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Посібник користувача
Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support
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Перш ніж використовувати виріб, прочитайте й
візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде
пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій,
гарантійні зобов’язання не будуть застосовуватись.

•

•
•
•
•
•

Безпека

Не ставте виріб та аксесуари поблизу
відкритого вогню або інших джерел тепла,
також оберігайте від тривалого потрапляння
прямих сонячних променів.
Не вставляйте сторонні предмети у
вентиляційні чи інші отвори виробу.
Якщо мережева вилка або штепсельна розетка
пристрою служать для відключення пристрою
від мережі, до них завжди має бути доступ.
Перед грозою від’єднуйте виріб від розетки.
Коли від’єднуєте кабель живлення, завжди
тягніть за штекер, а не за кабель.
Використовуйте виріб у тропічному та (або)
помірному кліматі.

Українська

1 Важлива
інформація

Ризик короткого замикання або пожежі!

Ознайомтеся з цими символами безпеки
CAUTION

•
•

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
УВАГА! ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ,
НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ЧАСТИНУ) ПРИСТРОЮ. УСЕРЕДИНІ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ МОЖЕ ОБСЛУГОВУВАТИ КОРИСТУВАЧ. РОБОТИ
З ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
ПЕРСОНАЛ.

Щоб переглянути позначення й норми
живлення, див. типову табличку на тильній
частині або дні виробу.
Перш ніж під’єднувати виріб до розетки,
перевірте, чи напруга в мережі відповідає
значенню напруги, вказаному на задній панелі
або знизу виробу. Ніколи не під’єднуйте
виріб до розетки, якщо значення напруги
відрізняються.

Ризик травмування або пошкодження виробу!
Цей виріб є пристроєм КЛАСУ II
з подвійною ізоляцією; захисне
заземлення відсутнє.

•

Змінна напруга
Використовуйте тільки джерела
живлення, вказані в посібнику
користувача.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Попередження: небезпека ураження
електричним струмом!
Знак оклику попереджає користувача
про наявність важливих інструкцій з
експлуатації.

•
•

•

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

•
•

Перш ніж виконувати або змінювати будь-які
під’єднання, слід перевірити, чи всі пристрої
від’єднано від розеток.
Оберігайте виріб та аксесуари від дощу та води.
Не ставте посудини з рідиною (наприклад,
вази) поблизу виробу. Якщо на виріб або
всередину нього потрапить рідина, негайно
від’єднайте виріб від розетки. Для перевірки
виробу перед використанням зверніться до
Центру обслуговування клієнтів.

У разі монтажу на стіні виріб необхідно надійно
прикріпити до стіни відповідно до інструкцій
з монтажу. Використовуйте лише настінний
кронштейн із комплекту (за наявності).
Неправильне кріплення до стіни може
призвести до нещасного випадку, травмування
чи пошкодження. У разі виникнення запитань
звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів
у Вашій країні.
Не ставте виріб або інші предмети на кабелі
живлення чи на інше електричне обладнання.
Якщо виріб транспортувався за температури
нижче 5°C, перш ніж підключати його до
електромережі, розпакуйте його і зачекайте,
доки він нагріється до кімнатної температури.
Частини виробу може бути виготовлено зі
скла. Щоб уникнути травм і пошкоджень,
користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

•

Ніколи не встановлюйте виріб у закритому
просторі. Завжди залишайте не менше 10 см
простору навколо виробу для забезпечення
належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори
або інші предмети не закривали вентиляційні
отвори виробу.
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Догляд за виробом
Чистьте виріб лише ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля
Утилізація виробу й акумулятора, що відслужили
свій термін
Цей виріб сконструйовано і виготовлено з
високоякісних матеріалів і компонентів, що
підлягають переробці й вторинному
використанню.
Цей символ на продукті означає, що на виріб
поширюються умови Європейської
директиви 2012/19/EU.
Цей символ означає, що виріб містить
акумулятори, на які поширюється
Європейська директива 2013/56/EU, які не
можна утилізовувати разом зі звичайними
побутовими відходами. Дізнайтеся про
місцеву систему роздільного збору відходів
для електронних і електричних виробів, а
також акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих
правил і ніколи не викидайте виріб і
акумулятори зі звичайними побутовими
відходами. Належна утилізація старих
виробів та акумуляторів допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Для пристрою Wi-Fi 5G
Пристрій для роботи в діапазоні 5150–5350 МГц
призначений тільки для використання в приміщенні,
щоб зменшити потенційні шкідливі перешкоди
суміщеним каналам мобільних супутникових систем.

