Trådlös subwoofer
8000 Series
TAW8506

Bruksanvisning
Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support
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•
•

Läs och förstå alla instruktioner innan du
använder produkten. Om skada uppstår till
följd av att instruktionerna inte följs gäller inte
garantin.

•
•
•

Säkerhet

För aldrig in föremål i produktens
ventilationshål eller de andra öppningarna.
Om nätkontakten eller en apparatkoppling
används vid frånkoppling ska
frånkopplingsanordningen vara enkel att
använda.
Dra ur nätsladden före åskväder.
När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla
i kontakten, aldrig i sladden.
Använd produkten i tropiskt och/eller
måttligt klimat.

Risk för kortslutning eller brand!

Känn till dessa säkerhetssymboler
CAUTION

•
•

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA
STÖT, TA INTE BORT KÅPAN (ELLER BAKSIDAN). DET
INNEHÅLLER INGA DELAR SOM KAN REPARERAS AV
ANVÄNDAREN SERVICE SKA UTFÖRAS AV KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL.

Det här är en dubbelisolerad
KLASS II-apparat utan skyddande
jordanslutning.

Risk för personalskador eller skador till
produkten!

•

AC-spänning
Använd endast strömförsörjningen
som anges i bruksanvisningen.
VARNING!
Varning Risk för elstötar!
Utropstecknet är avsett att varna
användaren om att det finns viktiga
bruksanvisningar.

•
•

Risk för elstötar eller brand!

•
•

•

Kontrollera att alla enheter är
bortkopplade från eluttaget innan du gör
eller ändrar några anslutningar.
Utsätt aldrig produkten och tillbehören för
regn eller vatten. Placera aldrig behållare
med vätska, t.ex. vaser, i närheten av
produkten. Koppla bort produkten från
eluttaget omedelbart om vätska spills på
eller i den. Kontakta Philips kundtjänst
så att produkten kan kontrolleras före
användning.
Placera aldrig produkten eller tillbehören
i närheten av öppen eld eller andra
värmekällor, inklusive direkt solljus.

På typplattan på produktens baksida
eller undersida finns information om
identifiering och strömförsörjning.
Innan du ansluter produkten till eluttaget
måste du kontrollera att nätspänningen
motsvarar det värde som anges på
produktens baksida eller undersida.
Anslut aldrig produkten till ett eluttag med
avvikande spänning.

•

Vid väggmontering måste denna produkt
vara ordentligt fäst på väggen i enlighet
med monteringsinstruktionerna. Använd
endast det medföljande väggfästet (om
sådant finns). Felaktig väggmontering kan
leda till olyckor, personskador eller skador
på egendom. Kontakta kundtjänst i ditt
land om du har några frågor.
Placera aldrig produkten eller andra
föremål på nätsladdar eller annan elektrisk
utrustning.
Om produkten transporteras i temperaturer
under 5°C packar du upp produkten och
väntar tills den har rumstemperatur innan
du ansluter den till elnätet.
Delar av denna produkt kan vara gjorda
av glas. Hantera med försiktighet för
att undvika personskada och skada på
produkten.

Risk för överhettning!

•

Installera aldrig den här produkten i
ett trångt utrymme. Se till att lämna
utrymme på minst 10 cm runt apparaten
för ventilation. Se till att gardiner eller
andra föremål inte täcker produktens
ventilationshål.
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1 Viktigt

Ta hand om produkten
Använd endast en mikrofiberduk för att rengöra
produkten.

Ta hand om miljön
Kassering av din gamla produkt och batterier
Din produkt har designats och tillverkats
med material och komponenter i hög
kvalitet, som kan återvinnas och
återanvändas.
Denna symbol på en produkt betyder att
produkten omfattas av EU -direktiv
2012/19/EU.
Denna symbol betyder att produkten
innehåller batterier som täcks av
Europeiska direktivet 2013/56/EU och
kan inte kasseras tillsammans med
normalt hushållsavfall. Informera dig
själv om lokala uppsamlingssystem för
elektriska och elektroniska produkter
och batterier. Följ lokala regler och
kassera aldrig produkten och batterier
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Korrekt kassering av gamla produkter
och batterier hjälper förhindra negativa
konsekvenser för miljön och mänsklig
hälsa.
För 5G WiFi-enhet
Enheten som används vid 5150–5350 MHz är
endast avsedd för inomhusbruk för att minska
risken för skadlig störning av samkanalens
mobila satellitsystem.

