
TAW8506

Kullanıcı Kılavuzu
Ürününüzü kaydettirin ve destek alın

www.philips.com/support

Kablosuz Subwoofer

8000 Serisi



2

İçerik

1 Önemli 3
Emniyet 3
Ürün bakımı 4
Çevre bakımı 4
Uyumluluk 4
Yardım ve Destek 4

2 Subwoofer’ınız 5
Kutu içeriği 5
Subwoofer 5

3 Bağlantı 6
Gücü bağlama 6
Wi-Fi bağlantısı yapma  

(kablosuz İşlemi) 6
Yazılım Yükseltme 9
Fabrika ayarlarına dön 9

4 Ürün özellikleri 10

5 Sorun Giderme 11



Tü
rk
çe

3

1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları 
okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından 
dolayı hasarlar meydana gelirse, garanti geçerli 
değildir.

Emniyet

Bu güvenlik sembollerini bilin

CAUTION

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI 
(VEYA ARKAYI) SÖKMEYİN. İÇİNDE KULLANICININ BAKIM 
YAPABİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETLERİ İÇİN 
KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 Bu, çift yalıtımlı SINIF II cihaz olup, 
koruyucu topraklama sağlanmamıştır.

  AC voltajı

 Sadece kullanım kılavuzunda listelenen 
güç kaynaklarını kullanın.

 UYARI! 
Uyarı: Elektrik çarpma riski!

 Ünlem işareti, kullanıcıyı önemli 
çalıştırma talimatlarının varlığı 
konusunda uyarmak için tasarlanmıştır.

Elektrik çarpma veya yangın tehlikesi!

• Herhangi bir bağlantı yapmadan veya 
değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik 
prizinden çıkarıldığından emin olun.

• Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya 
maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazolar gibi 
sıvı kaplarını asla yerleştirmeyin. Eğer ürünün 
üstüne veya içine sıvı dökülürse, elektriği 
hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan 
önce, kontrol ettirmek için Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile irtibata geçin.

• Asla ürünü ve aksesuarları açık alev veya 
doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer 
ısı kaynaklarının yanına koymayın.

• Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer 
açıklıklara asla bir nesne sokmayın.

• Şebeke prizi veya cihaz fişi ve prizlerinin 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya 
hazır durumda olmalıdır.

• Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik 
prizinden çıkarın. 

• Güç kablosunun bağlantısını keserken daima 
fişten tutarak prizden çekin, asla kablodan 
tutmayın. 

• Ürünü tropikal ve / veya ılıman iklimlerde 
kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

• Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün 
arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.

• Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, güç 
geriliminin ürünün arkasındaki veya altındaki 
tip plakasında yazan ile uyumlu olduğundan 
emin olun. Eğer voltaj farklı ise ürünü asla güç 
çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!

• Duvara montaj için, bu ürün duvara montaj 
talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde 
duvara takılmalıdır. Sadece birlikte verilen 
duvar montaj braketini (varsa) kullanın. 
Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya 
veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi 
bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

• Güç kablolarının veya diğer elektrikli 
ekipmanların üzerine asla ürün veya herhangi 
bir nesne yerleştirmeyin. 

• Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, 
ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan 
önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını 
bekleyin. 

• Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. 
Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice 
kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!

• Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin. 
Her zaman havalandırma için ürünün 
çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. 
Perdelerin veya diğer nesnelerin üründeki 
havalandırma deliklerini hiç bir zaman 
örtmediğinden emin olun. 
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Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikro fiber bez 
kullanın.

Çevre bakımı
Eski ürünün ve pilin atılması

 Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar 
kullanımı mümkün yüksek kaliteli 
malzemelerden ve bileşenlerle tasarlanmış 
ve üretilmiştir.

 Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 
2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olduğu anlamına gelir.

 Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla 
birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa 
Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği 
anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik 
ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama 
sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara 
uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel 
atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve 
pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, 
çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları 
önlemeye yardımcı olur.

5G WiFi Cihazı için

5150–5350 MHz bandında çalıştırılan cihaz, ortak 
kanallı mobil uydu sistemine olası zararlı parazit 
olasılığını azaltmak için yalnızca kapalı alanda 
kullanım içindir.

