Subwoofer sem fios
Série 8000
TAW8506

Manual do utilizador
Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support
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Leia e compreenda todas as instruções antes
de utilizar o seu produto. Se qualquer dano for
causado pelo incumprimento das instruções, a
garantia não se aplicará.

Segurança
Conheça estes símbolos de segurança

•

Nunca insira objetos nas aberturas de
ventilação ou em outras aberturas do produto.

•

Nos locais onde a ficha principal ou o acoplador
do aparelho forem utilizados como dispositivo
de desativação, o dispositivo de desativação
deve permanecer prontamente funcional.

•

Desligue o produto da tomada antes de
tempestades.

•

Quando desligar o cabo de alimentação, puxe
sempre a ficha da tomada, nunca o cabo.

•

Utilize o produto em climas tropicais e/ou
moderados.

Risco de curto-circuitos ou incêndio!

•

Para classificações de identificação
e fornecimento, consulte a placa de
identificação na parte traseira ou inferior do
produto.

•

Antes de ligar o produto à tomada, verifique
se a voltagem corresponde ao valor impresso
na parte traseira ou inferior do produto.
Nunca ligue o produto à tomada se a tensão
for diferente.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO,
NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ
PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR.
SOLICITE PESSOAL DE MANUTENÇÃO QUALIFICADO PARA
TODAS AS REPARAÇÕES

Este é um aparelho de CLASSE II com
isolamento duplo e não tem ligação à
terra de proteção.

Risco de ferimentos ou danos a este produto!

•

Para montagem na parede, este produto
deve ser firmemente fixado à parede de
acordo com as instruções de instalação.
Utilize apenas o suporte de montagem na
parede fornecido (se disponível). A montagem
inadequada na parede pode resultar em
acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver
alguma dúvida, entre em contacto com o
Atendimento ao consumidor no seu país.

•

Nunca coloque o produto ou qualquer objeto
em cabos de alimentação ou em outros
equipamentos elétricos.

•

Se o produto for transportado em
temperaturas abaixo de 5 °C, desembale o
produto e aguarde até que a temperatura
corresponda à temperatura ambiente antes
de o ligar à tomada.

•

Peças deste produto podem ser feitas de
vidro. Manuseie com cuidado para evitar
ferimentos e danos.

Tensão CA
Utilize apenas as fontes de alimentação
listadas no manual do utilizador.
AVISO!
Aviso: risco de choque elétrico!
O ponto de exclamação destina-se a
alertar o utilizador para a presença de
instruções de funcionamento
importantes.
Risco de choque elétrico ou incêndio!

•

Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique
se todos os dispositivos estão desligados da
tomada.

•

Nunca exponha o produto e os acessórios à
chuva ou água. Nunca coloque recipientes
de líquidos, como vasos, perto do produto.
Se forem vertidos líquidos sobre o produto,
desconecte-o da tomada imediatamente.
Entre em contacto com o Atendimento ao
consumidor para verificar o produto antes de
o utilizar.

•

Nunca coloque o produto e os acessórios
perto de chamas ou outras fontes de calor,
incluindo luz solar direta.

Risco de sobreaquecimento!

•

Nunca instale este produto num espaço
apertado. Deixe sempre um espaço de pelo
menos 10 cm à volta do produto para permitir
ventilação. Certifique-se de que as cortinas
ou outros objetos nunca cubram as aberturas
de ventilação do produto.
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1 Importante

Cuidar do seu produto
Utilize apenas um pano de microfibra para limpar
o produto.

Proteção do meio
ambiente
Eliminação do seu produto antigo e da pilha
O seu produto foi concebido e fabricado
com materiais e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados
e reutilizados.
Este símbolo num produto significa que
o produto está coberto pela Diretiva
Europeia 2012/19/EU.
Este símbolo significa que o produto
contém pilhas abrangidas pela Diretiva
Europeia 2013/56/EU que não podem ser
eliminadas com o lixo doméstico normal.
Informe-se sobre o sistema de recolha
seletiva local para produtos elétricos e
eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e
nunca elimine o produto e as pilhas com o
lixo doméstico normal. A eliminação
correta de produtos e pilhas antigos ajuda
a evitar consequências negativas para o
meio ambiente e para a saúde humana.
Para dispositivo Wi-Fi 5G
O dispositivo para funcionamento na banda
5150-5350 MHz é apenas para utilização interna,
de modo a reduzir o potencial de interferência
prejudicial aos sistemas de satélites móveis co-canal.

A TP Vision Europe B.V. vem por este meio declarar
que este produto está em conformidade com
os requisitos essenciais e outras disposições
relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU e dos
Regulamentos de Equipamento de Rádio do Reino
Unido de 2017.
Pode encontrar a Declaração de Conformidade em
www.philips.com/support.