Överensstämmelse
Denna produkt uppfyller kraven för
radiostörningar i Europeiska gemenskapen.
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TP Vision Europe B.V. härmed att denna
utrustning överensstämmer med de viktiga
kraven och andra relevanta avsättningar från
RED Direktiv 2014/53/EU och UK-Regler för
radioutrustning 2017.
Du hittar försäkran om överensstämmelse på
www.philips.com/support.

Hjälp och support
För omfattande online-hjälp, besök
www.philips.com/support to:
• ladda ned bruksanvisningen och
snabbstartsguiden
• titta på hjälpvideor (endast tillgängliga för
utvalda modeller)
• hitta svar på vanliga frågor (FAQ)
• e-posta oss en fråga
• chatta med vår support
Följ instruktionerna på webbplatsen för att
välja ditt språk, ange sedan din produkts
modellnummer
Alternativt kan du kontakta kundtjänsten i ditt
land. Innan du kontaktar bör du skriva ned
produktens modellnummer och serienummer.
Du finner denna information på baksidan eller
under din produkt.

Varumärken

För DTS -patent, se http://patents.dts.com.
Tillverkad under licens från DTS, Inc. (för företag
med huvudkontor i USA/Japan/Taiwan) eller
under licens från DTS Licensing Limited (för
alla andra företag). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi
och DTS Play-Fi och Play-Fi-logotyperna är
registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2021,
DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.

Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett registrerat
varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

2 Din Subwoofer
Grattis till ditt köp och välkommen till
Philips! För att få det fullständiga stödet som
Philips erbjuder, registrera din subwoofer på
www.philips.com/support.

Detta avsnitt innehåller en översikt över den
trådlösa subwoofern.

a
b

Vad finns i lådan?

USB

Subwoofer
x1
Strömkabel*
x2
Snabbguide /		
Garantikoty / Säkerhetsblad
x1

AC in

1

Anslut till nätaggregatet.

3

3
2

BS

SAA

USB service Uttag
USB-uttaget är endast avsedd för service.

1

VDE

CCC

UL

för Kina / Taiwan

för US/Kanada

för Europa/UK

för Asia

för India

BIS

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

(Wi-Fi-inställning) -knapp/indikator
• Trigger Wi-Fi-inställning för Play-Fi.
• Tryck och håll ned i 8 sekunder knapp för
att aktivera AP-läget.
• Tryck och håll ned i 4 sekunder knapp för
att aktivera WPS-läget.
• Tryck och håll ned i 15 sekunder knapp
för att återställa basinställningarna för
subwoofern.

Åtgärd

•
•

~

AC in ~ Uttaget

2

BS

service

AC in ~

Warranty Information

VDE

USB service

c

Kontrollera och identifiera paketets innehåll:

•
•
•

Svenska

Subwoofer

Antalet strömkablar och kontakttyp beror
på vilket land enheten är köpt i.
Bilder, illustrationer och ritningar som
visas i denna bruksanvisning är endast
för referens, den verkliga produkten kan
variera i utseende.

LED-läge

Status

Lyser med
fast sken

Ansluten/
parkopplad

Blinkar

Läge för
åtkomstpunkt
för wifi (AP)

Dubbelblinkar

Läge för
wifi-skyddad
installation
(WPS)

Tryck och
Håll ned i
8 sekunder
Tryck och
Håll ned i
4 sekunder
Tryck och
Håll ned i
15 sekunder

Fabriksåterställning
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3 ANSLUT

Anslut till Wi-Fi (trådlös
drift)

Detta avsnitt hjälper dig att ansluta din
subwoofer till en tv och andra enheter samt att
konfigurera den.
Information om de grundläggande
anslutningarna för din subwoofer och tillbehör
finns i snabbstartguiden.

Observera

(För iOS och Android)
Genom att ansluta denna enhet och
mobiltelefoner, surfplattor (som iPad, iPhone,
iPod touch, Android-telefoner, etc.) till samma
Wi-Fi-nätverk kan du sedan använda Philips
Sound-appen som drivs av DTS Play-Fi för att
styra subwoofer för att lyssna på ljudfiler.

1

Anslut din telefon eller surfplatta till
samma Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta
din subwoofer.

2

Ladda ner och installera appen Philips
Sound-appen powered by DTS Play-Fi på
en telefon eller surfplatta.

•

Säkerställ att din router är påslagen och
fungerar korrekt.

3

Håll
(Wi-Fi)-knappen på soundbarens
baksida intryckt i åtta sekunder för att
aktivera wifi-anslutningen.
»» Släpp knappen när en andra ton hörs i
högtalaren.

4

Vänta tills Wi-Fi-lampan på bakskåpet går
från en snabb blinkning till en långsam
puls. När den börjar pulsa långsamt
indikerar det att högtalaren går in i Wi-Fiinställningsläget.

