Brezžični nizkotonec
Serija 8000
TAW8506

Uporabniški priročnik
Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support
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Pred uporabo izdelka morate prebrati in
razumeti vsa navodila. Če pride do nastanka
škode zaradi neupoštevanja navodil,
garancija preneha veljati.

•
•
•
•

Varnost
•
Spoznajte se z varnostnimi simboli
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
POZOR: ZMANJŠAJTE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA – NE
ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI ZADNJE STRANICE). V NAPRAVI
NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK POPRAVILA
NAJ VEDNO OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJEN SERVISER.

To je naprava razreda II z
dvojno izolacijo in brez zaščitne
ozemljitve.
Napetost izmeničnega toka
Uporabljajte samo takšne vire
napajanja, ki so navedeni v
uporabniškem priročniku.
OPOZORILO!
Opozorilo: Nevarnost električnega
udara!
Simbol s klicajem opozarja
uporabnika na pomembna
navodila za uporabo.
Nevarnost električnega udara in požara!
• Preden izvedete kako spremembo
ali spremenite katero od povezav,
preverite, ali so vse naprave izključene iz
napajalnih vtičnic.
• Naprave in njenega pribora nikoli ne
izpostavljajte dežju ali vodi. Poleg
naprave ne postavljajte posod s
tekočinami, kot so na primer vaze Če
se po napravi polije tekočina, jo takoj
odklopite iz električne vtičnice. Pred
ponovno uporabo naprave jo mora
pregledati pooblaščeni serviser.
• Naprave in njenega pribora nikoli ne
postavljajte blizu odprtega plamena

in virov toplote in je ne izpostavljajte
sončni svetlobi.
Ne vtikajte predmetov v reže za hlajenje
ali druge odprtine na napravi.
Če se za izklop naprave uporablja
omrežni vtič ali stikalo naprave, naj
bosta vedno dosegljiva.
Pred nevihtami z bliskanjem izvlecite
vtič naprave iz električne vtičnice.
Pri odklapljanju električnega kabla
primite in povlecite za vtič, ne pa za
kabel.
Uporaba izdelka v tropskih in/ali
zmernih podnebjih.

Nevarnost kratkega stika in požara!
• Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu
naprave najdete identifikacijske podatke
in podatke o električnem napajanju.
• Preden priključite napravo na električno
omrežje, preverite, ali je napetost
omrežja enaka napetosti, navedeni
na nalepki na hrbtni ali spodnji strani
naprave. Če se napetosti razlikujeta,
naprave ne priključujte.
Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe
naprave!
• Pri namestitvi na zid mora biti naprava
trdno pritrjena na steno v skladu z
navodili za namestitev. Uporabite samo
priložen stenski nosilec (če je na voljo).
Uporaba nepravilnega stenskega nosilca
lahko privede do telesnih poškodb in
poškodb naprave. V primeru kakršnih
koli vprašanj se posvetujte s služno za
podporo strankam v vaši državi.
• Naprave ali katerega drugega predmeta
ne polagajte na električni kabel ali na
druge električne naprave.
• Če je bila temperatura izdelka med
transportom pod 5 °C, razpakirajte
izdelek in počakajte, da se segreje
na sobno temperaturo, šele nato ga
priklopite v električno vtičnico.
• Deli tega izdelka so morda izdelani iz
stekla. Z izdelkom ravnajte previdno, da
ne poškodujete sebe ali izdelka.
Nevarnost pregrevanja!
• Izdelka ne nameščajte v utesnjen
prostor. Okrog izdelka naj bo vselej
približno deset centimetrov prosto
zaradi boljšega prezračevanja. Pazite,
da zavese ali drugi izdelki ne prekrijejo
prezračevalnih rež izdelka.
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Slovenščina

1 Pomembno

Nega vašega izdelka
Za čiščenje naprave uporabljajte samo krpo
z mikrovlakni.

