Langaton subwoofer
8000-sarja
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Käyttäjän opas
Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support
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Varmista, että olet lukenut ja ymmärrät kaikki
ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote
vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu,
ei takuu voimassa.

•
•

•

Turvallisuus

•
•

Tutustu näihin turvallisuussymboleihin
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ
IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN
HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. ANNA HUOLTOTYÖT AINA
VALTUUTETUN HUOLTOTEKNIKON TEHTÄVÄKSI.

Tämä on LUOKAN II laite
kaksinkertaisella eristyksellä, eikä
se sisällä maadoitusta.
AC-jännite
Käytä vain ohjekirjassa luetteloituja
virtalähteitä.
VAROITUS!
Varoitus: sähköiskun vaara!
Huutomerkki on tarkoitettu
kiinnittämään käyttäjän huomio
tärkeiden käyttöohjeiden olemassa
oloon.
Sähköiskun tai tulipalon vaara!
• Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä,
varmista, että kaikki laitteet ovat irti
verkkovirrasta.
• Älä koskaan altista tuotetta ja
lisävarusteita sateelle tai vedelle.
Älä koskaan aseta nestettä sisältäviä
astioita, kuten vaasit, tuotteen lähellä.
Mikäli nesteitä läikkyy tuotteeseen,
irrota se välittömästi virtalähteestä.
Ota yhteys asiakaspalveluun
tarkistuttaaksesi tuotteen ennen
käyttöä.
• Älä koskaan aseta tuotetta ja
lisävarusteita avoliekkien ja muiden

lämmönlähteiden läheisyyteen, mukaan
lukien suora auringonvalo.
Älä aseta tavaroita tuotteen
tuuletusaukolle tai muille aukoille.
Kun laitteen irrottamiseen verkosta
käytetään verkkovirtapistoketta,
verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina
olla helposti tehtävissä.
Irrota tuote virtalähteestä ennen
ukkosmyrskyjä.
Irrottaessasi virtajohdon, pidä aina kiinni
virtapistokkeesta, ei koskaan johdosta.
Käytä laitetta vain trooppisessa ja/tai
leudossa ilmastossa.

Oikosulun tai tulipalon vaara!
• Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen
takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
• Ennen kuin liität tuotteen
virtalähteeseen, varmista, että virran
jännite vastaa takana tai pohjassa
mainittua arvoa. Älä koskaan liitä
tuotetta virtalähteeseen, mikäli jännite
on erilainen.
Loukkaantumisen tai tämän tuotteen
vahingon riski!
• Tämä tuote on kiinnitettävä
seinäasennusta varten tiukasti seinälle
asennusohjeiden mukaisesti. Käytä vain
mukana toimitettua seinäkiinnikettä (jos
saatavana). Vääränlainen seinäkiinnitys
voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin
tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää,
ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
• Älä koskaan asetat tuotetta tai mitään
esineitä virtajohdoille tai muille
sähkölaitteille.
• Jos tuotetta kuljetetaan alle 5°C
lämpötiloissa, pura tuote pakkauksesta
ja odota kunnes sen lämpötila vastaa
huonelämpötilaa, ennen kuin liität sen
virtalähteeseen.
• Tämän tuotteen jotkin osat voivat
olla valmistettuja lasista. Käsittele
varoen loukkaantumisten ja vaurioiden
välttämiseksi.
Ylikuumenemisvaara!
• Älä koskaan asenna tätä tuotetta
rajoitettuun tilaan. Jätä aina ainakin
neljän tuuman tila tuotteen ympärille
ilmanvaihtoa varten. Varmista, etteivät
verhot tai muut esineet milloinkaan
peitä ilma-aukkoja tuotteella.
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1 Tärkeää

Tuotteesi huolto,
Käytä vain mikrokuituliinaa laitteen
puhdistamiseen.

