Vezeték nélküli
mélynyomó
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Használati útmutató
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a támogatást:
www.philips.com/support
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•
•

A termék használata előtt olvassa el és értse
meg az összes utasítást. A szavatosság elveszti
érvényét, ha az utasítások figyelmen kívül
hagyása miatt megkárosodik a termék.

•

•

Biztonság
Ismerje ezeket a biztonsági
szimbólumokat
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

•
•

Rövidzárlat-, illetve tűzveszély!

•
•

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY A
HÁTLAPOT). BELÜL NEM TALÁLHATÓ FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZ. MINDEN SZERVIZELÉST BÍZZON
A KÉPZETT SZERVIZELÉST VÉGZŐ SZEMÉLYZETRE.

Ez a készülék II. érintésvédelmi
osztályú, dupla szigeteléssel, és nincs
hozzá védőföldelés.
Váltakozó feszültség

•

FIGYELMEZTETÉS:
Figyelmeztetés: áramütés veszély!

•
•

Áramütés- vagy tűzveszély!

•

•

Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna
csatlakoztatásokat, győződjön meg róla,
hogy az összes eszköz ki van húzva a
csatlakozóaljzatból.
Ne tegye ki a terméket és tartozékait
esőnek vagy víznek. Ne helyezzen
folyadéktartályokat, például vázákat a
termék közelébe. Ha folyadék ömlött a
készülékre vagy a készülékbe, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból. Vegye fel a
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, hogy
ellenőrizze a terméket használat előtt.

Az azonosításhoz és a tápellátás névleges
teljesítményéhez nézze meg a termék
hátulján vagy alján található típuslemezt.
Mielőtt a terméket a hálózati aljzathoz
csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a
tápfeszültség megegyezik-e a termék
hátulján vagy alján feltüntetett értékkel.
Soha ne csatlakoztassa a terméket a
hálózati aljzatba, ha a feszültség eltérő.

Sérülés vagy a termék károsodásának
kockázata!

Kizárólag a Használati utasításban
felsorolt áramforrásokat használja.

A felkiáltójel célja a felhasználó
figyelmét felhívni a fontos
üzemeltetési utasításokra.

Soha ne helyezze a terméket és tartozékait
nyílt láng vagy más hőforrás közelébe,
ideértve a közvetlen napfényt is.
Ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőnyílásaiba vagy egyéb nyílásaiba.
Ha a fő csatlakozót vagy egy
készülékkapcsolót használ szétkapcsoló
készülékként, a szétkapcsoló készüléknek
könnyen használhatónak kell maradnia.
Villámlással járó vihar előtt húzza ki a
terméket a hálózati aljzatból.
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, mindig a
dugót húzza ki, ne a vezetéket húzza.
Használja a terméket trópusi és/vagy
mérsékelt éghajlaton.

•

Fali rögzítéshez a terméket biztonságosan
kell a falhoz rögzíteni a telepítési
útmutatónak megfelelően. Kizárólag
a mellékelt fali konzolt használja (ha
rendelkezésre áll). A nem megfelelő fali
rögzítés balesetet, sérülést vagy kárt
okozhat. Ha bármilyen kérdése van,
keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.
Ne helyezze a terméket vagy bármilyen
tárgyat a tápkábelre vagy más elektromos
berendezésre.
Ha a terméket 5 °C alatti hőmérsékleten
szállítja, akkor csomagolja ki a terméket és
várja meg, amíg hőmérséklete megegyezik
a szobahőmérséklettel, mielőtt
csatlakoztatja a hálózati aljzathoz.
A termék részei üvegből készülhetnek.
A sérülés és a károsodás elkerülése
érdekében óvatosan kezelje.

Túlmelegedés-veszély!

•

Ne telepítse a terméket zárt térben. A
termék körül mindig hagyjon szellőzés
céljából legalább négy hüvelyknyi (10 cm)
területet. Ügyeljen arra, hogy függönyök
és más tárgyak soha ne fedjék el a termék
szellőzőnyílásait.
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1 Fontos

Vigyázzon a termékére
A termék tisztítására kizárólag mikroszálas
ruhát használjon.

