Безжичен субвуфер
Серија 8000
TAW8506

Корисничко упатство
Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support
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Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го
користите производот. Доколку штетата е предизвикана
од неправилно следење на упатствата, гаранцијата нема
да важи.

Безбедност
Знајте ги овие безбедносни симболи

•

Никогаш не ставајте предмети во отворите за
вентилација или другите отвори на производот.

•

Таму каде што електричниот кабел или приклучок
на апаратот се користи како уред за исклучување,
уредот за исклучување треба да остане лесно
пристапен и употреблив.

•

Исклучете го производот од приклучницата за
напојување пред бури со молњи.

•

Кога го исклучувате кабелот за напојување, секогаш
влечете го приклучокот, никогаш кабелот.

•

Користете го производот во тропски и/или умерени
клими.

Ризик од краток спој или пожар!

•

За идентификација и рангирања на електрично
напојување, видете ја печатената плочка на
задниот или долниот дел на производот.

•

Пред да го поврзете производот во приклучницата
за напојување, уверете се дека напонот на
напојувањето одговара на вредноста отпечатена
на позадината или дното на производот. Никогаш
не поврзувајте го производот на приклучницата за
напојување ако напонот е различен.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИЗИКОТ ОД СТРУЕН УДАР, НЕ
ВАДЕТЕ ГО КАПАКОТ (НИТУ ЗАДНИОТ). ВНАТРЕ НЕМА ДЕЛОВИ
КОИ МОЖЕ ДА ГИ СЕРВИСИРА КОРИСНИКОТ. ЗА СЕРВИСИРАЊЕ
АНГАЖИРАЈТЕ КВАЛИФИКУВАН СЕРВИСЕН ПЕРСОНАЛ.

Ова е апарат од КЛАСА II со двојна
изолација и нема обезбедено заштитно
заземјување.

Ризик од повреда или оштетување на овој производ!

•

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Предупредување: Ризик од струен удар!

За монтирање на ѕид, овој производ мора да
биде безбедно прикачен на ѕидот во согласност
со упатствата за инсталирање. Користете само
држач за монтирање на ѕид кој е доставен (ако е
достапно). Неправилно монтирање на ѕид може да
предизвика незгода, повреда или штета. Доколку
имате некое прашање, контактирајте со Грижа за
корисници во вашата земја.

•

Знакот извичник наменет е да го извести
корисникот за присуство на важни упатства
за работење.

Никогаш не ставајте го производот или некои други
предмети на каблите за напојување или на друга
електрична опрема.

•

Ако производот е транспортиран на температури
под 5°C, отпакувајте го производот и почекајте
додека неговата температура не ја достигне
собната температура пред да го поврзете во
приклучница за напојување.

•

Делови од овој производ може да се направени
од стакло. Внимателно ракувајте да избегнете
повреда и оштетување.

Напон на наизменична струја
Користете само уреди за електрично
напојување што се наведени во
корисничкото упатство.

Ризик од струен удар или пожар!

•

Пред да воспоставите или смените какви било
поврзувања, уверете се дека сите уреди се
исклучени од електричното напојување.

•

Никогаш не изложувајте ги производот и
додатоците на дожд или вода. Никогаш не ставајте
садови со течност, како вази, во близина на
производот. Ако течности се истурат врз или во
производот, веднаш исклучете го од приклучницата
за напојување. Контактирајте со Грижа за
корисници да го проверат производот пред да го
употребувате.

•
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Никогаш не ставајте ги производот и додатоците во
близина на отворен пламен или други извори на
топлина, вклучувајќи и директна сончева светлина.

Ризик од прегревање!

•

Никогаш не инсталирајте го производот во тесен
простор. Секогаш оставајте простор од најмалку
четири инчи околу производот за вентилација.
Осигурете дека завеси или други предмети
никогаш не ги покриваат отворите за вентилација
на производот.
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Грижа за вашиот производ
Користете само крпа од микрофибер за чистење на
производот.

