärakasutamiseks registreerige oma toode
veebilehel www.philips.com/support.

Selles jaotises on juhtmevaba bassikõlari
ülevaade.

a
b

Mis on karbis?

USB

AC in

1
x1

3

3
2

VDE

BS

SAA

BIS

Hiina / Taiwan

USA / Kanada

Euroopa /
Ühendkuningriik

Aasia

India

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

USB service pistikupesa
USB-pesa on ette nähtud ainult
hooldamiseks.

Warranty Information

BS

AC in ~ pistikupesa
Ühendage toiteallikaga.

1

VDE

~

x1
x2

2

UL

service

AC in ~

bassikõlar
Toitejuhe *
lühijuhend / garantiikaart /
ohutuskaart

CCC

USB service

c

Kontrollige oma pakendis sisu:

•
•
•

Eesti keel

Bassikõlar

Toitejuhtmete arv ja pistiku tüüp võib
piirkonniti erineda.
Kasutusjuhendis olevad pildid,
illustratsioonid ja joonised on mõeldud
ainult viitena, toote tegelik välimus võib
erinevad.

(Wi-Fi Setup) nupp / märgutuli
• Käivitab Wi-Fi-seadistuse Play-Fi
jaoks.
• Vajutage ja hoidke nuppu 8 sekundit
all, et aktiveerida AP-režiim.
• Vajutage ja hoidke nuppu 4 sekundit
all, et aktiveerida WPS-režiim.
• Vajutage ja hoidke nuppu 15 sekundit
all, et lähtestada bassikõlari
tehaseaded.
Tegevus

LED-i
olek

Olek

Püsiv
põlemine

Ühendadud /
Õnnestunud
sidumine

Vajutage
ja hoidke
Vilkumine
all
8 sekundit
Vajutage
ja hoidke
Topelt
all
vilkumine
4 sekundit
Vajutage
ja hoidke
all
15 sekundit

Wi-Fi
juurdepääsupunkti
(AP) režiim
Wi-Fi
kaitseseadistuse
(WPS) režiim

Tehaseseaded
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3 Ühendamine
Selles jaotises juhendatakse teid bassikõlari
ühendamisel teleri ja muude seadmetega
ning seejärel selle seadmistamisel.
Lisateavet bassikõlari ja tarvikute
põhiühenduste kohta leiate lühijuhendist.

Märkus
•• Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate
infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.

•• Enne uute ühenduste loomist või nende

Wi-Fi-võrguga
ühendamine
(juhtmevaba kasutamine)
(iOS ja Android versioon)
Seadme ja mobiiltelefoni, tahvelarvuti (iPad,
iPhone, iPod touch, Android-telefonid jne)
samasse Wi-Fi-võrku ühendamisel saate
seejärel kasutada DTS Play-Fi rakendust
DTS Philips Sound, et juhtida bassikõlarit
helifailide kuulamiseks.

1

Ühendage oma mobiiltelefon või
tahvelarvuti samase Wi-Fi-võrku,
millega soovite oma bassikõlari
ühendada.

2

Laadige DTS Play-Fi Philips
Sound rakendus oma elefoni või
tahvelarvutisse ja installige.

•

Veenduge, et teie ruuter on
sisselülitatud ja töötab korrektselt.

3

Vajutage ja hoidke
(Wi-Fi) nuppu
korpuse tagaküljel 8 sekundit, et
käivitada Wi-Fi ühendus.
»» Kõlar annab teise helisignaali ja
seejärel vabastage nupp.

4

Oodake, kuni Wi-Fi valgusmärgutuli
korpuse tagaküljel muutub kiirest
vilkumisest aeglaseks. Aeglane
vilkumine näitab, et kõlar siseneb Wi-Fi
seadistamise režiimi.
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Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound
rakendus. Järgige Wi-Fi võrguga
ühendamiseks rakenduse juhiseid.

muutmist veenduge, et kõik seadmed on
vooluvõrgust väljas.

Elektrivõrku ühendamine
•

Jälgige, et oleksite enne
alalisvoolukaabli ühendamist teinud
kõik muud ühendused.

•

Toote kahjustamise oht! Veenduge, et
toiteallika ja seadme pinged vastavad,
infot seadme pinge kohta leiate seadme
alt või tagaküljel.

1

Sisestage bassikõlari toitejuhe AC in ~
pessa ja seejärel pistikupessa.