Ympäristöstä
huolehtiminen
Vanhan tuotteen ja pariston hävitys
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu
korkealaatuisista materiaaleista ja
osista, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote
kuuluu eurooppalaisen 2012/19/
EU-direktiivin soveltamisalaan.
Tämä symboli tarkoittaa, että
tuotteessa on paristoja, joita
eurooppalainen 2013/56/EU
-direktiivi koskee, eikä niitä saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana. Hanki itsellesi tiedot koskien
paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä
sähköisille ja tuotteille ja elektronisille
paristoille. Noudata paikallisia
sääntöjä äläkä koskaan hävitä
tuotetta ja paristoja normaalin
kotitalousjätteen mukana. Vanhojen
tuotteiden ja paristojen oikea
hävittäminen ehkäisee negatiivisia
seuraamuksia ympäristölle ja
terveydelle.
5G WiFi -laitetta varten
Käytettävä laite kaistalla 5150-5350 MHz
on vain sisäkäyttöön jotta voidaan vähentää
mahdollisia häiriöitä jaetuille kanaville
mobiileissa satelliittijärjestelmissä.

Vaatimustenmukaisuus
Tämä tuote on vaatimustenmukainen
Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien
säännösten mukaisesti.
HARMAN Vision Europe B.V. täten vakuuttaa,
että tämä tuote on 2014/53/EU REDdirektiivin ja UK:n radiolaitesäännösten
2017 olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen.
Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
osoitteesta www.philips.com/support.

Ohje ja tuki
Saat kattavaa tukea verkosta osoitteessa
www.philips.com/support to:
• lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
• katso ohjevideot (saatavilla vain
tiettyihin malleihin)
• etsi vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin (UKK)
• lähetä meille kysymys sähköpostitse
• chattaile asiakaspalvelumme edustajan
kanssa.
Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi
kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero.
Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi
kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja
sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa.
Nämä tiedot löytyvät tuotteen takaa tai
pohjasta.

Tavaramerkit

DTS-patenttien osalta, ks.
http://patents.dts.com. Valmistettu DTS, Inc.:n
lisenssillä (USA:ssa./Japanissa/Taiwanissa
pääpaikkaansa pitäville yhtiöille) tai lisenssillä
DTS Licensing Limitediltä (kaikkia muita
yhtiöitä varten). DTS, Play-Fi, ja DTS Play-Fi
ja Play-Fi -logot ovat DTS:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2021
DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliance®
sertifiointimerkki.
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2 Subwooferisi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi subwoofer osoitteessa
www.philips.com/support.

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen
langattomasta subwooferista.

a
b

Mitä pakkaus sisältää

USB

Subwoofer
x1
Virtajohto *
x2
Pikaopas aloitukseen/ Takuukortti /
Turvallisuustiedote
x1

AC in

1

Liitä virtalähteeseen.
USB service liitäntä
USB-portti on tarkoitettu vain huoltoa
varten.

Warranty Information
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3
2

CCC

UL

Kiinaa / Taiwania
varten

Yhdysvaltoja /
Kanadaa varten

Eurooppaa / Yhdistyneitä
kuningaskuntia varten

Aasiaa varten

Intiaa varten

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

VDE

BS

SAA

~

AC in ~ liitäntä

1

BS

service

AC in ~

2

VDE

USB service

c

Tarkista ja tunnista pakkauksesi nimikkeet:

•
•
•

Suomi

Subwoofer

BIS

Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi
vaihtelee alueittain.
Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt
kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat
vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden
ulkoasu voi vaihdella.

(Wi-Fi-asennus) -painike / ilmaisin
• Laukaise Wi-Fi-asennus Play-Fi
-ominaisuutta varten.
• Paina ja pidä sitä painettuna
painiketta 8 sekuntia aktivoidaksesi
AP-tilan.
• Paina ja pidä sitä painettuna
painiketta 4 sekuntia aktivoidaksesi
WPS-tilan.
• Paina ja pidä painettuna painiketta
15 sekuntia nollataksesi subwooferin
tehdasasetuksille.

Toimenpide LED-tila

Tila

Jatkuva

Liitetty /
parimuodo
stus onnistui

Paina ja
pidä 8
sekuntia

Vilkku

Wi-Fiyhteyspiste
(AP) -tila

Paina ja
pidä 4
sekuntia

WPS (Wi-Fi
Kaksoisvilkku suojattu
asennus)

Paina ja
pidä 15
sekuntia

Tehdasa
setuksille
palautus
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3 Yhdistä

Yhdistä Wi-Fi (langaton
toiminto)

Tämä osa auttaa sinua subwooferin
liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin
ja sen jälkeen asennuksessa.
Löydät lisätietoja subwoofer-kaiuttimesi
perusliitännöistä ja lisätarvikkeista pikaaloitusoppaasta.