Грижа за животната
средина
Фрлање на вашиот стар производ и батерија
Вашиот производ е дизајниран и изработен од
материјали и компоненти со висок квалитет, кои
може да се рециклираат и повторно да се
користат.
Овој симбол на производот значи дека
производот е опфатен од Европската Директива
2012/19/EU.
Овој симбол значи дека производот содржи
батерии опфатени од Европската Директива
2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен
отпад од домаќинството. Информирајте се за
локалниот систем за издвоено собирање на
електрични и електронски производи и батерии.
Следете ги локалните правила и никогаш не
фрлајте го производот и батериите со обичниот
отпад од домаќинството. Правилното фрлање на
стари производи и батерии помага да се спречат
негативните последици по животната средина и
човековото здравје.
За уред со 5G WiFi
Уредот за работење во опсег од 5150–5350 MHz е само
за внатрешна употреба за да го намали потенцијалот за
штетна интерференција на мобилни сателиски системи
со заеднички канал.

мерки од RED Директивата 2014/53/ EU и Прописите за
радиоопрема на ОК од 2017 година.
Изјавата за сообразност може да ја најдете на
www.philips.com/support.

Помош и поддршка
За обемна поддршка на интернет, посетете
www.philips.com/support на:
• преземете го корисничкото упатство и краткото
упатство
• гледајте ги видео туторијалите (достапно само за
избрани модели)
• најдете одговори за често поставувани прашања
(ЧПП)
• испратете ни прашање по е-пошта
• разговарајте со наш претставник за поддршка.
Следете ги упатствата на веб-локацијата за да го
изберете јазикот, а потоа внесете го бројот на модел на
вашиот производ.
Алтернативно, може да контактирате со Грижа за
корисници во вашата земја. Пред да контактирате,
запишете го бројот на модел и серискиот број на вашиот
производ. Овие информации може да ги најдете на
позадината или на долниот дел од вашиот производ.

Заштитни знаци:

За патенти на DTS, видете http://patents.dts.com.
Изработено под лиценца од DTS, Inc. (за компании со
седишта во САД/Јапонија/Тајван) или под лиценца на
DTS Licensing Limited (за сите други компании). DTS,
DTS Play-Fi, Play-Fi и DTS Play-Fi и Play-Fii логоата се
регистрирани трговски марки или трговски марки на DTS,
Inc. во Соединетите Држави и други земји. © 2021 DTS,
Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.

Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е регистриран заштитен знак на
Wi-Fi Alliance®.

Усогласеност
Овој производ е усогласен со барањата за
радиоинтерференција на Европската Заедница.
Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ
е усогласен со основните барања и други релевантни
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2 Вашиот субвуфер
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Субвуфер
Овој дел вклучува преглед на безжичниот субвуфер.

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во
Philips! За целосна корист од поддршката што ја
нуди Philips, регистрирајте го вашиот субвуфер на
www.philips.com/support.

a
b

Што има во кутијата

USB service

USB

service

c
AC in

~

AC in ~

Проверете ги и одредете ги предметите во вашето
пакување:

•
•
•

Субвуфер
Кабел за напојување *
Кратко упатство /
Картичка за гаранција / Безбедносен лист

x1
x2

1

AC in ~ приклучница
Поврзување со електрично напојување.

x1

2

USB service приклучница
Приклучницата за УСБ е само за сервисирање.
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(Wi-Fi Setup) копче / индикатор
• Активира поставување на Wi-Fi за Play-Fi.
• Притиснете го и задржете го копчето 8 секунди за
да активирате AP режим.
• Притиснете го и задржете го копчето 4 секунди за
да активирате WPS режим.
• Притиснете го и задржете го копчето 15 секунди
да ги ресетирате стандардните фабрички
поставки на субвуферот.

Warranty Information

1
3
2

CCC

UL

VDE

BS

VDE

BS

SAA

BIS

Дејство

за Кина / Тајван

за САД / Канада

за Европа / ОК

за Азија

за Индија

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

Должината на кабелот за напојување и типот
приклучок се разликуваат по региони.
Сликите, илустрациите и цртежите прикажани
во ова Корисничко упатство се дадени само
како пример, конкретниот производ може да се
разликува во изгледот.

