Bevielis žemųjų
dažnių garsiakalbis
8000 Serija
TAW8506

Naudotojo vadovas
Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support
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•
•
•

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir
supraskite visas instrukcijas. Jei gedimų
priežastis — instrukcijų nesilaikymas, garantija
netaikoma.

•
•

Sauga

•

Šių saugos simbolių atpažinimas

Trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!

•

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

•

ATSARGIAI: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO RIZIKĄ,
NENUIMKITE PRIEKINIO (ARBA UŽPAKALINIO) DANGTELIO.
VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI PATS NAUDOTOJAS.
PRIETAISO TAISYMĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTAM REMONTĄ
ATLIEKANČIAM PERSONALUI.

Šis įrenginys, priklausantis 2 KLASEI,
turi dvigubą izoliaciją ir neturi
apsauginio įžeminimo.

•

Naudokite tik naudotojo vadove
nurodytus maitinimo šaltinius.

Šauktuko ženklas yra skirtas įspėti
naudotojui situacijomis, kai svarbu
laikytis instrukcijų.

•
•

Elektros smūgio ir gaisro pavojus!

•
•

Prieš sujungdami ar keisdami jungtis,
įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš
maitinimo lizdo.
Saugokite gaminį ir priedus nuo lietaus ar
vandens. Šalia gaminio niekada nestatykite
skysčio talpyklų, tokių kaip vazos. Jei ant
gaminio ar jo išsilieja skysčiai, nedelsdami
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės
į klientų aptarnavimo skyrių, kad
patikrintumėte produktą prieš naudojimą.

Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo
ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių
duomenų plokštelėje, esančioje ant
gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
Prieš įjungdami gaminį į elektros lizdą,
įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka
gaminio nugarėlėje arba jo apačioje
nurodytą vertę. Niekada nejunkite gaminio
į elektros lizdą, jei jo įtampa skiriasi.

Pavojus susižeisti ar sugadinti šį gaminį!

Kintamosios srovės įtampa

ĮSPĖJIMAS!			
Įspėjimas: elektros smūgio pavojus!

Niekada nestatykite gaminio ir jo priedų
prie atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių,
įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
Niekada nekiškite daiktų į ventiliacijos ar
kitas gaminyje esančias angas.
Įtaiso išjungimui naudojamas maitinimo
šaltinio kištukas arba įrenginio jungtis,
išjungimo įtaisas turi likti lengvai
prieinamas.
Prieš prasidedant audrai su žaibu išjunkite
gaminį iš elektros lizdo.
Ištraukdami elektros laidą, visada ištraukite
suėmę už kištuko, o ne laido.
Naudokite produktą atogrąžų ir (arba)
vidutinio klimato sąlygomis.

•

Montuojant įrenginį prie sienos, jį reikia
tvirtai pritvirtinti prie sienos pagal
instrukcijas. Naudokite tik pridedamą
sieninį laikiklį (jei toks yra). Netinkamai
pritvirtintas prie sienos įrenginys gali
sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar
įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite
kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo
tarnybą.
Niekada nestatykite gaminio ar daiktų ant
maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.
Jei gaminys gabenamas žemesnėje nei
5 °C temperatūroje, prieš įjungdami jį į
elektros tinklą, išpakuokite jį ir palaukite,
kol jo temperatūra atitiks kambario
temperatūrą.
Šio gaminio dalys gali būti pagamintos iš
stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesužeistumėte
ir neapgadintumėte gaminio.

Perkaitimo pavojus!

•

Niekada nestatykite šio gaminio apribotoje
erdvėje. Visada palikite mažiausiai keturių
colių atstumą aplink gaminį, kad jis galėtų
vėdintis. Įsitikinkite, ar užuolaidos ar kiti
daiktai neuždengia gaminio ventiliacijos
angų.
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1 Svarbi
informacija

Gaminio priežiūra
Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto
šluostę.

Rūpinimasis aplinka
Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas
Jūsų gaminys suprojektuotas ir
pagamintas iš aukštos kokybės
medžiagų ir komponentų, kuriuos galima
perdirbti ir panaudoti iš naujo.
Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia,
kad jam taikoma Europos direktyva
2012/19/EU.
Šis simbolis reiškia, kad gaminyje
esančioms baterijoms yra taikoma
Europos direktyva 2013/56/EU, pagal
kurią jų negalima išmesti kartu su
įprastomis buitinėmis atliekomis.
Prašome susipažinti su vietine
rūšiuojamų elektros ir elektronikos
gaminių atliekų surinkimo tvarka.
Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada
neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su
įprastomis buitinėmis atliekomis.
Tinkamai utilizuodami savo senąjį
gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių
sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.
5G Wi–Fi įrenginiui
Įrenginys, veikiantis 5150–5350 MHz juostoje,
skirtas naudoti tik patalpose, siekiant sumažinti
kenksmingų trukdžių bendro kanalo judriojo
palydovo sistemoms galimybę.