Assistência e apoio
Para obter apoio online extenso, visite
www.philips.com/support para:
• transferir o manual de utilizadores e o guia de
iniciação rápida
• assista tutoriais em vídeo (disponível apenas
para os modelos selecionados)
• encontre respostas para as perguntas mais
frequentes (FAQs)
• envie-nos uma pergunta por e-mail
• converse com o nosso representante de
apoio.
Siga as instruções no site para selecionar o seu
idioma e escreva o número do modelo do seu
produto.
Como alternativa, pode entrar em contacto com o
Atendimento ao consumidor do seu país. Antes de
entrar em contacto, anote o número do modelo e
o número de série do seu produto. Pode encontrar
essas informações na parte traseira ou inferior do
seu produto.

Marcas comerciais:

Para ver as patentes DTS, consulte http://patents.
dts.com. Fabricado sob licença da DTS, Inc (para
empresas sediadas nos EUA/Japão/Taiwan) ou
sob licença da DTS Licensing Limited (para todas
as outras empresas). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi e
os logótipos de DTS Play-Fi e Play-Fi são marcas
registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos
EUA e noutros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS OS
DIREITOS RESERVADOS.

Conformidade
Este produto está em conformidade com
os requisitos de interferência de rádio da
Comunidade Europeia.
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O logótipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca
registada da Wi-Fi Alliance®.

Subwoofer
Esta secção inclui uma descrição geral do
subwoofer sem fios.

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo
à Philips! Para tirar partido do suporte que a
Philips oferece, registe o seu subwoofer em
www.philips.com/support.

a
b

O que está na caixa

USB

Warranty Information

3
2

VDE

BS

VDE

BS

SAA

BIS

1

AC in ~ Tomada
Ligue à fonte de alimentação.

2

Tomada de USB service
A tomada USB é apenas para serviço.

3

Botão/indicador (configuração Wi-Fi)
• Acionar a configuração de Wi-Fi para
Play-Fi.
• Prima continuamente o botão durante
8 segundos para ativar o modo AP.
• Prima continuamente o botão durante
4 segundos para ativar o modo WPS.
• Prima continuamente o botão durante
15 segundos para repor as definições
predefinidas de fábrica do subwoofer.
Ação

para China/Taiwan

para EUA/Canadá

para Europa/Reino
Unido

para Ásia

para Índia

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

~

AC in ~

1

UL

service

AC in

Subwoofer
x1
Cabo de alimentação *
x2
Guia de iniciação rápida/		
Cartão de garantia/Ficha de segurança
x1

CCC

USB service

c

Verifique e identifique os itens no pacote:

•
•
•

Português

2 O seu subwoofer

A quantidade do cabo de alimentação e o
tipo de ficha variam de acordo com a região.
As imagens, ilustrações e desenhos
apresentados neste Manual do Utilizador
são apenas para referência. A aparência do
produto real pode variar.

Estado LED Estado
Sempre
ligado

Ligado/
Emparelhamento
bem sucedido

Prima
continuamente
Modo Access
Intermitente
Point (AP) Wi-Fi
durante
8 segundos
Prima
continuamente Piscar duas
vezes
durante
4 segundos

Modo Wi-Fi
Protected Setup
(WPS)

Prima
durante
continuamente
15 segundos

Reposição de
fábrica
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3 Ligar

Ligar ao Wi-Fi
(funcionamento sem fios)

Esta secção ajuda-o a ligar o seu subwoofer uma
TV e a outros dispositivos e, em seguida,
a configurá-lo.
Para obter informações sobre as ligações básicas
do subwoofer e acessórios, consulte o guia de
iniciação rápida.

(Para versões iOS e Android)
Ao ligar esta unidade e telemóveis, tablets (como
o iPad, iPhone, iPod touch, telefones Android,
etc.) à mesma rede Wi-Fi, pode utilizar a aplicação
Philips Sound impulsionada por DTS Play-Fi para
controlar o subwoofer para ouvir ficheiros de áudio.

1
Nota

••

Para classificações de identificação e fornecimento,
consulte a placa de identificação na parte traseira ou
inferior do produto.

••

Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se
todos os dispositivos estão desligados da tomada.

Ligar à corrente
•
•

1

2

•

Antes de ligar o cabo de alimentação CA,
verifique se todas as outras ligações foram
concluídas.

3

Risco de danos no produto! Certifique-se
de que a tensão da fonte de alimentação
corresponda à tensão impressa na parte
traseira ou inferior do rádio.
Ligue o cabo de alimentação à tomada
~AC in do subwoofer e, em seguida, a uma
tomada.

4

1
or

5

AC in ~

USB

service

AC in

*

2

A quantidade do cabo de alimentação e o
tipo de ficha variam de acordo com a região.