Состојба LED

Статус

Константно
вклучено

Поврзано /
Спарувењето е
успешно

Притиснете и
задржете
Трепка
8 секунди

Режим на точка
на пристап на
Wi-Fi (AP)

Режим на
Притиснете и
заштитено
задржете
Двојно трепкање
поставување на
4 секунди
Wi-Fi (WPS)
Притиснете и
задржете
15 секунди

Фабричко
ресетирање
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3 Поврзување

Поврзување на Wi-Fi
(безжично работење)

Овој дел ви помага да го поврзете субвуферот со ТВ
и други уреди, а потоа да го поставите.
За информации за основните поврзувања на вашиот
субвуфер и приборот, видете го краткото упатство.

Белешка

•• За идентификација и рангирања на електрично напојување,
видете ја печатената плочка на задниот или долниот дел
на производот.

•• Пред да воспоставите или смените какви било поврзувања,

(за iOS и верзија на Android)
Со поврзување на оваа единица и мобилни телефони,
таблети (како што се iPad, iPhone, iPod touch, Android
телефони и сл.) на истата Wi-Fi мрежа, вие ќе можете да
ја користите апликацијата Philips Sound обезбедена од
DTS Play-Fi да го контролирате субвуферот за да слушате
аудио датотеки.

1

2

уверете се дека сите уреди се исклучени од електричното
напојување.

Поврзете го телефонот или таблетот на истата Wi-Fi
мрежа на која сакате да го поврзете субвуферот.
Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата Philips
Sound обезбедена од DTS Play-Fi на телефонот или
таблетот.

Поврзување со напојување
•

Пред да го поврзете кабелот за наизменично
напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите
други поврзувања.

•

Ризик од оштетување на производот! Уверете се
дека напонот за електрично напојување одговара
на напонот отпечатен на задната и долната страна
на единицата.

1
1

Поврзете го кабелот за електрична енергија во
приклучницата AC in ~ на субвуферот, а потоа во
приклучницата за електрична енергија.

or
AC in ~

USB

service

AC in

*

2

Должината на електричниот кабел и типот на
приклучок се разликуваат според регионите.

USB service

USB

service

AC in

AC in ~

6

~

~

•

3

4

5

Уверете се дека пренасочувачот е вклучен и дека
правилно работи.
Притиснете го и задржете го копчето
(Wi-Fi)
сместено на задниот дел од куќиштето 8 сек за да
го активирате Wi-Fi поврзувањето.
»» Додека звучникот не го испушти вториот тон, а
потоа пуштете го копчето.
Почекајте додека светлото на индикаторот за
Wi-Fi на задниот дел од куќиштето не премине од
брзо трепкање на бавно пулсирање. Кога ќе почне
полека да пулсира, укажува дека звучникот влегува
во режим на поставување Wi-Fi.
Активирајте ја апликацијата Philips Sound
овозможена од DTS Play-Fi. Следете ги упатствата
во апликацијата да го поврзете производот на
вашата Wi-Fi мрежа.

Белешка

Само за iOS верзија

•• По поврзувањето, производот може да изврши ажурирање

Wi-Fi мрежа која ја користи iPhone треба привремено
да се префрли на апликацијата Play-Fi уред и да се
рестартира апликацијата Philips Sound за да се заврши
поставувањето на Wi-Fi на производот. Видете ги
чекорите подолу.

•• Кога првото поставување не е успешно, задржете го

•• Оди во Поставки.

македонски

Белешка

на софтвер. Надградба е потребна по почетното
поставување. Без надградбата, може да не се достапни сите
функции на прозводот.
притиснато копчето Wi-Fi на субвуферот 8 секунди додека
не се слушне вториот тон и светлото за Wi-Fi не се смени
во бавно пулсирање. Ресетирајте го Wi-Fi поврзувањето,
рестартирајте ја апликацијата и повторно започнете го
поставувањето.