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis
produktas atitinka esminius radijo ryšio įrangos
direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas su
ja susijusias nuostatas bei 2017 m. JK radijo
ryšio įrangos reglamentus.
Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje
www.philips.com/support.

Pagalba ir parama
Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu,
apsilankykite
www.philips.com/support, kur galėsite:
• parsisiųsti naudotojo ir sparčiojo paleidimo
vadovus
• žiūrėti vaizdinio mokymo vadovus
(pateikiami tik pasirinktuose modeliuose)
• rasti atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus (DUK)
• el. paštu parašyti mums klausimą
• kalbėti su teikiančiu pagalbą mūsų atstovu.
Norėdami pasirinkti kalbą, vadovaukitės
tinklalapyje pateiktomis instrukcijomis ir įveskite
savo gaminio modelio numerį.
Arba galite kreiptis į savo šalies klientų
aptarnavimo tarnybą. Prieš susisiekdami su
tarnyba, turėkite pasižymėję savo gaminio
modelio ir serijos numerius. Šią informaciją
galite rasti ant gaminio nugarėlės arba jo
apačioje.

Prekių ženklai

DTS patentų ieškokite http://patents.dts.com.
Pagaminta gavus „DTS, Inc.“ licenciją (taikoma
įmonėms, kurių būstinė yra JAV / Japonijoje /
Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“
licenciją (visoms kitoms įmonėms). „DTS“,
„DTS Play-Fi“, „Play-Fi“ ir „DTS Play-Fi“ bei
„Play-Fi“ logotipai yra registruoti „DTS, Inc.“
prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse. © 2021 m. „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS
SAUGOMOS.

Atitiktis
Šis gaminys atitinka Europos bendrijos
nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.
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„Wi-Fi CERTIFIED ™“ logotipas yra registruotas
„Wi-Fi Alliance®“ prekės ženklas.

2 Jūsų žemųjų
dažnių
garsiakalbis
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Žemųjų dažnių
garsiakalbis
Šiame skyriuje pateikiama bevielio žemųjų
dažnių garsiakalbio apžvalga.

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“
nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“
siūlomą naudą, užregistruokite savo žemųjų
dažnių garsiakalbį interneto svetainėje
www.philips.com/support.
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Ką rasite dėžėje?
Patikrinkite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:

•
•
•

Žemųjų dažnių garsiakalbis
1 vnt.
Maitinimo laidas*
2 vnt.
Sparčiojo paleidimo vadovas /		
Garantinė kortelė /
Saugos duomenų lapas
1 vnt.

Warranty Information

1
3
2

CCC

UL

VDE

BS

VDE

BS

SAA

BIS

1

AC in~ kištukinis lizdas
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.

2

USB service kištukinis lizdas
USB kištukinis lizdas yra skirtas tik
priežiūros darbams atlikti.

3

(Wi-Fi sąrankos) mygtukas /
indikatorius
• „Play-Fi“ suaktyvinkite Wi-Fi sąranką
• Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite
mygtuką, kad aktyvintumėte AP režimą.
• Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite
mygtuką, kad aktyvintumėte WPS režimą.
• Paspauskite ir 15 sekundžių palaikykite
mygtuką, kad atkurtumėte numatytuosius
žemųjų dažnių garsiakalbio nustatymus.

Veiksmas

LED būsena

Būsena

Prisijungta /
Šviečia nuolat sėkmingas
siejimas
skirta Kinijai /
Taivanui

skirta JAV / Kanadai

skirta Europai / JK

skirta Azijai

skirta Indijai

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas
priklauso nuo regiono.
Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti
šiame naudotojo vadove, yra tik
informaciniai, faktinio gaminio išvaizda gali
skirtis.