Vigyázzon a természetre
Ártalmatlanítsa a régi terméket és
akkumulátort
A termékét olyan kiváló minőségű
anyagokból és alkatrészekből tervezték,
illetve gyártották, amelyek
újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
Ez a terméken lévő szimbólum azt
jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU
európai irányelv vonatkozik.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a
termék olyan elemeket tartalmaz,
amelyekre a 2013/56/EU európai
irányelv vonatkozik, amelyeket nem
szabad a háztartási hulladékkal együtt
ártalmatlanítani. Tájékozódjon az
elektromos és elektronikai termékek,
illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő
rendszeréről. Kövesse a helyi
szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa
a terméket és az akkumulátort a normál
háztartási hulladékokkal együtt. A régi
termékek és akkumulátor helyes
ártalmatlanítása segít megelőzni a
környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt negatív következményeket.
5G WiFi eszköz esetén
Az 5150 és 5350 MHz közötti sáv használata
esetén az eszköz kizárólag beltéri használatra
alkalmas, ezzel csökkentve a káros
interferenciát a többi csatorna mobil műholdas
rendszereivel.

Megfelelőség
Ez a termék megfelel az Európai Közösség
rádió interferenciás követelményeknek.
A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez
a termék megfelel a 2014/53/ EU európai
irányelv, valamint az Egyesült Királyság 2017.
évi rádióberendezésekre vonatkozó szabályai
alapvető követelményeinek és egyéb releváns
rendelkezéseinek.
A megfelelőségi tanúsítvány itt találhatja: www.
philips.com/support.

Segítség és támogatás
Az átfogó online támogatásért látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra:
• töltse le a használati útmutatót és az első
lépéseket
• nézzen videó bemutatókat (csak a
kiválasztott modellekhez elérhető)
• kapjon válaszokat a gyakori kérdésekre
(GYIK)
• kérdezzen minket e-mailben
• chateljen a támogatási képviselőnkkel.
A nyelv kiválasztásához kövesse a weboldalon
található utasításokat, majd adja meg a
terméke modellszámát.
Alternatívaként felkeresheti az országos
Ügyfélszolgálatot is. A felkeresés előtt írja le a
termék modellszámát és sorozatszámát. Ezt az
információt a termék hátulján vagy alján találja.

Védjegyek:

A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban
látogasson el a http://patents.dts.com oldalra.
A DTS, Inc. (USA-beli/japán/tajvani székhelyű
cégeknél), vagy a DTS Licensing Limited licence
alatt gyártva (az összes többi cégnél). A DTS,
a DTS Play-Fi, a Play-Fi, és a DTS Play-Fi
Play-Fi logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban. ©
2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

A Wi-Fi CERTIFIED™ logó a Wi-Fi Alliance®
bejegyzett védjegye.
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2 Az Ön
mélynyomója

Magyar

Mélynyomó
Ebben a részben áttekintjük a vezeték nélküli
mélynyomót.

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözöljük a
Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a
Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja
mélynyomóját a www.philips.com/support
oldalon.

a
b

USB service

USB

service

c
AC in

A csomag tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa a csomagban
található cikkeket:

•
•
•

mélynyomó
Hálózati kábel *
Rövid használati útmutató /
Garanciakártya / Biztonsági adatlap

x1
x2

Warranty Information

3
2

UL

VDE

BS

VDE

BS

SAA

1

AC in ~ aljzat
Csatlakoztatás a hálózati tápfeszültségre.

2

USB service aljzat
Az USB-aljzat kizárólag szolgáltatásra
szolgál.

3

(Wi-Fi beállítás) gomb/ jelzőfény
• Aktiválja a Play-Fi Wi-Fi beállítását.
• Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot
8 másodpercig az AP mód aktiválásához.
• Nyomja le és tartsa lenyomva a
gombot 4 másodpercig a WPS mód
aktiválásához.
• Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot
15 másodpercig, ha szeretné visszaállítani
a mélynyomó gyári beállításait.

x1

1

CCC

~

AC in ~

BIS

Művelet

LED állapot

Állapot

Csatlakoztatva
Folyamatosan
/ A párosítás
világít
sikeres
Kína/
Tajvan esetében

Egyesült Államok/
Kanada esetében

Európa/Egyesült
Királyság esetében

Ázsia esetében

India esetében

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó
típusa régiónként eltérő.
A használati utasításban megjelenő
képek, illusztrációk és rajzok kizárólag
referenciaként szolgálnak, a tényleges
termék megjelenése eltérő lehet.