5

Starta appen Philips Sound powered by
DTS Play-Fi. Följ instruktionerna i appen
för att ansluta den här produkten till ditt
wifi-nätverk.

•• På typplattan på produktens baksida eller
••

undersida finns information om identifiering
och strömförsörjning.
Kontrollera att alla enheter är bortkopplade
från eluttaget innan du gör eller ändrar några
anslutningar.

Anslut till
strömförsörjning
•

Säkerställ att du har slutfört alla andra
anslutningar innan du ansluter nätkabeln.

•

Risk för skada på produkten! Se till att
nätspänningen motsvarar spänningen
tryckt på baksidan eller undersidan av
enheten.

1

Anslut nätkabeln till AC in~ uttaget på
subwoofern och sedan till ett eluttag.

1
or
AC in ~

USB

service

AC in

*

2

Antalet strömkablar och kontakttyp beror
på vilket land enheten är köpt i.

USB service

USB

service

AC in

AC in ~
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~

Observera
•• Efter anslutning kan produkten utföra

Endast för iOS
Wifi-nätverk som används av iPhone bör
tillfälligt bytas till Play-Fi AP. Starta om Philips
Sound-appen för att slutföra produktens wifiinstallation. Se stegen nedan:

•• Gå till inställningar.

••

•• Välj Wi-Fiinställning.

••

•• Välj Play-Fi-enheten •• Gå tillbaka till Philips
i wifi-inställningarna.
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Svenska

Observera

Sound-appen
för att fortsätta
installationen.

När Wi-Fi-anslutning är färdig slutar Wi-Filampan att pulsera och bli fast. När du
har konfigurerat den här produkten i ditt
wifi-nätverk kan du styra den från vilken
smartphone eller surfplatta som helst i
samma nätverk.
Efter anslutning kan du ändra enhetens
namn. Det finns flera namn att välja
mellan och du kan även skapa egna
genom att välja Anpassat namn i slutet
av namnlistan. Om du inte gör detta visas
standardnamnet.
Efter anslutning kan denna produkt utföra
en programuppdatering. Uppgradera till
den senaste programvaran vid den första
installationen. Programuppgraderingen
kan ta flera minuter. Koppla inte ur
högtalaren, stäng inte av enheten och
lämna inte nätverket under uppdateringen.

en programuppdatering. Uppgradering
krävs efter den första installationen. Utan
uppgraderingen är inte alla produktfunktioner
tillgängliga.
När den första installationen inte lyckas
håller du ned Wi-Fi-knappen på subwoofern
i 8 sekunder tills den andra tonen hörs och
Wi-Fi-lampan ändras till en långsam puls.
Återställ wifi-anslutningen, starta om appen
och starta installationen igen.
Om du vill byta från ett nätverk till ett annat
måste du konfigurera anslutningen igen. Håll
ned
(Wi-Fi)-knappen på subwoofern i 8
sekunder för att återställa Wi-Fi-anslutningen.

WPS-läge
Om din router har Wi-Fi Protected Setup (WPS)
kan du konfigurera anslutningen utan att ange
ett lösenord.

1

Tryck på och håll inne
(Wi-Fi) -knappen
i 4 sekunder. Du kommer att höra en ton
och Wi-Fi-lampan börjar dubbel blinka

2

Tryck på WPS-knappen på routern.
Knappen är normalt märkt med denna
WPS-logotyp.

WPS

3

Följ instruktionerna i Philips Sound App
powered by DTS Play-Fi för att starta
parningen.

Observera
•• WPS är inte en standardfunktion i alla routrar.
••

Använd standardinställningarna om din router
inte har WPS.
Tryck på
(wifi)-knappen en gång om du
vill gå ur WPS-läget. Annars avslutas det
automatiskt efter två minuter.
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Anslut subwoofern med Philips
Sound -appen

Anslut subwoofern till Philips PlayFi-aktiverade TV

1

När Wi-Fi-anslutning är färdig slutar Wi-Filampan att pulsera och bli fast.

1

2

Starta appen Philips Sound powered by
DTS Play-Fi.

Starta din DTS Play-Fi-TV ansluten till
internet
» TV -ljudet är avstängt.

3

2

Välj den primära högtalaren [TAW8506].

Öppna menyn Inställningar på TV: n.
» Inställningar> Ljud> DTS Play-Fi.