USB service

USB

service

AC in

AC in ~

6

~

~

Ligue o seu telemóvel ou tablet à mesma rede
Wi-Fi a que pretende ligar o seu subwoofer.
Transfira e instale a aplicação Philips Sound
impulsionada por DTS Play-Fi num telemóvel
ou tablet.

Certifique-se de que o seu router está ligado
e a funcionar corretamente.
Prima continuamente o botão
(Wi-Fi) localizado na caixa traseira durante
8 segundos para acionar a ligação Wi-Fi.
»» Aguarde até que o altifalante emita um
segundo tom e, em seguida, solte
o botão.
Espere até que o indicador luminoso de
Wi-Fi na caixa traseira altere de intermitente
rápido para um pulsar lento. Quando começa
a pulsar lentamente, indica que o altifalante
está a entrar no modo de configuração de
Wi-Fi.
Inicie a aplicação Philips Sound impulsionada
por DTS Play-Fi. Siga as instruções na
aplicação para ligar este produto à sua rede
Wi-Fi.

Nota

Apenas para a versão iOS
A rede Wi-Fi utilizada pelo iPhone deve ser
alternada temporariamente para o AP do
dispositivo Play-Fi e a aplicação Philips Sound
tem de ser reiniciada para que a configuração
de Wi-Fi do produto seja concluída. Consulte os
passos abaixo:

••

Aceda a Definições.

••

••

Após a ligação, o produto pode realizar uma
atualização de software. A atualização é necessária
após a configuração inicial. Sem a atualização, nem
todas as características do produto podem estar
disponíveis.

••

Quando a primeira configuração não for é realizada
com êxito, prima continuamente o botão Wi-Fi no
subwoofer durante 8 segundos até ouvir o segundo
tom e a luz de Wi-Fi mude para o modo de pulsar
lentamente. Reinicie a ligação Wi-Fi, reinicie a
aplicação e inicie a configuração novamente.

••

Se quiser mudar de uma rede para outra, tem de
configurar a ligação novamente. Prima continuamente
o botão
(Wi-Fi) no subwoofer durante 8 segundos
para repor a ligação Wi-Fi.

Selecione a definição
de Wi-Fi.

Português

Nota

Modo WPS
••

Selecione o dispositivo
Play-Fi na configuração
de Wi-Fi

••

Volte para a aplicação
Philips Sound
para continuar a
configuração.

Se o seu router tem Wi-Fi Protected Setup (WPS),
pode configurar a ligação sem introduzir uma
palavra-passe.

1
2

Prima continuamente o botão de
(Wi-Fi)
durante 4 segundos. É emitido um tom e a luz
de Wi-Fi começará a piscar duas vezes.
Prima o botão WPS no seu router.
Normalmente, o botão está marcado com
este logótipo WPS.

WPS

6

7

8

Após uma ligação Wi-Fi efetuada com êxito,
o indicador luminoso de Wi-Fi deixará de
pulsar e tornar-se-á contínuo. Depois de
configurar este produto na sua rede Wi-Fi,
pode controlá-lo a partir de qualquer
smartphone ou tablet na mesma rede.
Após a ligação, pode mudar o nome do
dispositivo. Pode escolher entre vários nomes
ou criar o seu próprio, escolhendo Nome
Personalizado no final da lista de nomes.
Caso contrário, segue o nome predefinido.
Após a ligação, este produto pode realizar
uma atualização de software. Atualize para
o software mais recente no momento da
sua primeira configuração. A atualização de
software pode demorar vários minutos. Não
desligue o altifalante, o dispositivo nem a
ligação à rede durante a atualização.

3

Siga as instruções da aplicação Philips Sound
impulsionada por DTS Play-Fi para iniciar o
emparelhamento.

Nota

••

O WPS não é uma funcionalidade padrão em todos
os routers. Se o seu router não tem WPS, então utilize
a Configuração Wi-Fi Padrão.

••

Prima o botão
(Wi-Fi) uma vez se quiser sair do
modo WPS ou sairá automaticamente após
2 minutos.
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Ligar o subwoofer com a aplicação
Philips Sound

Ligue o subwoofer à TV ativada no
Philips Play-Fi

1

1

2
3

Após uma ligação Wi-Fi efetuada com êxito,
o indicador luminoso de Wi-Fi deixará de
pulsar e tornar-se-á contínuo.
Inicie a aplicação Philips Sound impulsionada
por DTS Play-Fi.

2

Ligue a sua DTS Play-Fi TV ligada à internet.
» A TV está no modo sem som.
Entre no menu Definições na TV.
» Definições > Som > DTS Play-Fi

Selecione o Altifalante Principal [TAW8506].