1
or
AC in ~

USB

service

AC in

*

~

Toitejuhtme väärtused ja pistiku tüüp
sõltuvad regioonist.

2

USB service

USB

service

AC in

AC in ~

6

~

Märkus

Ainult iOS versioon
Wi-Fi seadistamise lõpetamiseks peab
iPhine poolt kasutatava Wi-Fi võrgu
lülitama ajutiselt PlayFi seadme AP-le ja
Philips Sound rakenduse taaskäivitama.
Vaadake allolevaid samme:

•• Minge seadetesse.

Eesti keel

Märkus

•• Peale ühendamist võib see toode viia läbi

••

•• Valige Wi-Fi
seadistus.

••

tarkvaravärskenduse. Algseadistamiseks on
vajalik värskendamine. Ilma värskendamata ei
pruugi kõik toote funktsioonid olla saadaval.
Kui esmakordne seadistamine ei õnnestu,
hoidke bassikõlari Wi-Fi nuppu 8 sekundit
all, kuni kostub helisignaal ja Wi-Fi märgutuli
hakkab aeglaselt vilkuma. Wi-Fi ühenduse
taaskäivitamiseks taaskäivitage rakendus
nong alustage seadistamist uuesti.
Kui soovite ühe võrgu teise vastu vahetada,
peate ühenduse uuesti seadistama. Wi-Fi
ühenduse lähtestamiseks vajutage ja hoidke
bassikõlari
(Wi-Fi) nuppu 8 sekundit all.

WPS-režiim
•• Valige Wi-Fi

seadistustes Play-Fi
seade.

•• Seadistamise

jätkamiseks minge
tagasi Philips Sound
rakendusse.

Kui teie ruuteril on Wi-Fi Protected Setup
(WPS), saate ühenduse seadistada ilma
salasõna sisestamata.

1

Vajutage ja hoidke
(Wi-Fi) nuppu
4 sekundit all. Kuulete helisignaali ja
Wi-Fi märgutuli hakkab topeltvilkuma.

2

Vajutage oma ruuteril WRS-nupule.
Tavaliselt on tähistatud see WPS logoga.

WPS

6

7

8

Wi-Fi ühenduse õnnestumisel lõpetab
korpuse esiküljel Wi-Fi märgutuli
vilkumise ja jääb püsivalt põlema. Kui
seadistate selle seadme oma Wi-Fi
võrku, saate juhtida seda igast sama
võrgu nutitelefonist või tahvelarvutist.
Peale ühendamist saate seadme nime
muuta. Võimalik on valida mitmete
nimede seast või luua oma enda nimi,
valides nimeloendi lõpus Custom Name.
Vastasel juhul kasutatakse vaikimisi
nime.
Peale ühendamist võib see seade viia
läbi tarkvaravärskenduse. Esmakordsel
seadistamisel värskendage tarkvara
uusima versiooniga. Tarkvaravärskendus
võib võtta mõned minutid. Ärge
värskendamise ajal oma kõlarit lahti
ühendage, seadet väljalülitage või
võrgust lahkuge.

3

Sidumise alustamiseks järgige DTS
Play-Fi Philips Sound rakenduse
juhiseid.

Märkus
•• WPS ei ole kõigi ruuterite standardfunktsioon.
••

Kui teie ruuteril WPS puudub, kasutage Wi-FI
standardseadistust.
Vajutage WPS režiimist väljumiseks üks
kord
(Wi-Fi) nupule või väljumine toimub
automaatselt 2 minuti pärast-
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Ühendage bassikõlar rakendusega
Philips Sound

Ühendage bassikõlar Philips
Play-Fid võimaldava teleriga.

1

Wi-Fi ühenduse õnnestumisel lõpetab
Wi-Fi valgusmärgutuli vilkumise ja jääb
püsivalt põlema.

1

Lülitage internetiühendusega DTSi
Play-Fi teler sisse.
»» Teleri heli on välja lülitatud.

2

Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound
rakendus.

2

3

Sisenega teleri seadete menüüsse.
»» Seaded > Heli > DTS Play-Fi

Valige primaarne kõlar [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

>

Järgige seadistamise juhiseid ekraanilt.

Eesti keel

TAW8506 ühildub Philips DTSi Play-Fid
võimaldavate teleritega. Lisateavet leiab
veebilehelt www.philips.com/TAW8506/
support.