Skrb za okolje
Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij
Vaš izdelek je bil zasnovan in izdelan
iz kakovostnih materialov in
komponent, ki jih je mogoče reciklirati
in ponovno uporabiti.
Ta simbol na izdelku pomeni, da za
izdelek velja evropska direktiva
2012/19/EU.
Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje
baterije v skladu z evropsko direktivo
2013/56/EU, zato izdelka ni dovoljeno
odstranjevati skupaj z običajnimi
gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte
se o vašem lokalnem sistemu
ločevanja in zbiranja električnih in
elektronskih odpadkov in baterij.
Sledite lokalnim navodilom in niti
izdelka, niti baterij ne odstranjujte
skupaj z običajnimi gospodinjskimi
smetmi. Pravilno odstranjevanje starih
naprav in baterij pomaga pri
preprečevanje negativnega vpliva na
okolje in na zdravje ljudi.
Za naprave 5 G WiFi
Naprave, ki delujejo v frekvenčnem pasu
5150–5350 MHz, se lahko uporabljajo samo
v zaprtih prostorih, da se prepreči škodljve
sokanalne motnje mobilnih satelitskih
sistemov.

TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava
v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi
povezanimi določbami direktive RED
2014/53/ EU in Uredbe za radijsko opremo
UK 2017.
Izjavo o skladnosti najdete na on
www.philips.com/support.

Pomoč in podpora
Izčrpno spletno podporo najdete na naslovu
www.philips.com/support, kjer lahko:
• prenesete uporabniški priročnik in
vodnik za hiter začetek
• predvajate video vodiče (na voljo samo
za določene modele)
• najdete odgovore na pogosto
zastavljena vprašanja (FAQ)
• pošljete vprašanja
• klepetate s predstavniki podpore.
Upoštevajte navodila na spletišču za izbiro
jezika, nato pa vnesite številko modela
vašega izdelka.
Lahko pa se tudi posvetujte s služno za
podporo strankam v vaši državi. Preden
vzpostavite stik, si zapišite številko modela
in serijsko številko vašega izdelka. Te
podatke lahko najdete na hrbtni ali spodnji
strani izdelka.

Blagovne znamke:

Za patente DTS obiščite http://patents.dts.
com. Izdelano v skladu z licenco DTS Ins. (za
podjetja s sedežem v ZDA/na Japonskem/v
Tajvanu) ali v skladu z licenco DTS Licensing
Limited (za vsa ostala podjetja). DTS, DTS
Play-Fi, Play-Fi in logotipa DTS Play-Fi in
Play-Fi so registrirane blagovne znamke
ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v
Združenih državah in/ali drugih državah.
© 2021 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

Skladnost
Ta izdelek je skladen z zahtevami glede
radijskih motenj Evropske skupnosti.
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Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirana
blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®.

2 Vaš
globokotonec

Slovenščina

Globokotonec
Ta razdelek vsebuje opis brezžičnega
globokotonca.

Čestitamo vam za vaš nakup in vas
pozdravljamo pri Philipsu! Za vse prednosti
s podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš
globokotonec pri www.philips.com/support.

a
b

USB service

USB

service

c

Kaj je v paketu

AC in

~

AC in ~

Preglejte in identificirajte vsebino paketa:

•
•
•

Globokotonec
x1
Napajalni kabel *
x2
Vodič za hiter začetek/garancijski list/
varnostni list
x1

1

Vtičnica AC in ~
Priključite napravo na električno
omrežje.

2

USB service vtičnica
Vtičnica USB je namenjena samo za
servisiranje.

Warranty Information

1

3
3

2

CCC

UL

VDE

BS

VDE

BS

SAA

BIS

Tipka/indikator (nastavitev Wi-Fi)
• Sproži nastavitev Wi-Fi za Play-Fi.
• Da aktivirate način AP, pritisnite in za
8 sekund zadržite tipko.
• Da aktivirate način WPS, pritisnite in za
4 sekund zadržite tipko.
• Za ponastavitev tovarniških nastavitev
globokotonca pritisnite in za 15 sekund
zadržite tipko.
Dejanje

za Kitajsko/Tajvan

za ZDA/Kanado

za Evropo/ZK

za Azijo

za Indijo

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

•
•

Dolžina električnega kabla in izvedba
vtiča se razlikujeta glede na regijo.
Slike, ilustracije in risbe v tem
uporabniškem priročniku so zgolj
informativne, dejanski izdelek se od teh
lahko razlikuje.