Uyumluluk
Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit 
gereksinimlerine uygundur.
TP Vision Europe B.V. ekipmanın 2014/53/EU sayılı 
Yönetmeliğin ve Birleşik Krallık Radyo Ekipmanı 
Düzenlemeleri 2017 esas şartlarına ve diğer ilgili 
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Ticari Markalar:

DTS patentleri için http://patents.dts.com adresine 
bakın. DTS, Inc.’in lisansı altında (merkez şirketleri 
A.B.D / Japonya / Tayvan'da bulunan şirketler için) 
veya DTS Licensing Limited’in lisansı altında (diğer 
tüm şirketler için) üretilmiştir. DTS, DTS Play-Fi, 
Play-Fi ve DTS Play-Fi ve Play-Fi logoları, Amerika 
Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde DTS, Inc.'nin 
tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 
2021 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Wi-Fi CERTIFIED ™ Logosu, Wi-Fi Alliance®'ın 
tescilli ticari markasıdır.

Uygunluk Beyanını www.philips.com/support 
adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek
Kapsamlı çevrimiçi destek için

www.philips.com/support adresini ziyaret ederek

• Kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç 
kılavuzunu indirebilir

• Video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli 
modellerde bulunur),

• Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını 
bulabilir,

• sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,

• destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri 
izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim 
kurmadan önce, ürününüzün model numarasını 
ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürünün 
arkasında veya altında bulabilirsiniz.
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2 Subwoofer’ınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e 
hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam 
destekten yararlanmak için Subwoofer’ınızı, 
www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Kutu içeriği

Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

• Subwoofer  x 1
• Güç Kablosu *  x 2
• Hızlı Başlangıç Rehberi / Garanti Kartı / 

Güvenlik Kartı  x 1

TAW8506 / 93 / 96 TAW8506 / 10TAW8506 / 37 TAW8506 / 98 TAW8506 / 94 

Çin / Tayvan için

CCC UL VDE VDEBS BS SAA BIS

ABD / Kanada için
Avrupa / Birleşik 

Krallık için Asya için Hindistan için

• Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere göre 
değişiklik gösterebilir.

• Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, 
örneklemeler ve çizimler sadece referans 
amaçlıdır, gerçek ürün görünüş olarak farklılık 
gösterebilir.

Subwoofer

Bu bölüm, Kablosuz subwoofer'a genel bir bakış 
içerir.

b

c
AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

a

1 AC in ~ Soketi

Güç kaynağına bağlayın.

2 USB service Soketi

Bu USB soketi sadece servis içindir.

3  (Wi-Fi Kurulum) düğmesi / gösterge

• Play-Fi için Wi-Fi kurulumunu tetikler.

• AP modunu etkinleştirmek için düğmeye  
8 saniye basılı tutun.

• WPS modunu etkinleştirmek için düğmeye  
4 saniye basılı tutun.

• Subwoofer'ın varsayılan ayarlarını fabrika 
ayarlarına sıfırlamak için düğmeye 15 saniye 
basılı tutun.

İşlem LED Durumu Durum

Sürekli yanar
Bağlandı 
/ Eşleşme 
Başarılı

Bas ve  
 8 saniye 

tut
Yanıp söner 

Wi-Fi Erişim 
Noktası (AP) 
modu

Bas ve  
 4 saniye 

tut

Çift yanıp 
söner 

Wi-Fi 
Korumalı 
Kurulum 
(WPS) modu

Bas ve  
 15 saniye 

tut

Fabrika 
ayarlarına dön

1

2

3

Warranty Information
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3 Bağlantı

Bu bölüm subwoofer'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara 
bağlamanıza ve sonra kurulum yapmanıza yardımcı 
olur. 
Subwoofer’ınızın ve aksesuarlarının temel 
bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç 
kılavuzuna bakın. 

Not

 • Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün 
arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.

 • Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden 
önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından 
emin olun.

Gücü bağlama

• AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer 
tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin 
olun.

• Ürün hasarı riski! Güç geriliminin, ünitenin 
arkasında veya altında yazılı olan gerilim 
değeri ile aynı olduğundan emin olun.

1 Şebeke kablosunu suboofer'ın AC in ~ 
soketine ve sonra şebeke elektrik soketine 
bağlayın.

or

AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

AC in ~

1

2

AC in ~

USB service

* Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere göre 
değişiklik gösterebilir.

Wi-Fi bağlantısı yapma 
(kablosuz İşlemi)
(iOS ve Android versiyonları için)

Bu üniteyi ve cep telefonlarını, tabletleri (iPad, 
iPhone, iPod touch, Android telefonlar vb.) aynı 
Wi-Fi ağına bağlayarak DTS Play-Fi tarafından 
desteklenen Philips Sound uygulamasını 
kullanabilirsiniz. 

1 Telefon veya tabletinizi, subwooferınızı 
bağlamak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına 
bağlayın.

2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips 
Sound uygulamasını bir telefona veya tablete 
indirin ve kurun.

