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Wat zit er in de doos?

Basisstation 8 iPod-station-
sadapters

4 GoGear-station-
sadapters

DIN-kabel RCA-kabel Snelstartgids

Wat u nog meer nodig hebt

WACS7000

BELANGRIJK!
Dit basisstation biedt alleen ondersteuning voor de onderstaande
apparaten. Gebruik het niet samen met andere apparaten!
– Apple iPod (iPod video, iPod nano, iPod Photo en iPod mini)
– Philips GoGear HDD-spelers (met optionele oplaadfunctie)

of

iPod GoGear

BELANGRIJK!
• De DC1000 is een iPod-lezer die het signaal verzendt van de iPod naar

een externe luidspreker. De lezer kan worden gevoed door 
voedingseenheid SA1460-240200 of een algemene voedingseenheid.
Afhankelijk van bepaalde parameters is er tevens een speciaal systeem
beschikbaar via de 9-pins DIN-kabel. 

• Alleen voor binnenshuis gebruik. 



InstallerenA1

Zorg ervoor dat uw draagbare speler in het

basisstation past.
Dit basisstation is geschikt voor zowel een iPod als een GoGear.Volg de onder-
staande stappen om het basisstation in de gewenste modus te zetten.
– Het basisstation is standaard klaar voor gebruik met een iPod.
– Ga naar A2 Installeren voor iPod-gebruikers.

1. Schuif de voorklep horizontaal in de afgebeelde richting om deze te openen.
2. Draai de voorklep 180 graden.
3. Schuif de voorklep terug op het basisstation.
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InstallerenA2

2

1

Installeer de stationsadapter
Plaats de stationsadapter die geschikt is voor uw draagbare speler 
(neem de iPod-adapter als voorbeeld).

2

Plaats de draagbare speler
Zet uw draagbare speler in het basisstation (neem de iPod als voorbeeld).
– Schakel de pijpluidsprekers in.

3

De installatie ongedaan maken
Als u een andere draagbare speler wilt plaatsen, haalt u eerst de iPod uit het sta-
tion. Haal de stationsadapter uit het basisstation en vervang deze door de adapter
die geschikt is voor uw draagbare speler.



B Aansluiten

(Audio Out)

(Audio Out)

Aansluiten op netstroom
Sluit de DC1000 met de 9-pins DIN-kabel aan op het WACS7000 Center of
Station. Op deze manier is de DC1000 aangesloten op netstroom.

Audiokabel aansluiten
Sluit het ene eind van de audiokabel aan op de zwarte 3,5-mm Audio Out-aansluiting en
sluit het andere eind aan op de Audio In-aansluitingen op het WACS7000 Center of
Station (de rode stekker moet worden aangesloten op de rode aansluiting).

Center

Station

Center

Station

Opmerking: pas het volume aan als het geluid zacht staat nadat u uw iPod of GoGear
hebt aangesloten op de WACS7000.



C1 Genieten maar!
Als u het apparaat hebt aangesloten, schakelt u het WACS7000 Center of

Station in. Druk vervolgens op de knop SOURCE om het Center of Station

in de AUX-modus te zetten. Het afspelen begint onmiddellijk. U kunt de

knoppen op uw iPod of GoGear gebruiken om naar de vorige of volgende

track te gaan, een track te zoeken of om te stoppen met afspelen.

U kunt ook de 2-weg afstandsbediening gebruiken die bij de WACS7000

wordt geleverd om uw iPod of GoGear te bedienen.

Druk op de knop PORTABLE

Afspelen
Druk op 2; om het afspelen te starten.
• Druk tijdens het afspelen op2; om het afspelen tijdelijk te

onderbreken. Druk nogmaals op 2; om het afspelen te her-
vatten.

Volume aanpassen
Druk op Volume +/– om het geluid harder of zachter te
zetten.

Teruggaan naar de vorige track 
of doorgaan naar de volgende track
• Druk op ∞ om naar de vorige track te gaan.

• Druk op § om naar de volgende track te gaan.

PORTABLE SEARCH

SOURCE

SAME ARTIST

SMART EQ

DBB

SOURCE

PORTABLE

Opmerking: alleen de knoppen voor volume,

overslaan/zoeken en 2; zullen functioneren.

De 2-weg afstandsbediening
gebruiken met het basisstation

Als u op de knop SOURCE, HDD of CD op de 2-weg afs-
tandsbediening drukt, kunt u de
WACS7000 weer bedienen. U kunt dan niet langer het
basisstation bedienen met de afstandsbediening.

De 2-weg afstandsbediening activeren

De 2-weg afstandsbediening deactiveren



C2 Genieten maar!

Problemen oplossen
Probleem Oplossing

Geen geluid

Er gebeurt niets wanneer er
op de knoppen van de 
2-weg afstandsbediening
wordt gedrukt.

Het geluid kan niet worden
aangepast.

• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten.
• Controleer of de kabel waarmee de DC1000 is aangesloten op

de WACS7000 goed is aangesloten.

• Controleer of de 2-weg afstandsbediening in de modus
"Portable" (Draagbaar) staat. Druk op de knop Portable om de
modus "Portable" (Draagbaar) in te schakelen. 

• Richt de afstandsbediening op het basisstation.
• Zodra de afstandsbediening in de modus Portable (Draagbaar)

staat, werkt de 2-weg afstandsbediening met de DC1000. Richt
de afstandsbediening niet op de WACS7000 of uw iPod of
GoGear.

• Controleer of de batterijen in de afstandsbediening leeg zijn.
Als dit het geval is, dient u deze te vervangen door nieuwe bat-
terijen.