Stanje lučk
LED

Status

Sveti
neprekinjeno

Povezan/
seznanjanje
uspešno

Pritisnite
in zadržite
za
8 sekund

Utripa

Način
dostopne
točke Wi-Fi
(AP)

Pritisnite
in zadržite
za
4 sekund

Dvojno utripa

Način
zaščitene
nastavitve
Wi-Fi (WPS)

Pritisnite
in zadržite
za
15 sekund

Ponastavitev
na tovarniške
nastavitve
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3 Priključitev
Ta razdelek vam pomaga priključiti vaš
globokotonec na TV sprejemnik ali druge
naprave.
Glede osnovnih povezav vašega
globokotonca in pribora glejte vodnik za
hiter začetek.

Opomba
•• Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave
••

najdete identifikacijske podatke in podatke o
električnem napajanju.
Preden izvedete kako spremembo ali
spremenite katero od povezav, preverite, ali
so vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.

Vzpostavljanje povezave
Wi-Fi (brezžično
delovanje)
(Za naprave iOS in Android)
Če povežete to napravo z mobilnim
telefonom ali tablico (kot npr. iPad, iPhone,
iPod touch, telefoni Android itd.) prek istega
omrežja Wi-Fi, lahko uporabite aplikacijo
Philips Sound powered by DTS Play-Fi za
upravljanje globokotonca pri predvajanju
glasbenih datotek.

1

Vaš telefon ali tablico povežite z istim
omrežjem Wi-Fi, s katerim je povezan
tudi vaš globokotonec.

2

Na telefon ali tablico prenesite in
namestite aplikacijo Philips Sound
powered by DTS Play-Fi.

•

Vaš usmerjevalnik mora biti priključen in
mora pravilno delovati.

3

Pritisnite in za 8 sekund zadržite tipko
(Wi-Fi) na hrbtni strani, da omogočite
povezavo Wi-Fi.
»» Počakajte, da se iz zvočnika zasliši
drugi ton, nato spustite tipko.

4

Počakajte, da indikator za Wi-Fi na
hrbtni plošči preide s hitrega utripanja
na počasno pulziranje. Ko začne počasi
pulzirati, to pomeni, da je zvočnik v
stanju nastavitve Wi-Fi.

5

Zaženite aplikacijo Philips Sound
powered by DTS Play-Fi. Sledite
navodilom v aplikaciji za povezavo vaše
naprave z omrežjem Wi-Fi.

Priključitev električnega
napajanja
•

Preden priključite kabel za napajanje
z izmeničnim tokom preverite, ali ste
priključili vse ostale potrebne povezave.

•

Nevarnost poškodbe izdelka! Preverite,
ali napajalna napetost ustreza
napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji
strani naprave.

1

Priključite električni kabel v vtičnico AC
in~ na globokotoncu in nato v električno
vtičnico na zidu.

1
or
AC in ~

USB

service

AC in

*

Dolžina električnega kabla in izvedba
vtiča se razlikujeta glede na regijo.

2

USB service

USB

service

AC in

AC in ~
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~

~

Opomba

Samo za naprave z operacijskim sistemom
iOS
Omrežje Wi-Fi, ki ga uporablja iPhone, je
treba začasno preklopiti na napravo Play-Fi
AP in znova zagnati aplikacijo Philips Sound
za dokončanje nastavitev Wi-Fi naprave.
Glejte spodnje korake:

•• Pojdite na
Nastavitve.

Slovenščina

Opomba

•• Po vzpostavitvi povezave bo morda naprava

••

•• Izberite Nastavitve
Wi-Fi.

••

izvedla posodobitev programske opreme.
Posodobitev je potrebna po prvi nastavitvi.
Brez posodobitve morda vse funkcije naprave
ne bodo na voljo.
Če prva nastavitev ni uspešna, pritisnite
in za 8 sekund zadržite tipko Wi-Fi na
globokotoncu, dokler ne zaslišite drugega
tona in dokler lučka za Wi-Fi ne začne
počasi pulzirati. Ponastavite povezavo Wi-Fi,
znova zaženite aplikacijo in znova zaženite
nastavitev.
Če med tem preklopite na drugo omrežje,
znova nastavite povezavo. Za ponastavitev
povezave Wi-Fi pritisnite in za 8 sekund
(Wi-Fi) na globokotoncu.
zadržite tipko

Način WPS
•• V nastavitvah Wi-Fi

•• Nastavitev nadaljujte

izberite napravo
Play-Fi

v aplikaciji Philips
Sound.