Huomautus
•• Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen

(iOS- ja Android-versioita varten)
Yhdistämällä tämän yksikön
matkapuhelimet, taulutietokoneet (kuten
iPad, iPhone, iPod touch, Androidpuhelimet, jne.) samaan Wi-Fi-verkkoon, voit
sitten käyttää Philips Sound -sovellusta, joka
on DTS Play-Fin suorittama subwooferin
ohjaamiseksi kuunnellaksesi äänitiedostoja.

1

Yhdistä puhelimesi tai taulutietokoneesi
samaan Wi-Fi-verkkoon, jonka haluat
liittää subwooferisi kanssa.

2

Lataa ja asenna Philips Sound -sovellus,
jonka suorittaa DTS Play-Fi puhelimella
tai taulutietokoneella.

•

Varmista että reitittimesi on päällä ja
toimii asianmukaisesti.

3

Paina ja pidä painettuna 8 s ajan
(Wi-Fi) -painiketta, joka sijaitsee
takakaapissa Wi-Fi-yhteyden
muodostamiseksi.
»» Kunnes kaiutin tuottaa toisen äänen
ja vapauta sitten painike.

4

Odota kunnes Wi-Fi-valoilmaisin
takakaapissa siirtyy nopeasti vilkkuvasta
hitaaseen sykkeeseen. Sen alkaessa
sykkimään hitaasti, se ilmaisee
kaiuttimen olevan siirtymässä Wi-Fiasennustilaan.
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Käynnistä Philips Sound -sovellus
DTS Play-Fin suorittamana. Noudata
sovelluksessa olevia ohjeita liittääksesi
tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoosi.

takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.

•• Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä,
varmista, että kaikki laitteet ovat irti
verkkovirrasta.

Yhdistä virtalähteeseen
•

•
Ennen AC-virtajohdon liittämistä,
varmista vieneesi päätökseen kaikki
muut liitännät.

•

Tuotevahingon riski! Varmista, että
virtalähteen jännite vastaa yksikön
jännitettä yksikön takana tai pohjassa.

1

Liitä verkkovirtakaapeli AC in~
liitäntään Subwooferissa ja sitten
verkkovirtaliitäntään.

1
or
AC in ~

USB

service

AC in

*

~

Virtajohtojen määrä ja pistokemalli
vaihtelee alueittain.

2

USB service

USB

service

AC in

AC in ~
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liitäntää, kytke pois päältä laitettasi, tai
poistu verkosta päivityksen aikana.

Huom.
Vain iOS-versioita varten
iPhonen käyttämää Wi-Fi-verkkoa tulee
vaihtaa väliaikaisesti Play-Filaitteen AP:lle
ja käynnistää Philips Sound APP -sovellus
tuotteen Wi-Fi-asennuksen päätökseen
viemiseksi. Ks. alla olevat vaiheet.

•• Siirry kohtaan

•• Valitse Wi-Fi-asetus.

Asetukset.

Huom.
•• Yhteyden muodostuksen jälkeen, tuote

••

••

•• Valitse Play-Fi -laite
Wi-Fin asennuksessa
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saattaa suorittaa ohjelmistopäivityksen.
Versiopäivitys vaaditaan lähtökohtaisen
asennuksen jälkeen. Ilman versiopäivitystä,
kaikki tuoteominaisuudet ovat käytettävissä.
Ensimmäisen asennuksen epäonnistuessa,
pidä alhaalla Wi-Fi-painiketta subwooferissa
8 s ajan, kunnes toinen ääni voidaan kuulla ja
Wi-Fin valo vaihtuu hitaasti sykkiväksi. Nollaa
Wi-Fi-yhteys, käynnistä sovellus uudelleen ja
käynnistä asennus uudelleen.
Mikäli haluat vaihtaa yhdestä verkosta toiseen,
sinun tulee asentaa liitäntä uudelleen. Pidä
painettuna
(Wi-Fi) -painiketta subwooferissa
8 s ajan nollataksesi Wi-Fi-yhteyden.