• Yönlendiricinizin açık olduğundan ve düzgün 
çalıştığından emin olun.

3 Wi-Fi bağlantısını tetiklemek için arka kabinde 
bulunan  (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı 
tutun. 
 » Hoparlör ikinci bir ton verdikten sonra 

düğmeyi bırakın.

4 Arka kabindeki Wi-Fi ışık göstergesinin 
yanıp sönmesinin hızlıdan yavaşa geçmesini 
bekleyin. Yavaş hızda yanıp sönmeye 
başladığında hoparlörün Wi-Fi kurulum 
moduna girdiğini gösterir.

5 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips 
Sound Uygulamasını başlatın. Bu ürünü 
Wi-Fi ağınıza bağlamak için Uygulamadaki 
talimatları izleyin.
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Not

Sadece iOS versiyonu için

iPhone tarafından kullanılan Wi-Fi ağı geçici 
olarak Play-Fi cihazı AP olarak değiştirilmeli 
ve ürünün Wi-Fi kurulumunu tamamlamak 
için Philips Sound Uygulaması yeniden 
başlatılmalıdır. Aşağıdaki adımlara bakın:

 • Ayarlara Gidin.  • Wi-Fi ayarlarını seçin.

 • Wi-Fi kurulumunda 
Play-Fi cihazını seçin.

 • Kurulumu tamamlamak 
için Philips Sound 
Uygulamasına geri dönün.

6 Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, Wi-
Fi ışığı göstergesi yanıp sönmeyi durdurur 
ve sabit yanar. Bu ürünü Wi-Fi ağınızda 
kurduğunuzda, aynı ağdaki herhangi bir akıllı 
telefon veya tabletten kontrol edebilirsiniz.

7 Bağlantıdan sonra cihaz adını 
değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda 
Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya 
kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad 
bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı 
izler.

8 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım 
güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk 
kurulumunuz olduğunda en son yazılıma 
yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika 
sürebilir. Güncelleme sırasında hoparlörünüzü 
çıkarmayın, cihazınızı kapatmayın veya ağdan 
ayrılmayın.

Not

 • Bağlantıdan sonra, ürün bir yazılım güncellemesi 
gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan sonra yükseltme 
gereklidir. Yükseltme olmadan tüm ürün özellikleri 
kullanılamaz. 

 • İlk kurulum başarılı olmadığında, ikinci ton duyulana 
kadar suwooferdaki Wi-Fi düğmesine 8 saniye basılı 
tutun ve Wi-Fi ışığı yavaş olarak yanıp söner. Wi-Fi 
bağlantısını sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve 
kurulumu yeniden başlatın.

 • Bir ağdan diğerine geçmek istiyorsanız, bağlantıyı 
yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak 
için subwooferdaki  (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye 
basılı tutun.

WPS modu

Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) 
varsa, bağlantıyı parola girmeden kurabilirsiniz.

1 4 saniye boyunca  (Wi-Fi)  düğmesini basılı 
tutun. Bir ton duyacaksınız ve Wi-Fi ışığı iki 
kez yanıp sönmeye başlayacaktır.

2 Yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine 
basın. Düğme normalde bu WPS logosuyla 
işaretlenmiştir. 

WPS

3 Eşleştirmeyi başlatmak için DTS Play-Fi 
tarafından desteklenen Philips Sound 
App'teki talimatları izleyin.

Not

 • WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik 
değildir. Yönlendiricinizde WPS yoksa, Standart Wi-Fi 
Kurulumu'nu kullanın.

 • WPS modundan çıkmak isterseniz  (Wi-Fi) 
düğmesine bir kez basın, ya da 2 dakika sonra 
otomatik olarak çıkacaktır.
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Subwoofer’ı Philips Sound 
uygulaması ile bağlama

1 Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, Wi-Fi 
ışığı göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve 
sabit yanar.

2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips 
Sound Uygulamasını başlatın.

3 İlk hoparlör olarak [TAW8506] seçin.

Solid AC in ~

USB service

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

TAW8506
Primary Speaker

Subwoofer’ı Philips Play-Fi özellikli 
TV’ye bağlayın. 

1 İnternete bağlı DTS Play-Fi TV’nizi çalıştırın.
» TV sesi sessizdedir.