Nyomja le
és tartsa
nyomva 8
másodpercig

Villogás

Wi-Fi
hozzáférési
pont (AP) mód

Nyomja le
és tartsa
nyomva 4
másodpercig

Dupla villogás

Wi-Fi védett
beállítás
(WPS) mód

Nyomja le
és tartsa
nyomva 15
másodpercig

Gyári értékek
visszaállítása
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3 Csatlakoztatás
Ez a szakasz segít abban, hogyan kapcsolja
össze mélynyomó készülékét a TV-vel és egyéb
eszközökkel, majd hogyan állítsa be.
A mélynyomójának és a tartozékoknak az
alapvető csatlakoztatásaival kapcsolatban
további információkat talál az első lépésekben.

Megjegyzés
•• Az azonosításhoz és a tápellátás névleges
••

teljesítményéhez nézze meg a termék
hátulján vagy alján található típuslemezt.
Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna
csatlakoztatásokat, győződjön meg róla,
hogy az összes eszköz ki van húzva a
csatlakozóaljzatból.

WiFI-csatlakozás
(vezeték nélküli
működés)
(iOS és Android verzióhoz)
Ha ezt az egységet és a mobiltelefont,
táblagépet (pl. iPadet, iPhone-t, iPod touchot, Android telefont stb.) ugyanahhoz a
WiFi-hálózathoz csatlakoztatja, használhatja
a DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound
alkalmazást a mélynyomó vezérléséhez, az
audio fájlok hallgatásához.

1

2

Csatlakoztassa a telefonját vagy
a táblagépét ugyanahhoz a WiFIhálózathoz, amelyhez a mélynyomót
szeretné csatlakoztatni.
Töltse le és telepítse a DTS Play-Fi által
biztosított Philips Sound alkalmazást a
telefonjára vagy táblagépére.

Csatlakoztatás a
tápfeszültségre
•

Mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt,
ellenőrizze, hogy elvégezte-e az összes
többi csatlakozást.

•

A termék károsodásának veszélye!
Győződjön meg arról, hogy a hálózati
tápfeszültség megfelel-e az egység
hátuljára vagy aljára nyomtatott
feszültségnek.

1

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a
mélynyomó AC in~ aljzatához, majd a
hálózati aljzathoz.

•

3

4

1

5

or
AC in ~

USB

service

AC in

•

2

A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó
típusa régiónként eltérő.

USB service

USB

service

AC in

AC in ~

6

~

~

Ügyeljen rá, hogy a router legyen
bekapcsolva és jól működjön.
Nyomja le és tartsa lenyomva
8 másodpercig a hátsó szekrényen
található
(Wi-Fi) gombot a WiFikapcsolat létrehozásához.
»» Amíg a hangszóró másodszor is hangot
ad, majd engedje el a gombot.
Várjon, míg a hátsó szekrényen található
Wi-Fi fényjelzés a gyors villogásról
lassú pulzálásra vált. Amikor lassan kezd
pulzálni, ez azt jelzi, hogy a hangszóró
Wi-Fi beállítási üzemmódba lép.
Indítsa el a DTS Play-Fi által biztosított
Philips Sound alkalmazást. Kövesse az
alkalmazás utasításait a termék és a WiFIhálózat csatlakoztatásához.

Megjegyzés
•• A csatlakozás után előfordulhat, hogy a

Kizárólag iOS verzióhoz
Az iPhone által használt WiFi-hálózatot
ideiglenesen a Play-Fi eszköz AP-re kell
kapcsolni, majd újra kell indítani a Philips
Sound APP-ot a termék WiFI-beállításának
teljesítéséhez. Tekintse meg az alábbi
lépéseket:

•• Lépjen a
Beállításokhoz.

••

•• Válassza ki a Wi-Fi
beállításokat.

••

•• Válassza ki a Play-Fi •• Lépjen vissza a
eszközt a beállított
WiFi-nél

Philips Sound
APP-hoz a beállítás
folytatásához.

Ha a routere WiFi Protected Setup (WPS)
beállítással rendelkezik, akkor jelszó megadása
nélkül állíthatja be a kapcsolatot.