1

TV

1
USB

Solid

service

AC in

~

USB

Solid

service

AC in

~

Philips Sound
Sound style

Settings
Picture

XXXXX

Speakers

3
TAW8506
Primary Speaker

8

2

TV placement

>

3

>

DTS Play-Fi

Ambilight

>

Room calibration

Eco settings

>

Mimi Sound Personalization ... >

General settings

>

Advanced

Sound

2

Personal mode settings
>

Regionand language >
Android settings

>

Universal access

>

Dolby Atmos notification

>

Siga a configuração no ecrã.

Português

O TAW8506 é compatível com as TVs Philips com
DTS Play-Fi. Visite www.philips.com/TAW8506/
support para obter mais informações.

Configuração de áudio de TV

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

Atualizar firmware
DTS Play-Fi TV Audio

Para obter as melhores funcionalidades e suporte,
atualize o seu produto para a versão mais recente
do firmware.

Play-Fi Speaker
Connect Speakers
Select Speakers
Volume

TAW8506

2

3

Atualizar firmware através do Philips Sound
(Definições > Fine Tune/Atualizar Firmware)
O firmware para MCU e DSP pode ser atualizado
para a versão mais recente através da aplicação
Philips Sound com tecnologia DTS Play-Fi. Aceda
ao menu de definições e selecione a opção PS
Fine Tune/Atualizar Firmware para verificar. Se
houver uma atualização disponível, o ícone de
atualização pode ser premido para prosseguir
automaticamente.
Depois de estar ligado ao Wi-Fi, este produto pode
receber atualização de firmware por via aérea.
Atualize sempre com a última versão do firmware
para melhorar o desempenho deste produto.

Configuração de som surround
Siga a configuração no ecrã.

1

Reposição de fábrica

This TV
2 Speakers

Reponha o dispositivo para as definições
predefinidas.

2

1

The home theater speakers are now
independent speakers.

3

2

Com o equipamento ligado, Prima
continuamente o botão de Wi-Fi durante
15 segundos.
»» Ouvirá um som e, em seguida,
o subwoofer será reiniciado
automaticamente.
O subwoofer está restaurado com as
predefinições de fábrica.
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4 Especificações
do produto
Nota

••

As especificações e design estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.

Rede suportada
•
•
•

Banda de frequência sem fios (Wi-Fi) WiFi IEEE
802.11a/b/g/n/ac/Potência de radiofrequência
transmitida
Wi-Fi 2.4G:
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fonte de alimentação: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Potência de saída (nominal): 150 W RMS a 10%
THD
Consumo de energia: 40 W
Consumo de Energia em Espera: ≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA máx
Resposta de frequência: 40 Hz - 150 Hz
Impedância: 3 Ω
Dimensões (L x A x P): 240 x 400 x 390 mm
Peso: 8,6 kg
Temperatura de operação: 0°C - 45°C

Advertência

••

Risco de choque elétrico. Nunca remova
o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente
consertar o produto por conta própria.
Se tiver problemas ao utilizar este produto,
verifique os seguintes pontos antes de solicitar
assistência. Se ainda tiver um problema, obtenha
suporte em www.philips.com/support.

Sem energia
•
•

Play-Fi
Não é possível detetar os dispositivos suportados
pelo Play-Fi a partir da aplicação.
• Certifique-se de que o dispositivo está ligado
ao Wi-Fi.
Não é possível tocar música Play-Fi.
• Determinados serviços ou conteúdos de rede
disponíveis através do dispositivo podem não
estar acessíveis caso o fornecedor de serviços
termine o seu serviço.
• Quando a primeira configuração não for
realizada com êxito, feche a aplicação Philips
Sound impulsionada por DTS Play-Fi. Reinicie
a aplicação.
• Quando o altifalante é definido como Pares
Estéreo ou Som Surround, o altifalante tem
de ser desligado na aplicação antes de ser
utilizado separadamente.

Verifique se o cabo CA está ligado
corretamente.
Certifique-se de que há energia na tomada
de CA.

Som
•

Quando a reprodução bloqueia e não há
som no modo Wi-Fi, verifique se a sua rede
doméstica está normal.

Som distorcido ou eco.
• Se reproduzir áudio da TV através deste
produto, verifique se a TV está no modo de
silêncio.

Wi-Fi
Não foi possível estabelecer a ligação Wi-Fi.
• Verifique a disponibilidade da rede WLAN no
router.
• Coloque o router Wi-Fi mais perto da
unidade.
• Verifique se a palavra-passe está correta.
• Verifique a função WLAN ou reinicie o modem
e o router Wi-Fi.
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5 Resolução de
problemas

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Visite
www.Philips.com/support para obter as últimas atualizações e documentos.
Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips
N.V. são utilizadas sob licença.
Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong
Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite
a garantia em relação a este produto.