Відповідність
Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського
Союзу щодо радіоперешкод.
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Цим самим TP Vision Europe B.V. заявляє, що
цей виріб відповідає основним вимогам та
іншим відповідним положенням Директиви з
радіообладнання 2014/53/EU та Правилам щодо
радіообладнання Великобританії 2017.
Ви можете знайти Заяву про відповідність на
www.philips.com/support.

Допомога та підтримка
Широкомасштабну підтримку шукайте в Інтернеті на
веб-сайті www.philips.com/support, де можна:
• завантажити посібник користувача та короткий
посібник;
• переглянути відеоінструкції (доступні лише для
окремих моделей);
• отримати відповіді на поширені запитання
(Питання та відповіді);
• надіслати нам запитання електронною
поштою;
• поспілкуватися в чаті з представником служби
підтримки.
Дотримуйтесь інструкцій на сайті, щоб вибрати мову,
а потім введіть номер моделі виробу.
Також можна звернутися до Центру обслуговування
клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися із
запитом, запишіть номер моделі й серійний номер
виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або
нижній панелі виробу.

Товарні знаки

Патенти DTS можна переглянути на http://patents.
dts.com. Вироблено за ліцензією DTS, Inc. (для
компаній зі штаб-квартирами в США/Японії/на
Тайвані) або за ліцензією DTS Licensing Limited
(для всіх інших компаній). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi
і логотипи DTS Play-Fi і Play-Fi є зареєстрованими
товарними знаками або товарними знаками
компанії DTS, Inc. у США та інших країнах. © 2021
DTS, Inc. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.

Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ є зареєстрованою
торговою маркою компанії Wi-Fi Alliance®.

2 Ваш сабвуфер

У цьому розділі наведено огляд бездротового
сабвуфера.

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до
Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою
Philips, зареєструйте виріб за адресою
www.philips.com/support.

a
b

Що в коробці

USB

x 1 шт.

1

AC in ~ Роз’єм
Під’єднання до джерела живлення.

2

USB service Роз’єм
Роз’єм USB призначений тільки для
заряджання.

3

Кнопка / індикатор (налаштування Wi-Fi)
• Запуск налаштування Wi-Fi для Play-Fi.
• Натисніть і утримуйте кнопку протягом
8 секунд, щоб активувати режим AP.
• Натисніть і утримуйте кнопку протягом
4 секунд, щоб активувати режим WPS.
• Натисніть і утримуйте кнопку протягом
15 секунд, щоб скинути сабвуфер до
заводських налаштувань.

1
3
2

VDE

ССС

UL

для Китаю / Тайваню

для США / Канади

для Європи /
Великобританії

для Азії

для Індії

BS

SAA

BIS

TAW8506 / 93 / 96

TAW8506 / 37

TAW8506 / 10

TAW8506 / 98

TAW8506 / 94

Дія

•
•

~

AC in ~

x 1 шт.
x 2 шт.

Warranty Information

BS

service

AC in

Сабвуфер
Шнур живлення *
Короткий посібник користувача/
гарантійний талон/паспорт безпеки

VDE

USB service

c

Перегляньте предмети в упаковці:

•
•
•

Українська

Сабвуфер

Кількість шнурів живлення і тип штекера
залежать від регіону.
Зображення, ілюстрації та малюнки в цьому
посібнику користувача наведено тільки для
довідки, фактичний зовнішній вигляд виробу
може відрізнятися.