2

7

8

A WiFi-kapcsolat sikeres létrehozása
után a WiFi-jelzőfény pulzálása
megszűnik és állandóan világít. Miután
beállította a terméket a WiFI-hálózaton,
bármely okostelefonról vagy táblagépről
vezérelheti, amely ugyanahhoz a
hálózathoz kapcsolódik.
Csatlakozás után megváltoztathatja az
eszköz nevét. Számos név közül választhat,
vagy létrehozhatja a sajátját, ha a lista
végén szereplő egyedi nevet választja.
Máskülönben az alapértelmezett nevet
fogja követni.
A csatlakozás után előfordulhat, hogy
szoftverfrissítésre lesz szükség. Az idő első
beállításakor frissítse a legutóbbi szoftver
verzióra. A szoftverfrissítés több percbe
telhet. Ne húzza ki a hangszórót, kapcsolja
ki az eszközt, vagy hagyja el a hálózatot a
frissítés alatt.

terméknél szoftverfrissítésre lesz szükség. A
frissítésre szükség van az első beállítás után.
A frissítés nélkül nem lesz elérhető az összes
terméktulajdonság.
Ha nem sikerül az első beállítás, tartsa
lenyomva a mélynyomó WiFi-gombját 8
másodpercig, amíg a második hang nem
hallatszik, majd a WiFi-fény lassú pulzálásra
nem vált. Állítsa vissza a WiFi-kapcsolatot,
indítsa újra az alkalmazást, majd kezdje el
ismét a beállítást.
Ha az egyik hálózatról egy másikra szeretne
váltani, akkor ismét be kell állítania a
kapcsolatot. Tartsa a mélynyomó
(WiFi)
gombját 8 másodpercig a WiFi-kapcsolat
visszaállításához.

WPS mód

1

6
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Megjegyzés

Tartsa lenyomva a
(Wi-Fi) gombot 4
másodpercig. Egy hangot fog hallani, majd
a WiFi-fény duplán kezd villogni.
Nyomja meg a router WPS gombját. A
gombot általában ezzel a WPS logóval
jelölik.

WPS

3

Kövesse a DTS Play-Fi által biztosított
Philips Sound alkalmazás utasításait a
párosítás elkezdéséhez.

Megjegyzés
•• A WPS nem általános tulajdonság minden

••

routeren. Ha az Ön routere nem rendelkezik
WPS móddal, akkor használja a normál WiFibeállítási módot.
Nyomja meg egyszer a
(WiFi) gombot,
ha szeretne kilépni a WPS módból, vagy
automatikusan kilép 2 perc elteltével.

7

Kösse össze a mélynyomót a
Philips Sound alkalmazással

Kösse össze a mélynyomót egy
Philips Play-Fi képes TV-vel.

1

A WiFi-kapcsolat sikeres létrehozása után
a WiFi-jelzőfény pulzálása megszűnik és
állandóan világít.

1

Kapcsolja be az internettel összekötött
DTS Play-Fi TV-t.
» A TV hangja le van némítva.

Indítsa el a DTS Play-Fi által biztosított
Philips Sound alkalmazást.

2

Lépjen be a TV Beállítások menüjébe.
» Beállítások > Hang > DTS Play-Fi

2
3

Válassza ki az elsődleges hangszórót
[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

8

>

TV placement

>

Sound
XXXXX

Personal mode settings
>

Picture

Android settings

>

Universal access

>

3

Dolby Atmos notification

>

Kövesse a képernyőn megjelenő beállítási
utasításokat.

Magyar

A TAW8506 a Philips DTS Play-Fi képességgel
rendelkező televíziókkal kompatibilis. Bővebb
tájékoztatásért keresse fel a következő oldalt:
www.philips.com/TAW8506/support.

TV hangbeállítás

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

www.philips.com/TAW8506/support

1

A Firmware frissítése
DTS Play-Fi TV Audio

A legjobb funkciók és támogatás eléréséhez
frissítse a terméket a legújabb firmware
verzióra.