•• Избери Поставки за Wi-Fi.

•• Ако сакате да смените од една мрежа на друга, треба
повторно да го поставите поврзувањето. Притиснете
го копчето
(Wi-Fi) на субвуферот 8 секунди да го
ресетирате Wi-Fi поврзувањето.

•• Избери го уредот Play-Fi во •• Врати се на апликацијата
поставувањето Wi-Fi

Philips Sound App
да го продолжиш
поставувањето.

WPS режим
Ако вашиот пренасочувач има Wi-Fi заштитено
поставување (WPS), може да го поставите поврзувањето
без внесување лозинка.

1
2

6

7

8

Притиснете го и задржете го копчето
(Wi-Fi)
4 секунди. Ќе слушнете звук и светлото за Wi-Fi ќе
почне двојно да трепка.
Притиснете го копчето WPS на вашиот
пренасочувач. Копчето обично е означено со ова
WPS лого.

WPS
По успешното Wi-Fi поврзување, светлечкиот
Wi-Fi индикатор ќе престане да пулсира и ќе
свети постојано. Штом еднаш ќе го поставите овој
производ на вашата Wi-Fi мрежа, ќе можете да го
контролирате од секој паметен телефон или таблет
на истата мрежа.
По поврзувањето, можете да го смените името
на уредот. Има неколку имиња од кои може да
изберете или креирајте свое со избирање на
Прилагодено име на крајот на листата со имиња.
Во спротивно, ќе следи стандардното име.
По поврзувањето, овој производ може да
изврши ажурирање на софтвер. Надградете го
на најновиот софтвер кога го поставување за
првпат. Надградбата на софтверот може да трае
неколку минути. Не исклучувајте го звучникот, не
исклучувајте го уредот и не излегувајте од мрежата
во текот на надградбата.

3

Следете ги упатствата во апликацијата Philips
Sound обезбедена одy DTS Play-Fi да го започнете
спарувањето.

Белешка

•• WPS не е стандардна функција на сите пренасочувачи.
Ако вашиот пренасочувач нема WPS тогаш користете
стандардно Wi-Fi поставување.

•• Еднаш притиснете го копчето

(Wi-Fi) ако сакате да
излезете од WPS режимот или тој автоматски ќе излезе по
2 минути.
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Поврзете го субвуферот со
апликацијата Philips Sound

Поврзете го субвуферот на телевизор
со овозможен Philips Play-Fi

1

1

2
3

По успешното Wi-Fi поврзување, светлечкиот
Wi-Fi индикатор ќе престане да пулсира и ќе свети
постојано.
Активирајте ја апликацијата Philips Sound
овозможена од DTS Play-Fi.

2

Вклучете го вашиот DTS Play-Fi ТВ поврзан на
интернет.
» Звукот на ТВ е исклучен.
Влезете во менито Поставки на ТВ.
» Поставки > Звук > DTS Play-Fi

Изберете го Примарниот звучник [TAW8506].

1

1

TV

USB

Solid

service

AC in

~

USB

Solid

service

AC in

~

Philips Sound
Sound style

Settings

2

Picture

Personal mode settings

2

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration

Eco settings

>

Mimi Sound Personalization ... >

General settings

>

Advanced

Regionand language >

3
TAW8506
Primary Speaker

8

3

>

Ambilight

Speakers

>

>

Sound

XXXXX

>

Android settings

>

Universal access

>

Dolby Atmos notification

>

Следете го поставувањето на екранот.

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

Надградба на фирмвер
DTS Play-Fi TV Audio

Да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка,
ажурирајте го производот со најновата верзија на
фирмвер.