•• Palaa Philips Sound
-sovellukseen
asennukset
jatkamiseksi.

Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden
muodostamisen jälkeen, Wi-Fivalon ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja
muuntuu kiinteäksi. Asennettuasi tämän
tuotteen Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata
sitä mistä tahansa älypuhelimesta tai
taulutietokoneesta samassa verkossa.

7

Liitännän jälkeen, voit muuttaa laitteen
nimeä. Useita nimiä on valittavana
tai luotavana toimestasi valitsemalla
Mukautettu nimi nimiluettelon lopussa.
Muutoin, se noudattaa oletusnimeä.
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Liitännän jälkeen, tämä tuote voi
tuottaa ohjelmistopäivityksen.
Päivitys viimeisimpään ohjelmistoon,
kun asennat ensimmäistä kertaa.
Ohjelmiston versiopäivitys voi kestää
useita minuutteja. Älä irrota kaiuttimesi

WPS-tila
Mikäli reitittimelläsi on Wi-Fin suojattu
asennus (WPS), voit asentaa liitännän
salasanaa syöttämättä.

1

Paina ja pidä painettuna
(Wi-Fi)
painiketta 4 sekunnin ajan. Kuulet
äänen ja Wi-Fin valo aloittaa
kaksinkertaisen vilkkumisen.

2

Paina reitittimesi WPS-painiketta. Painike
on normaalisti merkitty tällä WPS-logolla.

WPS

3

Noudata Philips Sound -sovelluksen
ohjeita, jonka suorittaa DTS Play-Fi
parimuodostuksen aloittamiseksi.

Huom.
•• WPS ei ole standardi ominaisuus kaikissa
••

reitittimissä. Mikäli reitittimessäsi ei ole
WPS:ää, käytä standardia Wi-Fi-asennusta.
Paina
(Wi-Fi) -painiketta kerran, mikäli
haluat poistua WPS-tilasta tai se poistuu
automaattisesti 2 minuutin kuluessa.
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Yhdistä subwoofer Philips Sound
-sovelluksen avulla

Yhdistä subwoofer Philips Play-Fi
mahdollistettuun TV-laitteeseen

1

Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden
muodostamisen jälkeen, Wi-Fi-valon
ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja muuntuu
kiinteäksi.

1

Kytke päälle DTS Play-Fi TV, joka on
yhdistetty internettiin.
» TV:n ääni on mykistetty.

2

Käynnistä Philips Sound -sovellus DTS
Play-Fin suorittamana.

2

Siirry Asetukset-valikkoon TV:ssä.
» Asetukset > Ääni > DTS Play-Fi

3

Valitse ensisijainen kaiutin [TAW8506].

1

1

TV
USB

Solid

service

AC in

~

USB

Solid

service

AC in

~

Philips Sound

Sound style

Settings

2

DTS Play-Fi

Ambilight

>

Room calibration

Eco settings

>

Mimi Sound Personalization ... >

General settings

>

Advanced

2

Regionand language >

Speakers

3
TAW8506
Primary Speaker
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>

TV placement

>

Sound

XXXXX

Personal mode settings
>

Picture

Android settings

>

Universal access

>

3

Dolby Atmos notification

>

Noudata näytöllä näkyviä asennusohjeita.

TAW8506 on yhteensopiva Philips DTS
Play-Fi mahdollistettujen TV-laitteiden
kanssa. Siirry osoitteeseen www.philips.com/
TAW8506/support saadaksesi lisätietoja.

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

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

TAW8506
TAW8506

2

3

Surround-äänen asennus
Noudata näytöllä näkyviä asennusohjeita.