2 TV’deki Ayarlar menüsüne gidin.
» Ayarlar> Ses > DTS Play-Fi

Settings

TV

Solid AC in ~

USB service

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

1

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi

Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

Dolby Atmos noti�cation

32
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TV Ses Kurulumu

Ekrandaki talimatları izleyin.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers 
at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

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-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

Surround ses Kurulumu

Ekrandaki talimatları izleyin.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

TAW8506, Philips DTS Play-Fi özellikli TV’lerle 
uyumludur.  Lütfen daha fazla bilgi için  
www.philips.com/TAW8506/support adresini 
ziyaret edin.

www.philips.com/TAW8506/support

Yazılım Yükseltme

En iyi özellikleri ve desteği almak için, ürününüzü 
en son aygıt yazılımı sürümüyle güncelleyin.

Yazılımı, Philips Sound (Settings > Fine Tune / 
Update Firmware) dizini ile yükseltin. 

MCU ve DSP için aygıt yazılımı, Philips Sound 
Uygulaması destekli DTS Play-Fi aracılığıyla en son 
sürüme yükseltilebilir. Lütfen ayarlar menüsüne 
gidin ve kontrol etmek için PS Fine  
Tune / Yazılım Güncelle seçeneğini seçin. 
Yükseltme yayınlanmışsa, otomatik olarak 
ilerlemek için yükseltme simgesine basılabilir. 
Bu ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, kablosuz 
aygıt yazılım güncellemesi alabilir. Bu ürünün 
performansını artırmak için daima en son aygıt 
yazılımı sürümüyle yükseltin. 

Fabrika ayarlarına dön

Cihazı varsayılan ayarlarına sıfırlama

1 Ayar AÇIK Wi-Fi düğmesini 15 saniye basılı 
tutun.
 » Bir ses duyarsınız ve sonra subwoofer 

otomatik olarak yeniden başlar. 

2 Subwoofer fabrika ayarlarına döndürülmüştür. 

http://www.philips.com/TAW8506/support
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4 Ürün özellikleri

Not

 • Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

Desteklenen ağlar

• WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz Frekans 
Bandı (Wi-Fi) / Radyo Frekans İletim Gücü

• 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

Subwoofer

• Güç kaynağı: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz

• Güç Çıkışı (nominal): 150 W RMS @%10 THD

• Güç tüketimi: 40 W

• Bekleme güç tüketimi: ≤ 0,5 W

• USB: 5 V  500 mA Maks

• Frekans tepkisi: 40 Hz - 150 Hz

• Empedans: 3 Ω
• Boyutlar (G x Y x D): 240 x 400 x 390 mm

• Ağırlık: 8,6 kg

• Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C
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5 Sorun Giderme

Uyarı

 • Elektrik çarpma riski. Asla ürünün muhafazasını 
çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla kendiniz 
tamir etmeye çalışmayın. 
Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis 
talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol 
ediniz. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, 
www.philips.com/support adresinden destek alın. 

Güç yok

• AC kablosunun doğru bağlandığından emin 
olun.

• AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses

• Oynatma donduğunda ve Wi-Fi modunda ses 
olmadığında, lütfen ev ağınızın normal olup 
olmadığını kontrol edin.

Bozuk ses veya yankı.
• Eğer TV sesini bu ürün aracılığı ile çalıyorsanız, 

TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun. 

Wi-Fi

Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.
• Yönlendiricide WLAN ağının kullanılabilirliğini 

kontrol edin.
• Wi-Fi yönlendiricisini ünitenin yakınına 

yerleştirin.
• Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
• WLAN işlevini kontrol edin veya modemi ve 

Wi-Fi yönlendiricisini yeniden başlatın.

Play-Fi

Play-Fi destekli cihazlar uygulamada bulunamıyor.
• Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Play-Fi müzik çalınamıyor.
• Servis sağlayıcının servisini sonlandırması 

durumunda, cihaz aracılığıyla kullanılabilen 
belirli şebeke servisi veya içeriklere 
erişilemeyebilir.

• İlk kurulum başarılı olmadığında, DTS  
Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound 
uygulamasını kapatın. Uygulamayı yeniden 
başlatın. 

• Hoparlör Stereo Çiftleri veya Surround 
Ses olarak ayarlandığında, ayrı olarak 
kullanılmadan önce Uygulamada hoparlörün 
bağlantısının kesilmesi gerekir.

http://www.philips.com/support


Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için 
lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari 
markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri 
tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding 
Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.


	1	Önemli
	Emniyet
	Ürün bakımı
	Çevre bakımı
	Uyumluluk
	Yardım ve Destek

	2	Subwoofer’ınız
	Kutu içeriği
	Subwoofer

	3	Bağlantı
	Gücü bağlama
	Wi-Fi bağlantısı yapma (kablosuz İşlemi)
	Yazılım Yükseltme
	Fabrika ayarlarına dön

	4	Ürün özellikleri
	5	Sorun Giderme