6

Ko je povezava Wi-Fi uspešno
vzpostavljena, indikatorska lučka Wi-Fi
preneha pulzirati in sveti neprekinjeno. Ko
je naprava priključena na omrežje Wi-Fi, ju
lahko upravljate iz katerega koli pametnega
telefona ali tablice v istem omrežju.

7

Po vzpostavitvi povezave lahko spremenite
ime naprave. Lahko izbirate med nekaj
prednastavljenimi imeni ali ustvarite svoje
ime, tako da na koncu seznama izberete
Custom Name (Ime po meri). V nasprotnem
bo prikazano privzeto ime.

8

Po vzpostavitvi povezave bo morda
naprava izvedla posodobitev programske
opreme. Če izvajate prvo nastavitev,
izvedite tudi posodobitev na najnovejšo
programsko opremo. Posodobitev
programske opreme lahko traja nekaj
minut. Med posodabljanjem programske
opreme ne odklapljajte zvočnika, ne
izklapljajte svoje naprave in ne zapuščajte
omrežja.

Če ima vaš usmerjevalnik funkcijo Wi-Fi
Protected Setup (WPS), lahko vzpostavite
povezavo brez vnosa gesla.

1

Pritisnite tipko za
(Wi-Fi) in jo zadržite
za 4 sekunde. Zaslišali boste ton in lučka
za Wi-Fi bo pričela dvojno utripati.

2

Na usmerjevalniku pritisnite tipko WPS.
Tipka je običajno označena z logotipom
WPS.

WPS

3

Za začetek seznanjanja sledite
navodilom v aplikaciji Philips Sound
powered by DTS Play-Fi.

Opomba
•• Funkcija WPS ni prisotna na vseh

••

usmerjevalnikih. Če vaš usmerjevalnik nima
funkcije WPS, uporabite običajen postopek
nastavitve povezave Wi-Fi.
Če želite zapustiti način WPS, enkrat pritisnite
tipko
(Wi-Fi), ali pa za samodejno
prekinitev počakajte 2 minuti.
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Povežite globokotonec z aplikacijo
Philips Sound.

1

Ko je povezava Wi-Fi uspešno
vzpostavljena, indikatorska lučka Wi-Fi
preneha pulzirati in sveti neprekinjeno.

2

Zaženite aplikacijo Philips Sound
powered by DTS Play-Fi.

3

Izberite primarni zvočnik [TAW8506].

Priključite globokotonec na TV
sprejemnik, ki podpira Philips
Play-Fi.

1

Vključite DTS Play-Fi TV sprejemnik, ki
je povezan z internetom.
»» TV sprejemnik je utišan.

2

Odprite meni Nastavitve na TV
sprejemniku.
»» Nastavitve > Zvok > DTS Play-Fi

1

1
USB

Solid

service

AC in

~

TV

Philips Sound
USB

Solid

service

AC in

~

2
XXXXX

Sound style

Settings

Personal mode settings
TV placement

>

DTS Play-Fi

Ambilight

>

Room calibration

Eco settings

>

Mimi Sound Personalization ... >

General settings

>

Advanced

Sound

2

Regionand language >

Speakers

3
TAW8506
Primary Speaker

8

>

>

Picture

Android settings

>

Universal access

>

3

Dolby Atmos notification

>

Sledite korakom nastavitve na zaslonu.
DTS Play-Fi TV Audio
Stream this
this TV's
TV's audio
audio to
to wireless
wireless speakes
speakes
Stream
throughout your
your home.
home.
throughout
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
Connect Speakers
Speakers

www.philips.com/TAW8506/support

1

Posodobitev vdelane
programske opreme
DTS Play-Fi TV Audio

Za najnovejše funkcije in podporo
posodobite vdelano programsko opremo
vaše naprave na najnovejšo različico.

Play-Fi
Play-Fi Speaker
Speaker
Connect Speakers
Speakers
Connect
Select Speakers
Speakers
Select
Volume
Volume

2

TAW8506
TAW8506

3

Posodobite vdelano programsko opremo
preko aplikacije Philips Sound (Nastavitve
> Fina nastavitev / Posodobi vdelano
programsko opremo)
Vdelano programsko opremo za MCU in DSP
lahko posodobite na najnovejšo različico s
pomočjo aplikacije Philips Sound powered
by DTS Play-Fi. Odprite meni nastavitev in
izberite možnost PS Fine Tune / Posodobi
vdelano programsko opremo. Če obstaja
posodobitev, lahko pritisnete tipko za
posodobitve.
Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi,
lahko brezžično sprejema posodobitve.
Vedno posodobite napravo na najnovejšo
različico vdelane programske opreme za čim
boljše delovanje naprave.