1

1
USB

Solid

TV

service

AC in

~

USB

Solid

Philips Sound

2

Personal mode settings
TV placement

>

DTS Play-Fi

Ambilight

>

Room calibration

Eco settings

>

Mimi Sound Personalization ... >

General settings

>

Advanced

Sound

2

Regionand language >

3
TAW8506
Primary Speaker

8

>

>

Picture

Speakers

~

Sound style

Settings

XXXXX

service

AC in

Android settings

>

Universal access

>

3

Dolby Atmos notification

>

Följ inställningarna på skärmen.

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

Uppgradera firmware
DTS Play-Fi TV Audio

För att få de bästa funktionerna och supporten
bör du uppdatera din produkt med den senaste
firmwareversionen.

Play-Fi Speaker
Connect Speakers
Select Speakers
Volume

TAW8506

2

3
Uppdatera firmware via Philips Sound
(Inställningar> Finjustera / uppdatera firmware)
Firmware för MCU och DSP kan uppgraderas till
den senaste versionen via Philips Sound som
drivs av DTS Play-Fi. Gå till inställningsmenyn
och välj alternativet PS Fine Tune / Update
Firmware för att kolla in det. Om en
uppgradering har släppts kan du klicka ikonen
för uppgraderingar för att gå vidare automatiskt.
När denna produkt är ansluten till wifi kan
den ta emot over-the-air uppdateringar av
firmware. Uppgradera alltid med den senaste
firmware-versionen för att förbättra produktens
prestanda.

Surroundljud-Inställning
Följ inställningarna på skärmen.

1

Fabrikåterställning
This TV
2 Speakers

Återställ enheten till standardinställningen.

2

1

2

Nställningen är PÅ, tryck och håll inne WiFi-knappen i 15 sekunder.
»» Du kommer att höra en ton och sedan
startar subwoofern automatiskt om.
Subwoofern återställs till
fabriksinställningarna.

The home theater speakers are now
independent speakers.

3
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TAW8506 är kompatibel med Philips DTS PlayFi-aktiverade TV-apparater. Besök www.philips.
com/TAW8506/support för mer information.

TV -ljudinställning

4 Produktspecifikationer
Observera
•• Design och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.

Nätverk som stöds
• WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Trådlöst
•

frekvensband (Wi-Fi)/radiofrekvens
Strömöverförd
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

Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Strömförsörjning: 100-240 V~, 50/60 Hz
Uteffekt (nominell): 150 W RMS vid 10 % THD
Energiförbrukning: 40 W
Energiförbrukning i standby-läge: ≤ 0,5 W
USB: 5 V
500 mA Max
Frekvensåtergivning: 40 Hz - 150 Hz
Impedans: 3 Ω
Mått (B x H x D): 240 x 400 x 390 mm
Vikt: 8,6 kg
Drifttemperatur: 0°C - 45°C

Varning
•• Risk för elektrisk stöt. Avlägsna aldrig
produktens hölje.

Försök aldrig att reparera produkten på egen
hand för att hålla kvar garantin som giltig.
Om du har problem med produkten bör du
gå igenom följande punkter innan du begär
service. Om du fortfarande har problem kan du
få support på www.philips.com/support.

Ingen ström
•
•

Play-Fi
Det går inte att se de enheter som stöds av
Play-Fi från appen.
• Kontrollera att enheten är ansluten till wifi.
Kan inte spela Play-Fi-musik
• Vissa nättjänster eller innehåll som är
tillgängliga via enheten är eventuellt inte
tillgängliga om tjänsteleverantören avslutar
sin tjänst.
• Om den första installationen inte lyckas,
stäng Philips Sound app powered by DTS
Play-Fi. Starta om appen.
• När högtalaren konfigureras som stereopar
eller surroundljud måste högtalaren
kopplas bort från appen innan den
används separat.

Säkerställ att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
Säkerställ att det finns ström i eluttaget.

Ljud
•

Om uppspelningen fryser och det inte hörs
något ljud i wifi-läge, kontrollera om ditt
hemnätverk fungerar normalt.

Förvrängt ljud eller eko.
• Om du spelar upp ljud från tv:n genom den
här produkten ska du se till att tv:ns ljud är
avstängt.

Wifi
Wifi-anslutning kan inte upprättas.
• Kontrollera tillgängligheten för WLANnätverket på routern.
• Placera wifi-routern närmare enheten.
• Kontrollera att lösenordet är korrekt.
• Kontrollera WLAN-funktionen eller starta
om modemet och wifi-routern.

11

Svenska

5 Felsökning

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Besöl
www.Philips.com/support för de senaste uppdateringarna och dokumenten.
Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör
Koninklijke Philips N.V. och används under licens.
Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong
Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding
Limited som står för garantin i denna.