1

Saadaksesi parhaat ominaisuudet ja
tuen, päivitä tuotteesi viimeisimmällä
laiteohjelmistoversiolla.
Päivitä laiteohjelmisto Philips Sound
(Asetukset > Hienosäätö / Päivitä
laiteohjelmisto)
Laiteohjelmisto MCU:n ja DSP:n osalta
voidaan versiopäivittää viimeisimpään
Philips Sound s ovelluksen avulla, jonka
suorittaa DTS Play-Fi. Siirry asetuksetvalikkoon ja valitse PS-hienosäätö / Päivitä
laiteohjelmisto vaihtoehto tarkistaaksesi sen.
Mikäli versiopäivitys julkaistaan, päivitettyä
kuvaketta voidaan painaa automaattisen
etenemisen varmistamiseksi.
Kun tämä tuote on muodostanut Wi-Fiyhteyden, se voi vastaanottaa langattoman
laiteohjelmiston versiopäivityksen.
Päivitä aina kaikkein viimeisimmällä
laiteohjelmistoversiolla parantaaksesi tämän
tuotteen suorituskykyä.

This TV
2 Speakers

2

Tehdasasetusten palautus
Palauta laitteen oletusasetus

1

Asetus on PÄÄLLÄ, paina ja pidä
painettuna Wi-Fi-painiketta 15 sekunnin
ajan.
»» Kuulet äänimerkin ja subwoofer
käynnistyy automaattisesti uudelleen.

2

Subwoofer on palautettu tehtaan
oletusasetuksille.

The home theater speakers are now
independent speakers.

3
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TV:n ääniasetus

4 Tuotteen
tekniset tiedot
Huom.
•• Teknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa
ilman erillistä ilmoitusta.

Verkko tuettu
• WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Langaton
taajuuskaista (Wi-Fi) / Radiotaajuuden
teho lähetetty
• 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
• Tehonsyöttö: 100-240V~, 50/60 Hz
• Lähtöteho (nimellisteho): 150 W RMS @
•
•
•
•
•
•
•
•
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10 % THD
Tehonkulutus: 40 W
Tehonkulutus lepotilassa: ≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA Max
Taajuusvaste: 40 z - 150 z
Impedanssi: 3 Ω
Mitat (L x K x S): 240 x 400 x 390 mm
Paino: 8,6 kg
Käyttölämpötila: 0 °C – 45 °C

Varoitus
•• Sähköiskun vaara. Älä koskaan irrota tämän
kaiuttimen koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan
yritä itse korjata tuotetta.
Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä,
tarkista seuraavat kohdat ennen kuin
pyydät huoltoa. Jos sinulla on edelleen
ongelmia, saat tukea osoitteesta
www.philips.com/support.

Ei virtaa
•
•

Varmista, että AC on asianmukaisesti
maadotettu.
Varmista, että AC-virtalähteessä on
virtaa.

Play-Fi
Ei voi havaita Play-Fi -tuettuja laitteita
sovelluksesta.
• Tarkista onko laitteelle muodostettu
Wi-Fi -yhteys.

Suomi

5 Vianmääritys

Ei voi toistaa Play-Fi -musiikkia.
• Tietyt verkkopalvelut tai sisällöt, jotka
ovat saatavina laitteen välityksellä
eivät ehkä ole käytettävissä, mikäli
palvelutuottaja lopettaa palvelunsa.
• Kun ensiasennus ei onnistu, sulje
Philips Sound -sovellus, joka on DTS
Play-Fin suorittama. Käynnistä sovellus
uudelleen.
• Kun kaiutin asetettiin Stereo-pareiksi tai
Surround-ääneksi, kaiutin tulee irrottaa
sovelluksessa ennen erotettua käyttöä.

Ääni
•

Kun toisto jäätyy, eikä Wi-Fi-tilassa
ole ääntä, tarkista onko kotisi verkko
normaali.

Säröinen ääni tai kaiku.
• Jos toistat ääntä TV:stä tällä tuotteella,
varmista, että TV on mykistetty.

Wi-Fi
Wi-Fi-yhteyttä ei voida muodostaa.
• Tarkista WLAN-verkon saatavuus
reitittimellä.
• Aseta Wi-Fi-reititin lähemmäs yksikköä.
• Varmista, että salasana on oikea.
• Tarkista WLAN-toiminto tai käynnistä
modeemi ja Wi-Fi-reititin uudelleen.
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Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vieraile sivulla www.
Philips.com/support viimeisimpiä päivityksiä ja asiakirjoja varten.
Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.
Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding
Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited
on tämän tuotteen takaaja.