Paspauskite ir
palaikykite
8 sekundes

Mirksi

Wi-Fi prieigos
taško (AP)
režimas

Paspauskite ir
palaikykite
4 sekundes

Sumirksi du
kartus

Wi-Fi
apsaugotos
sąrankos
(WPS)
režimas

Paspauskite ir
palaikykite
15 sekundes

Gamyklinių
nustatymų
atkūrimas
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Prijungimas

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip prijungti
žemųjų dažnių garsiakalbį prie televizoriaus bei
kitų įrenginių, ir tada nustatyti.
Norėdami gauti informacijos apie pagrindines
žemųjų dažnių garsiakalbio ir jos priedų jungtis,
skaitykite sparčiojo paleidimo vadovą.

PASTABA.
•• Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo

••

ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių
duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio
nugarėlės arba jo apačioje.
Prieš sujungdami ar keisdami jungtis,
įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš
maitinimo lizdo.

Prisijungimas prie „WiFi“ (bevielis valdymas)
(„IOS“ ir „Android“ versijoms)
Prijungę šį įrenginį ir mobiliuosius telefonus,
planšetinius kompiuterius (pvz., „iPad“,
„iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefonus ir
kt.) prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, galite naudoti
„Philips Sound“ programą, valdomą naudojant
„DTS Play-Fi“ norėdami valdyti žemųjų dažnių
garsiakalbį ir klausytis garso failų.

1

2

Prijungimas prie
maitinimo šaltinio

•

•

Prieš įjungdami kintamosios srovės laidą
įsitikinkite, ar viskas yra sujungta.
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•

Įrenginio sugadinimo rizika! Patikrinkite, ar
maitinimo šaltinio įtampa atitinka įtampą,
nurodytą ant įrenginio nugarėlės arba jo
apatinės pusės.

1

Prijunkite maitinimo laidą prie žemųjų
dažnių garsiakalbio AC in ~ lizdo, o po to
prie elektros tinklo lizdo.

4

1

5

or
AC in ~

USB

service

AC in

*

2

Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas
priklauso nuo regiono.

USB service

USB

service

AC in

AC in ~
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Prijunkite telefoną ar planšetinį kompiuterį
prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio
norite prijungti žemųjų dažnių garsiakalbį.
Atsisiųskite ir įdiekite „Philips Sound“
programą, kurią teikia „DTS Play-Fi“,
telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

Įsitikinkite, kad maršruto parinktuvas
įjungtas ir veikia tinkamai.
Norėdami suaktyvinti „Wi-Fi“ ryšį,
8 sekundes palaikykite paspaudę
(„Wi-Fi“) mygtuką, esantį užpakalinėje
spintelėje.
»» Kol garsiakalbis nuskambės antru tonu
ir atleiskite mygtuką.
Palaukite, kol „Wi-Fi“ šviesinis indikatorius,
esantis korpuso užpakalinėje dalyje
mirksės ne greitai, o lėtai. Lėtai mirksintis
indikatorius reiškia, kad garsiakalbis
pradeda veikti „Wi-Fi“ nustatymo režimu.
Paleiskite „Philips Sound“ programą, kurią
teikia „DTS Play-Fi“. Vykdykite programoje
pateikiamas instrukcijas, kad prijungtumėte
šį produktą prie „Wi-Fi“ tinklo.

PASTABA.
•• Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti

Tik „iOS“ versijai
„iPhone“ naudojamą „Wi-Fi“ tinklą reikia
laikinai perjungti į „Play-Fi“ įrenginio AP ir
iš naujo paleisti „Philips Sound APP“, kad
būtų užbaigta gaminio „Wi-Fi“ sąranka.
Peržiūrėkite toliau nurodytus veiksmus.

•• Eikite į nustatymus.

••

•• Pasirinkite „Wi-Fi“
nustatymą.

••

•• „Wi-Fi“ sąrankoje
pasirinkite „Play-Fi“
įrenginį.

•• Grįžkite į „Philips
Sound App“,
jei norite tęsti
nustatymą.

Jei jūsų maršruto parinktuve yra „Wi-Fi
Protected Setup“ (WPS), ryšį galite nustatyti
neįvedę slaptažodžio.