Nastavitev za prostorski zvok
Sledite korakom nastavitve na zaslonu.

1

This TV

Ponastavitev na
tovarniške nastavitve

2 Speakers

2

Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve.

1

The home theater speakers are now
independent speakers.

3

2

Pri vključeni napravi pritisnite tipko za
Wi-Fi in jo zadržite za 15 sekund.
»» Zaslišali boste zvočni signal, nato
pa se bo globokotonec samodejno
znova zagnal.
Globokotonec je ponastavljen na
tovarniške nastavitve.
9
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TAW8506 je združljiv s TV sprejemniki
Philips, ki imajo vgrajeno funkcionalnost DTS
Play-Fi. Za več informacij obiščite
www.philips.com/TAW8506/support.

Nastavitev zvoka na TV
sprejemniku

4 Tehnični podatki
Opomba
•• Tehnični podatki in dizajn se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.

Podprta omrežja
• WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Frekvenčni
pas brezžičnega omrežja (Wi-Fi) /
Oddajana radiofrekvenčna moč
• 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

Globokotonec
• Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Izhodna moč (nazivna): 150 W RMS @
10 % THD

• Poraba energije: 40 W
• Poraba toka v stanju pripravljenosti:
≤ 0,5 W

•
•
•
•
•
•
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USB: 5 V
500 mA maks.
Frekvenčni razpon: 40 Hz - 150 Hz
Impedanca: 3 Ω
Mere (Š x V x G): 240 x 400 x 390 mm
Teža: 8,6 kg
Delovna temperatura: 0 °C - 45 °C

Opozorilo
•• Nevarnost električnega udara. •
Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Izdelka ne popravljajte sami, saj bo to
povzročilo prenehanje garancije.
Če imate z izdelkom težave,
preden pokličete servis, preverite
naslednje točke. Če težava s tem ni
odpravljena, se za podporo obrnite na
www.philips.com/support.

Naprava se ne vklopi
•
•

Play-Fi
S pomočjo aplikacije ni mogoče najti naprav,
ki podpirajo Play-Fi.
• Preverite, ali je naprava povezana z
omrežjem Wi-Fi.
Glasbe Play-Fi ni mogoče predvajati.
• Določene omrežne storitve ali vsebine,
ki so na voljo prek storitve, morda ne
bodo dosegljive, če ponudnik storitev
preneha nuditi te storitve.
• Če prva nastavitev ni bila uspešna,
zaprite aplikacijo Philips Sound
powered by DTS Play-Fi. Znova
zaženite aplikacijo.
• Če je bil zvočnik nastavljen na način
Stereo Pairs ali Surround Sound, ga je
treba v aplikaciji odklopiti, preden ga
lahko uporabljate posamično.

Preverite, ali je električni kabel pravilno
priključen.
Prepričajte se, da je v viru napajanja z
izmeničnim tokom tok prisoten.

Zvok
•

Če predvajanje zamrzne in ni zvoka v
načinu Wi-Fi, preverite, ali vaše domače
omrežje pravilno deluje.

Popačen zvok ali odmev.
• Pri predvajanju zvoka s TV sprejemnika
na napravi preverite, da televizor ni v
nemem načinu.

Wi-Fi
Povezave Wi-Fi ni mogoče vzpostaviti.
• Preverite razpoložljivost omrežja WLAN
na usmerjevalniku.
• Prestavite usmerjevalnik Wi-Fi bliže
napravi.
• Preverite, ali je bilo vneseno pravo
geslo.
• Preverite delovanje omrežja WLAN ali
znova zaženite modem ali usmerjevalnik
Wi-Fi.

11

Slovenščina

5 Odpravljanje
težav

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Obiščite spletno
mesto www.philips.com/support za najnovejše posodobitve in dokumentacijo.
Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke
Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.
Prodaja in proizvod tega izdelka sta odgovornost MMD Hong Kong Holding
Limited . ali povezanih družb. Garancijo za ta izdelek izdaja MMD Hong Kong
Holding Limited.