Play-Fi Speaker
Connect Speakers
Select Speakers
Volume

TAW8506

2

3
A firmware-t a Philips Sound útján frissítse
(Beállítások > Finomhangolás / Firmware
frissítése)
Az MCU és a DSP firmware-je a DTS Play-Fi
által biztosított Philips Sound alkalmazáson
keresztül frissíthető a legújabb verzióra.
Lépjen a beállítás menübe, és válassza ki
a PS Fine Tune / Firmware frissítés opciót
a megtekintéshez. Ha a frissítés megjelent,
akkor a frissített ikont meg lehet nyomni az
automatikus feldolgozáshoz.
Ha a terméket csatlakoztatta a WiFi-hez, akkor
vezeték nélküli módon tudja fogadni a firmware
frissítéseket. Mindig a legújabb firmware
verzióra frissítsen a termék teljesítményének
javításához.

Térbeli hangzás beállítása
Kövesse a képernyőn megjelenő beállítási
utasításokat.

1

Gyári értékek
visszaállítása

This TV
2 Speakers

2

Az eszköz visszaállítása az alapértelmezett
beállításokra.

1

The home theater speakers are now
independent speakers.

3

2

A készülék BE van kapcsolva (ON), nyomja
meg és tartsa nyomva a WiFI gombot
15 másodpercig.
»» Hall egy hangot, majd a mélynyomó
automatikusan újraindul.
A mélynyomó visszaáll a gyári
beállításokra.
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4 Termék
specifikációk
Megjegyzés
•• A specifikációk és a dizájn értesítés nélkül
megváltoztatható.

Támogatott hálózat
• WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Vezeték
•

nélküli frekvenciasáv (Wi-Fi) / Átvitt
rádiófrekvenciás teljesítmény
2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm

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

Mélynyomó
• Áramellátás: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Kimenő teljesítmény (névleges): 150 W RMS
•
•
•
•
•
•
•
•
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10% THD mellett
Energiafogyasztás: 40 W
Készenléti energiafogyasztás: ≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA Max
Frekvenciaválasz: 40 Hz 150 z
Impedancia: 3 Ω
Méretek (Sz x M x Átm):
240 x 400 x 390 mm
Tömeg: 8,6 kg
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 45 °C

Figyelmeztetés
•• Áramütés veszélye. A termék burkolatát soha
ne távolítsa el.

A jótállás érvényességének megőrzése
érdekében soha ne próbálja saját maga
megjavítani a terméket.
Ha problémája akad a termék használata
közben, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze
a következő pontokat. Ha továbbra is
fennáll a probléma, kérjen segítséget a
www.philips.com/support weboldalon.

Nincs tápfeszültség
•
•

Play-Fi
Nem tudja felfedezni a Play-Fi által támogatott
eszközöket az alkalmazásról.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz
kapcsolódik az WiFi-hez.
Nem lehet lejátszani Play-Fi zenét.
• Előfordulhat, hogy az eszközön keresztül
elérhető bizonyos hálózati szolgáltatások
vagy tartalmak nem lesznek hozzáférhetők
abban az esetben, ha a szolgáltató
felfüggeszti a szolgáltatását.
• Ha az első beállítás nem sikerül, zárja be a
DTS Play-Fi által biztosított Philips Sound
alkalmazást. Indítsa újra az alkalmazást.
• Ha a hangszórót Stereo Pairs vagy
Surround Sound módra állították, akkor
a hangszórót külön kell leválasztani az
alkalmazásban a használat előtt.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati
kábel megfelelően van csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy van áram a
hálózati aljzatban.

Hang
•

Ha a lejátszás lefagy, és nem érkezik hang
WiFI módban, akkor ellenőrizze, hogy jól
működik-e az otthoni hálózata.

Torzított hang vagy visszhang.
• Ha a TV audioját ezen a terméken keresztül
hallgatja, akkor győződjön meg róla, hogy
a TV le van némítva.

Wi-Fi
Nem lehet létrehozni a WiFI-kapcsolatot.
• Ellenőrizze a WLAN-hálózat elérhetőségét
a routeren.
• Tegye közelebb a WiFI-woutert az
egységhez.
• Győződjön meg róla; hogy a jelszó helyes.
• Ellenőrizze a WLAN működését vagy
indítsa újra a modemet és a WiFi-routert.
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Magyar

5 Hibaelhárítás

A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók. Kérjük, látogasson
el a www.Philips.com/support weboldalra a legújabb frissítésekért és
dokumentumokért.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett
védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.
A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az
egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD
Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