Натисніть та
утримуйте
8 секунд
Натисніть та
утримуйте
4 секунд
Натисніть та
утримуйте
15 секунд

Стан
світлодіода

Стан:

Постійно
увімкнено

З’єднано/
сполучення в
пару вдале

Блимає

Режим точки
доступу Wi-Fi
(AP)

Блимає двічі

Режим
налаштування
захищеної
мережі Wi-Fi
(WPS)
[Factory Reset]
(Скидання
налаштувань)
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3 Під’єднання

З’єднання з Wi-Fi
(бездротове керування)

У цьому розділі подано інформацію про під’єднання
й налаштування сабвуфера до телевізора та інших
пристроїв.
Щоб дізнатися про основні під’єднання сабвуфера й
аксесуарів, див. короткий посібник.

Примітка
•• Щоб переглянути позначення й норми живлення,
••

див. типову табличку на тильній частині або дні
виробу.
Перш ніж виконувати або змінювати будь-які
під’єднання, слід перевірити, чи всі пристрої
від’єднано від розеток.

З’єднання з джерелом
живлення
•

Перш ніж під’єднувати кабель мережі змінного
струму, переконайтеся, що ви виконали всі інші
з’єднання.

•

Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся,
що напруга живлення відповідає напрузі, яку
надруковано на задній або нижній стороні
пристрою.

1

Підключіть мережевий кабель до розетки
AC in ~ сабвуфера, а потім до мережевої
розетки.

1

(Для версії iOS та Android)
Під’єднавши цей пристрій і мобільні телефони,
планшети (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch,
телефони Android тощо) до тієї самої Wi-Fi-мережі,
ви можете використовувати додаток Philips Sound із
підтримкою DTS Play-Fi, щоб керувати сабвуфером і
прослуховувати аудіофайли.

1

2

•

3

4

5
or
AC in ~

USB

service

AC in

*

2

Кількість шнурів живлення і тип штекера
залежать від регіону.

USB service

USB

service

AC in

AC in ~

6

~

~

Під’єднайте телефон або планшет до тієї самої
мережі Wi-Fi, до якої ви хочете підключити
сабвуфер.
Завантажте і встановіть додаток Philips Sound
із підтримкою DTS Play-Fi на телефон або
планшет.

Переконайтеся, що ваш маршрутизатор
увімкнено і він належно працює.
Натисніть і утримуйте протягом 8 секунд
кнопку
(Wi-Fi), розташовану на задній
панелі корпусу, щоб запустити з’єднання Wi-Fi.
»» Тримайте, доки динамік не видасть другий
звук, а потім відпустіть кнопку.
Зачекайте, поки світловий індикатор Wi-Fi
на задній панелі корпусу перестане швидко
блимати і почне повільно пульсувати. Це
означає, що динамік входить у режим
налаштування Wi-Fi.
Запустіть програму Philips Sound із підтримкою
DTS Play-Fi. Дотримуйтесь інструкцій у додатку,
щоб під’єднати цей виріб до своєї мережі Wi-Fi.

Примітка
•• Після з’єднання цей виріб може виконати

Тільки для версії iOS
Мережа Wi-Fi, яку використовує iPhone,
необхідно тимчасово перемкнути на точку
доступу пристрою Play-Fi, а програму Philips Sound
слід перезапустити, щоб завершити налаштування
Wi-Fi виробу. Виконайте наведені нижче дії:

•• Перейдіть у
Параметри.

••

•• Виберіть Налаштування
Wi-Fi.

••

•• Виберіть пристрій Play- •• Поверніться до
Fi у Налаштуваннях
Wi-Fi.

Українська

Примітка

додатка Philips Sound,
щоб продовжити
налаштування.

оновлення програмного забезпечення. Після
початкового налаштування його необхідно
оновити. Без оновлення деякі функції виробу
можуть не працювати.
Якщо сабвуфер не вдалося налаштувати вперше,
утримуйте кнопку Wi-Fi на ній протягом 8 секунд,
доки не прозвучить другий сигнал, а індикатор
Wi-Fi не почне повільно пульсувати. Скиньте
з’єднання Wi-Fi, перезавантажте додаток і знову
запустіть налаштування.
Якщо ви хочете перемкнутися з однієї мережі
на іншу, вам потрібно заново налаштувати
з’єднання. Натисніть і утримуйте кнопку
(Wi-Fi)
на сабвуфері протягом 8 секунд, щоб скинути
з’єднання Wi-Fi.