2
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Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“ ryšio
„Wi-Fi“ šviesinis indikatorius nustos
mirksėti ir švies nepertraukiamai. Kai
nustatysite šį produktą „Wi-Fi“ tinkle,
galėsite jį valdyti iš bet kurio to paties
tinklo išmaniojo telefono ar planšetinio
kompiuterio.
Po ryšio užmezgimo galėsite pakeisti
įrenginio pavadinimą. Yra keli
pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti arba
susikurti savo vardų sąrašo pabaigoje
pasirinkdami „Custom Name“ (pasirinktinis
pavadinimas). Kitu atveju naudojamas
numatytasis pavadinimas.
Po prijungimo šis produktas gali atnaujinti
programinę įrangą. Naujovinkite į
naujausią programinę įrangą, kai ją
nustatysite pirmą kartą. Programinės
įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias
minutes. Atnaujindami neatjunkite
garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir
neišjunkite tinklo.

programinę įrangą. Atnaujinti reikia po
pirminio nustatymo. Be naujovinimo ne visos
produkto funkcijos gali būti pasiekiamos.
Jei pirmąjį kartą nustatyti nepavyksta, 8
sekundes palaikykite nuspaudę žemųjų
dažnių garsiakalbio „Wi-Fi“ mygtuką, kol
pasigirs antrasis tonas ir „Wi-Fi“ lemputė
pradės lėtai mirksėti. Iš naujo nustatykite
„Wi-Fi“ ryšį, iš naujo paleiskite programą ir vėl
pradėkite sąranką.
Jei norite perjungti iš vieno tinklo į kitą,
turite iš naujo nustatyti ryšį. Paspauskite
ir 8 sekundes palaikykite žemųjų dažnių
garsiakalbio
(„Wi-Fi“) mygtuką, kad iš
naujo nustatytumėte „Wi-Fi“ ryšį.

WPS režimas

1
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PASTABA.

Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite
(„Wi-Fi“) mygtuką. Išgirsite toną, o „Wi-Fi“
lemputė pradės dvigubai mirksėti.
Paspauskite WPS mygtuką savo maršruto
parinktuve. Mygtukas paprastai pažymėtas
šiuo WPS logotipu.

WPS

3

Vykdykite „Philips Sound App“, teikiamą
naudojant „DTS Play-Fi“, instrukcijas, kad
pradėtumėte poravimą.

PASTABA.
•• WPS nėra standartinė visų maršrutizatorių
••

funkcija. Jei jūsų maršrutizatoriuje nėra WPS,
naudokite standartinę „Wi-Fi“ sąranką.
Vieną kartą paspauskite
(„Wi-Fi“) mygtuką,
jei norite išeiti iš WPS režimo arba jis
automatiškai išeis po 2 minučių.
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Susiekite žemųjų dažnių garsiakalbį
su „Philips Sound“ programa.

1
2
3

Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“ ryšio
„Wi-Fi“ šviesinis indikatorius nustos
mirksėti ir švies nepertraukiamai.
Paleiskite „Philips Sound“ programą, kurią
teikia „DTS Play-Fi“.
Pasirinkite „Primary Speaker“ (Pagrindinis
garsiakalbis) [TAW8506].

Prijunkite žemųjų dažnių
garsiakalbį prie televizoriaus,
kuriame veikia „Philips Play-Fi“

1

Įjunkite savo „DTS Play-Fi“ televizorių,
kuris yra prijungtas prie interneto.
» Televizoriaus garsas yra nutildytas.

2

Televizoriaus meniu pasirinkite „Settings“
(Nustatymai).
» „Settings“ > „Sound“ > „DTS Play-Fi“
(Nustatymai > Garsas > „DTS Play-Fi“)

1

1
USB

Solid

service

AC in

~

TV

Philips Sound
USB

Solid

service

AC in

~

2
Sound style

Settings

Personal mode settings

XXXXX

Picture

2

>

TV placement

DTS Play-Fi

>

Room calibration

Eco settings

>

Mimi Sound Personalization ... >

General settings

>

Advanced

Regionand language >

3
TAW8506
Primary Speaker
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3

>

Ambilight

Sound

Speakers

>

Android settings

>

Universal access

>

Dolby Atmos notification

>

Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

TAW8506 yra suderinamas su televizoriais,
kuriuose veikia „Philips DTS Play-Fi“. Daugiau
informacijos ieškokite adresu
www.philips.com/TAW8506/support.
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Televizoriaus garso nustatymas

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

Programinės aparatinės
įrangos naujinimas

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

TAW8506

2

Norėdami gauti geriausias savybes ir palaikymą,
atnaujinkite savo produktą į naujausią
programinės aparatinės įrangos versiją.

3

Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą
naudodami „Philips Sound“ („Settings“ > „Fine
Tune“ / „Update Firmware“) (Nustatymai >
Derinimas / Programinės aparatinės įrangos
naujinimas).