Teleri heli seadistamine

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

Püsivara värskendamine
DTS Play-Fi TV Audio

Funktsioonide ja toe parimaks kasutamiseks
kasutage kõige uuemat püsivara versiooni.

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

2

TAW8506
TAW8506

3
Värskendage püsivara rakenduse Philips
Sound kaudu (Seaded > Peenhäälestus /
Püsivara värskendamine)
MCU ja DSP püsivara saab värskendada
DTSi Play-Fi rakenduse Philips Sound
kaudu. Minge seadistuste menüüsse ja
valige PS peenhäälestus. Kui värskendus on
välja antud, saab automaatseks jätkamiseks
vajutada värskendamise ikoonil.
Kui see seade on Wi-Fi-ga ühendatud, saate
püsivara värskenduse õhu kaudu. Toote
jõudluse parandamiseks kasutage alati
uusimat püsivara värskendust.

Ümbritseva heli seadistamine
Järgige seadistamise juhiseid ekraanilt.

1

Tehaseseadetele
lähtestamine

This TV
2 Speakers

2

Seadme tehaseseadetele lähtestamine.

The home theater speakers are now
independent speakers.

1

Teler on sisse lülitatud. Vajutage ja
hoidke Wi-Fi nuppu 15 sekundit all.
»» Kuulete helisignaali ja bassikõlar
käivitub automaatselt uuesti.

2

Bassikõlar on lähtestatud
tehaseseadetele.

3
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4 Toote tehniline
kirjeldus
Märkus
•• Tehnilised andmed ja kujundus võivad
muutuda ette teatamata.

Võrgutoega
• WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Juhtmevaba
sagedusriba (Wi-Fi) / raadiosageduse
ülekanne
• 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

Bassikõlar
• Toide: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Väljundvõimsus (nimivõimsus): 150 W
•
•
•
•
•
•
•
•
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RMS @ 10 % THD
Elektritarve: 40 W
Elektritarve ooterežiimis: ≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA max
Sageduskaja: 40 z - 150 z
Takistus: 3 Ω
Mõõtmed (L x K x P): 240 x 400 x 390 mm
Mass: 8,6 kg
Töötemperatuur: 0 °C - 45 °C

Hoiatus
•• Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle
toote korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha
parandustöid.
Kui toote kasutamisel esineb probleeme,
siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake
üle järgmised punktid. Kui teil on jätkuvalt
probleeme, siis saate abi veebilehelt
www.philips.com/support.

Puudub elektriühendus
•
•

Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult
ühendatud.
Kontrollige, kas pistikupesas on vool.

Play-Fi
EI leia Play-Fi toega seadmeid rakendusest.
• Kontrollige, kas seade on Wi-FI-ga
ühendatud.
Play-Fi muusikat ei saa esitada.
• Teatud võrguteenus või sisu, mis on
saadaval seadme kaudu, ei pruugi olla
juurdepääsetav, kui teenusepakkuja on
teenuse lõpetanud.
• Kui esmakordne seadistamine ei
õnnestunud,.sulgege DTS Play-Fi
Philips Sound rakendus. Taaskäivitage
rakendus.
• Kui kõlari seadeks on Stereo Pairs
või Surround Sound, peab kõlari
rakendusest enne eraldi kasutamist lahti
ühendama.

Heli
•

Taasesituse takerdumisel ja Wi-FI
režiimi heli puudumisel kontrollige oma
koduvõrku.

Moondunud heli või kaja.
• Kui esitate selle toote kasumisel heli
telerist, siis veenduge, et teleris ei oleks
heli välja lülitatud.

Wi-Fi
Wi-Fi ühendust ei saa luua.
• Kontrollige WLAN-võrgu saadavust
ruuteris.
• Viige ruuter seadmele lähemale.
• Kontrollige, kas salasõna on korrektne.
• Kontrollige WLAN-funktsiooni või
rebuutige modem ja Wi-FI ruuter.
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Eesti keel

5 Tõrkeotsing

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Külastage
veebisaiti www.Philips.com/support uuenduste ja dokumentide leidmiseks.
Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud
kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
Kõnealune toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või selle
sidusettevõte ja seda müüakse nende vastutusel ning toote garantiiandja on
MMD Hong Kong Holding Limited.