Режим WPS
Якщо ваш маршрутизатор підтримує безпечне
налаштування Wi-Fi (WPS), ви можете налаштувати
з’єднання без введення пароля.

1

2

Натисніть і утримуйте кнопку
(Wi-Fi)
протягом 4 секунд. Ви почуєте звуковий сигнал,
а індикатор Wi-Fi почне блимати двічі.
Натисніть кнопку WPS на своєму
маршрутизаторі. Кнопку зазвичай позначено
цим логотипом WPS.

WPS

6

7

8

Після вдалого з’єднання з Wi-Fi світловий
індикатор Wi-Fi перестане пульсувати і
світитиметься постійно. Після того як ви
налаштували цей виріб у своїй мережі Wi-Fi,
ви можете керувати ним з будь-якого
смартфона або планшета в тій же мережі.
Після з’єднання ви можете змінити назву
пристрою. Є кілька назв на вибір або можна
створити свою власну, вибравши ім’я
користувача в кінці списку імен. В іншому
випадку воно йде після стандартного імені.
Після з’єднання цей виріб може виконати
оновлення програмного забезпечення.
Оновіть його до найновішої версії програмного
забезпечення під час першого налаштування.
Оновлення програмного забезпечення може
тривати кілька хвилин. Під час оновлення не
від’єднуйте динамік, не вимикайте пристрій і
не виходьте з мережі.

3

Дотримуйтесь інструкцій у додатку Philips
Sound з підтримкою DTS Play-Fi, щоб почати
з’єднання.

Примітка
•• Не всі маршрутизатори підтримують стандартно

••

функцію WPS. Якщо ваш маршрутизатор не
підтримує WPS, використовуйте стандартне
налаштування Wi-Fi.
Натисніть кнопку
(Wi-Fi) один раз, якщо ви
хочете вийти з режиму WPS, або він автоматично
вийде через 2 хвилини.
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Підключіть сабвуфер до додатка
Philips Sound

1
2
3

Після вдалого з’єднання з Wi-Fi світловий
індикатор Wi-Fi перестане пульсувати і
світитиметься постійно.
Запустіть програму Philips Sound із підтримкою
DTS Play-Fi.
Виберіть основний динамік [TAW8506].

Підключіть сабвуфер до телевізора
Philips із підтримкою відтворення
Wi-Fi

1

Увімкніть телевізор DTS Play-Fi, підключений до
інтернету.
» Звук телевізора вимкнено.

2

Увійдіть в меню налаштувань телевізора.
» Налаштування > Звук > DTS Play-Fi.

1

1
USB

Solid

service

TV
AC in

~

USB

Philips Sound

2

Solid

XXXXX

Personal mode settings

2

>

TV placement

3
TAW8506
Primary Speaker

8

>

3

>

DTS Play-Fi

Ambilight

>

Room calibration

Eco settings

>

Mimi Sound Personalization ... >

General settings

>

Advanced

Sound

Regionand language >

Speakers

~

Sound style

Settings
Picture

service

AC in

Android settings

>

Universal access

>

Dolby Atmos notification

>

Дотримуйтесь інструкцій з налаштування на екрані.

TAW8506 сумісний із телевізорами Philips з
підтримкою DTS Play-Fi. Перейдіть на www.philips.
com/TAW8506/support, щоб отримати додаткову
інформацію.

Українська

Налаштування звуку телевізора

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

1

www.philips.com/TAW8506/support

Оновлення прошивки
DTS Play-Fi TV Audio

Щоб отримати найкращі функції та підтримку,
оновіть свій виріб до найновішої версії прошивки.

Play-Fi Speaker
Connect Speakers
Select Speakers
Volume

TAW8506

2

3

Оновлення вбудованого ПЗ за допомогою Philips
Sound (Налаштування > Точне налаштування /
Оновлення прошивки)

Налаштування об'ємного звуку
Дотримуйтесь інструкцій з налаштування на екрані.