• Alleen de knoppen voor volume, overslaan/zoeken en afspe-
len/onderbreken functioneren. (Zie het gedeelte Genieten
maar! voor details.)

• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten: de audiokabel
moet zijn aangesloten op de zwarte 3,5-mm aansluiting in het
midden van de achterkant van het basisstation.

Specificaties
Aansluitingen op het 
basisstation

– Audio Out: 3,5 mm (kabel meegeleverd)
– AV Out: 3,5 mm voor Audio/Video Out (kabel optioneel)
– DC in voor GoGear en iPod: 9-pins DIN-kabel (kabel

meegeleverd)
– USB: mini-USB (kabel optioneel) 
– Afstandsbediening: ingebouwde infraroodsensor

De iPod opladen in het basisstation
Als de iPod op de juiste manier in het basisstation is geplaatst en de WACS7000 is
ingeschakeld, wordt de batterij automatisch opgeladen.

Handige tip:
• U kunt ook een USB-kabel (niet meegeleverd) gebruiken om het basisstation aan te sluiten

op uw PC en op deze manier uw iPod of GoGear opladen.
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Hinweise zur iPod-Verbindung
1.  Das Docking-Entertainment-System ist mit allen im Handel erhältlichen Apple iPod-Modellen mit 

30-pin-Anschluss kompatibel.
2.  Es sind vier Adapter für verschiedene iPod-Modelle enthalten, z. B. für iPod touch (8 GB, 16 GB), 

iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano der 3. Generation (4 GB, 8 GB), iPod der 5. Generation (30 
GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano der 2. Generation (2 GB, 4 GB, 8 GB) und iPod nano der 1. 
Generation (1 GB, 2 GB, 4 GB ). 

N
etherlands

Notes for iPod connection
1.   The docking entertainment system is compatible with all the existing Apple iPod models with 30-pin 

connector.
2.   Four adaptors are included to fit different iPod models including iPod touch (8GB, 16GB), iPod 

classic (80GB, 160GB), iPod nano 3rd generation (4GB, 8GB), iPod the 5th generation (30GB, 60GB, 
80GB), iPod nano 2nd generation (2GB, 4GB, 8GB) and iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB ).

Remarques relatives à la connexion d'un iPod
1.   La station d'accueil pour baladeur est compatible avec tous les modèles d'iPod Apple existants avec 

connecteur 30 broches.
2.   Inclus: quatre adaptateurs pour les différents modèles d'iPod, notamment iPod touch (8 Go, 16 Go), 

iPod classic (80 Go, 160 Go), iPod nano 3ème génération (4 Go, 8 Go), iPod 5ème génération (30 
Go, 60 Go, 80 Go), iPod nano 2ème génération (2 Go, 4 Go, 8 Go) et iPod nano 1ère génération (1 
Go, 2 Go, 4 Go).

Notas acerca de la conexión del iPod
1.   El sistema de base de entretenimiento es compatible con todos los modelos existentes de iPod de 

Apple que tengan conectores de 30 patillas.
2.   Se incluyen cuatro adaptadores para que encajen los diferentes modelos de iPod, incluidos el iPod 

touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano de tercera generación (4 GB, 8 GB), 
iPod de quinta generación (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano de segunda generación (2 GB, 4 GB, 8 
GB) y iPod nano de primera generación (1 GB, 2 GB, 4 GB). 

Opmerkingen over het aansluiten van een iPod
1.   Het basisentertainmentsysteem is compatibel met alle bestaande Apple iPod-modellen met een 

30-pins-aansluiting.
2.   Er zijn vier adapters beschikbaar voor verschillende iPod-modellen waaronder iPod Touch (8 GB, 16 

GB), iPod Classic (80 GB, 160 GB), iPod Nano 3rd generation (4 GB, 8 GB), iPod 5th generation (30 
GB, 60 GB, 80 GB), iPod Nano 2nd generation (2 GB, 4 GB, 8 GB) en iPod Nano 1st generation (1 
GB, 2 GB, 4 GB). 

Note per la connessione iPod
1.   Il sistema docking di intrattenimento è compatibile con tutti i modelli Apple iPod in commercio 

dotati di connettore a 30 pin.
2.   Nella confezione sono inclusi quattro adattatori diversi per i vari modelli iPod, tra i quali: iPod touch 

(8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano terza generazione (4 GB, 8 GB), iPod di 
quinta generazione (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano di seconda generazione (2 GB, 4 GB, 8 GB) e 
iPod nano di prima generazione (1 GB, 2 GB, 4 GB). 

Information för iPod-anslutning
1.   Dockningsunderhållningssystemet är kompatibelt med alla befintliga Apple iPod-modeller med 

30-stiftskontakt.
2.   Fyra adaptrar som passar olika iPod-modeller medföljer: iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 

GB, 160 GB), iPod nano 3rd generation (4 GB, 8 GB), iPod 5th generation (30 GB, 60 GB, 80 GB), 
iPod nano 2nd generation (2 GB, 4 GB, 8 GB) och iPod nano 1st generation (1 GB, 2 GB, 4 GB ). 

Bemærkninger om tilslutning af iPod
1.   Dockingunderholdningssystemet er kompatibelt med alle eksisterende modeller af Apple iPod med 

30-bens stik.
2.   Der medfølger fire adaptere til brug med forskellige iPod-modeller, herunder iPod touch (8 GB, 16 GB), 

iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano 3. generation (4 GB, 8 GB), iPod 5. generation (30 GB, 60 GB, 
80 GB), iPod nano 2. generation (2 GB, 4 GB, 8 GB) og iPod nano 1. generation (1 GB, 2 GB, 4 GB).
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