„Surround Sound“ nustatymas
Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

1

MCU ir DSP programinę aparatinę įrangą
galima atnaujinti į naujausią versiją naudojant
„Philips Sound“, valdomą „DTS Play-Fi“. Eikite į
nustatymų meniu ir pasirinkite „PS Fine Tune /
Update Firmware“ (PS derinimas / Programinės
aparatinės įrangos naujinimas) parinktį, kad
tai patikrintumėte. Jei naujinimas išleistas,
galima paliesti naujovinimo piktogramą, kad
naujinimas būtų tęsiamas automatiškai.
Kai šis gaminys bus prijungtas prie „Wi-Fi“, jis
galės gauti programinės įrangos atnaujinimą
vos tik jam atsiradus. Norėdami pagerinti šio
produkto veikimą, visada atnaujinkite naujausią
programinės aparatinės įrangos versiją.

This TV
2 Speakers

2

Gamyklinių nustatymų
atkūrimas
Atkurkite įrenginio numatytuosius nustatymus.
The home theater speakers are now
independent speakers.

1

3

2

Kai nustatyta „ON“ (Įjungta), paspauskite ir
15 sekundžių palaikykite „Wi-Fi“ mygtuką.
»» Išgirsite toną ir žemųjų dažnių garsiakalbis
bus automatiškai paleistas iš naujo.
Atkurti gamykliniai žemųjų dažnių
garsiakalbio nustatymai.
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4 Gaminio
specifikacijos
PASTABA.
•• Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.

Palaikomas tinklas
• Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bevielio ryšio
•

dažnių juosta (Wi-Fi) / perduodama radijo
dažnių galia
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

Žemųjų dažnių garsiakalbis
• Matinimo šaltinis: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Išėjimo galia (vardinė): 150 W RMS esant
10 % THD

• Elektros energijos suvartojimas: 40 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant
•
•
•
•
•
•
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budėjimo režimu: ≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA Maks.
Dažninis atsakas: 40 Hz - 150 Hz
Varža: 3 Ω
Matmenys (P x A x G): 240 x 400 x 390 mm
Svoris: 8,6 kg
Darbinė temperatūra: 0°C - 45°C

Įspėjimas
•• Elektros smūgio pavojus. Niekada neišimkite
gaminio iš apvalkalo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada
nemėginkite taisyti įrenginio patys.
Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš
prašydami techninės pagalbos, patikrinkite
šiuos punktus. Jei problema išliko, pagalbos
kreipkitės adresu www.philips.com/support.

Nėra maitinimo
•
•

„Play-Fi“
Lietuvių

5 Gedimų
šalinimas

Programoje nepavyksta rasti „Play-Fi“
palaikomų įrenginių.
• Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie
„Wi-Fi“.
Negrojama „Play-Fi“ muzika.
• Tam tikra tinklo paslauga ar turinys,
pasiekiamas per prietaisą, gali būti
nepasiekiami tuo atveju, jei paslaugų
teikėjas nutraukia savo paslaugą.
• Kai pirmą kartą nustatyti nepavyksta,
uždarykite „Philips Sound“ programą,
veikiančią naudojant „DTS Play-Fi“.
Paleiskite programą iš naujo
• Kai garsiakalbis buvo nustatytas kaip
„Stereo Pairs“ arba „Surround Sound“,
prieš pradedant naudoti atskirai,
garsiakalbį reikia atjungti programoje.

Įsitikinkite, ar taisyklingai prijungtas
kintamosios srovės laidas.
Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizdą
pasiekia elektros srovė.

Garsas
•

Kai atkūrimas sustingsta ir „Wi-Fi“ režime
nėra garso, patikrinkite, ar jūsų namų
tinklas yra normalus.

Iškraipytas garsas arba aidas.
• Jei garso įrašas sklinda iš televizoriaus per
žemųjų dažnių garsiakalbį, įsitikinkite, kad
televizorius yra nutildytas.

„Wi-Fi“
Nepavyksta užmegzti „Wi-Fi“ ryšio.
• Patikrinkite, ar maršrutizatoriuje yra WLAN
tinklas.
• Perkelkite „Wi-Fi“ maršrutizatorių arčiau
įrenginio.
• Įsitikinkite, kad slaptažodis yra teisingas.
• Patikrinkite WLAN funkciją arba perkraukite
modemą ir „Wi-Fi“ maršrutizatorių.
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Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus. Naujausios informacijos ir
dokumentų ieškokite svetainėje www.philips.com/support.
„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių
ženklai ir naudojami pagal licenciją.
Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“
arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio
gaminio laiduotojas.