Play-Fi Speaker
Connect Speakers
Select Speakers
Volume

TAW8506

2

3

Ажурирајте го фирмверот преку Philips Sound (Поставки >
Фино подесување / Ажурирај фирмвер)
Фирмверот за MCU и DSP може да биде надграден на
најновата верзија преку Philips Sound овозможена од DTS
Play-Fi. Одете во менито поставки и изберете ја опцијата
PS Фино подесување / Ажурирај фирмвер да ја означите.
Ако е издадена надградба, може да се притисне иконата
за надградба за да продолжи автоматски.
Штом еднаш овој производ е поврзан на Wi-Fi, тој може
да прима ажурирање на фирмвер преку етер. Секогаш
надградувајте со најновата верзија на фирмвер да ги
подобрите перформансите на овој производ.

Поставување опркужувачки звук
Следете го поставувањето на екранот.

1

Фабричко ресетирање
Го ресетира уредот на стандардни поставки.

This TV

1

2 Speakers

2

2

Уредот е ВКЛУЧЕН, притиснете го и задржете го
копчето Wi-Fi 15 секунди.
»» Ќе слушнете тон и потоа субвуферот
автоматски ќе се рестартира.
Субвуферот е вратен на фабричките стандарди.

The home theater speakers are now
independent speakers.

3
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TAW8506 е компатибилен со ТВ со овозможен Philips DTS
Play-Fi. Одете на www.philips.com/TAW8506/support за
повеќе информации.

Поставување ТВ аудио

4 Спецификации на
производот
Белешка

•• Спецификациите и дизајнот се предмет на промена без
известување.

Поддржана мрежа
•
•
•

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Безжичен фреквенциски
опсег (Wi-Fi) / Емитувана радио фреквентна моќност
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

Субвуфер
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Електрично напојување: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Излезна моќност (рангирана): 150 W RMS @10% THD
Потрошувачка на електрична енергија: 40 W
Потрошувачка на електрична енергија во
подготвеност: ≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA макс
Фреквенциски одговор: 40 Hz - 150 Hz
Импеданса: 3 Ω
Димензии (Ш x В x Д): 240 x 400 x 390 мм
Тежина: 8,6 kg
Температура при работење: 0°C - 45°C

Предупредување

•• Ризик од струен удар. Никогаш не вадете го куќиштето на
производот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте
се да го поправате производот самите.
Ако имате проблеми со користење на овој производ,
проверете ги следниве ставки пред да побарате сервис.
Ако сѐ уште имате проблем, добијте поддршка на
www.philips.com/support.

Play-Fi
Не може да се откријат уреди кои поддржуваат Play-Fi
од апликацијата.
• Уверете се дека уредот е поврзан на Wi-Fi.
Не може да репродуцира Play-Fi музика.
• До одредена мрежна услуга или содржини
достапни низ уредот може да не се пристапува ако
давателот на услуги ја прекинал својата услуга.
• Кога првото поставување не е успешно, затворете
ја апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS
Play-Fi. Рестартирајте ја апликацијата.
• Кога звучникот бил поставен како Стерео парови
или Опкружувачки звук, звучникот треба да се
исклучи во апликацијата пред да се користи
одделно.

Нема напојување
•
•

Осигурете се дека кабелот за наизменично
напојување е правилно поврзан.
Уверете се дека има електрична енергија во
приклучницата за електрично напојување.

Звук
•

Кога репродукцијата замрзнува и нема звук во
режим на Wi-Fi, проверете дали вашата домашна
мрежа е во ред.

Изобличен звук или ехо.
• Ако репродуцирате аудио од ТВ преку овој
производ, уверете се дека на ТВ му е исклучен
звукот.

Wi-Fi
Не може да се воспостави Wi-Fi поврзување.
• Проверете ја достапноста на WLAN мрежата на
пренасочуваччот.
• Ставете го Wi-Fi пренасочувачот поблиску до
единицата.
• Уверете се дека лозинката е точна.
• Проверете го функционирањето на WLAN или
рестартирајте ги модемот и Wi-Fi пренасочувачот.
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5 Решавање
проблеми

Спецификациите се предмет на промена без известување. За најнови ажурирања и документи,
посетете www.Philips.com/support.
Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се
користат под лиценца.
Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited.
или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited. е гарант во врска со овој
производ.