Прошивку для MCU і DSP можна оновити до
останньої версії за допомогою додатка Philips
Sound із підтримкою DTS Play-Fi. Перейдіть у меню
налаштувань і виберіть опцію точне налаштування
PS / оновлення прошивки, щоб перевірити це. Якщо
оновлення випущено, можна натиснути значок
оновлення, щоб продовжити автоматично.
Щойно цей виріб під’єднано до Wi-Fi, він може
отримувати оновлення прошивки «по повітрю».
Завжди оновлюйте прошивку до останньої версії,
щоб підвищити продуктивність цього виробу.

1

Скидання до заводських
налаштувань

This TV
2 Speakers

Скидання пристрою до стандартних налаштувань

2

1

2

Налаштування увімкнено, натисніть і утримуйте
кнопку Wi-Fi протягом 15 секунд.
»» Ви почуєте звуковий сигнал, а потім
сабвуфер автоматично перезавантажиться.
Сабвуфер скинуто до заводських налаштувань
за замовчуванням.

The home theater speakers are now
independent speakers.

3
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4 Характеристики
виробу
Примітка
•• Технічні характеристики і дизайн можуть

змінюватися без попереднього повідомлення.

Підтримувані мережі
• Безпровідний радіочастотний діапазон WiFi IEEE
•

802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / передавана потужність
радіочастоти
Wi-Fi 2.4 G:
2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм

• Wi-Fi 5 G:
5150–5350 МГц / ≤ 20 дБм
5470–5725 МГц / ≤ 27 дБм
5725–5850 МГц / ≤ 14 дБм

Сабвуфер
• Живлення: 100–240 В~, 50/60 Гц
• Вихідна потужність (номінальна):
•
•
•
•
•
•
•
•
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середньоквадратичне значення 150 Вт @10%
коефіцієнт нелінійних спотворень
Споживана потужність: 40 Вт
Споживана потужність у режимі очікування
≤ 0,5 Вт
USB: 5 В
500 мА макс.
Частотна характеристика: –150 Гц
Опір: 3 Ω
Габарити (Ш x В x Г) 240 x 400 x 390 мм
Вага: 8,6 кг
Робоча температура: 0–45°C

Застереження
•• Небезпека ураження електричним струмом.
Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся
відремонтувати виріб самостійно.
Якщо під час використання цього виробу
виникають певні проблеми, перш ніж звертатися
до центру обслуговування, перегляньте наведені
нижче поради. Якщо проблему не вдалося
усунути, отримайте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/support.

Play-Fi
Неможливо відкрити пристрої Play-Fi, які підтримує
додаток.
• Переконайтеся, що пристрій під’єднано до
мережі Wi-Fi.
Не вдається відтворити музику Play-Fi.
• Деякі мережеві послуги або вміст, доступні
через пристрій, можуть бути недоступні в тому
випадку, якщо постачальник послуг припиняє
свої послуги.
• Якщо не вдалося виконати перше
налаштування, закрийте додаток Philips Sound
з підтримкою DTS Play-Fi. Перезавантажте
додаток.
• Коли динамік з’єднано в пару або налаштовано
на об’ємний звук, динамік необхідно вимкнути
в додатку перед використанням окремо.

Немає живлення
•
•

Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою
під’єднано належним чином.
Перевірте живлення розетки.

Звук
•

Коли відтворення зупиняється і немає звуку
в режимі Wi-Fi, перевірте стан домашньої
мережі.

Спотворений звук або відлуння.
• У разі відтворення аудіо з телевізора через цей
виріб необхідно вимкнути звук телевізора.

Wi-Fi
Не вдається встановити з’єднання Wi-Fi.
• Перевірте наявність підключення WLAN на
маршрутизаторі.
• Помістіть маршрутизатор Wi-Fi ближче до
пристрою.
• Переконайтеся, що пароль вказано правильно.
• Перевірте функцію WLAN або перезавантажте
модем і маршрутизатор Wi-Fi.
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5 Усунення
несправностей

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Будь ласка,
відвідайте www.philips.com/support, щоб отримати останні оновлення та документи.
Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.
V. і використовуються за ліцензією.
Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong
Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо
цього виробу.

