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... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem Lahendus

Kui mu arvuti on keskuse läheduses, siis
esineb alati raadiovastuvõtu
vahelesegamisi.

Sellised vahelesegamised esinevad
enamikel sisseehitatud tuunertoodetel.

4

4

Installeerige kaasa antud FM juhtmeantenn parema
vastuvõtu saamiseks.

Hoidke oma keskus vähemalt 1 meetri kaugusel
arvutist.

Mõningaid WADM funktsioone ei saa
kasutada.

4 Teie viirusevastane tarkvara võib mõjutada WADM
töötamist. Lülitage viirusetõrje ajutiselt välja.

Ma toimetasin WADM-s  ID3 märgendit, aga
ekraanile ei kuvata uuendatud ID3
märgendit. Mida ma peaksin tegema?

4

4

Minge , et WADM-i
värskendada.

Tehke WADM-le algkäivitus.

File > Refresh Content

Tagavara funktsioon ei tööta enam. 4 Seda seetõttu, et eelmine tagavarafail kustutati
Windows Explorerist. Ärge kunagi kustutage faili sel
moel. Kui Te tahate tagavarafaili kustutada, siis
kasutage palun WADM korraldust. Kuitagavarafaili
sai kogemata kustutatud, siis otsige palun välja fail
nimega YOURMAC.inx, kasutades Exploreri
otsingufunktsiooni ja seejärel kustutage see fail.
Alles peale seda saate teha uuesti tagavarafaili.

Mul on probleeme WADM installeerimisega
või ma ei saa peale installeerimist luua
WADM-i.

4

4

Veenduge, et Teie operatsioonisüsteem on kas
Windows 2000 teenusepakiga 4 ja ülespoole või
Windows XP.

Kontrollige palun, et Teie arvutis ei oleks viirust.

Ekraanil on teade Check the internet setup
for Gracenote online”, kuigi ma olen kindel,
et WAC3500 on ühendatud
internetiühendusega juhtmeta koduvõrku.

” 4

4

Palun käige läbi teekond
, et kontrollida, kas Teie DNS server on

korrektselt üles seatud. Veenduge ka, et olete
seadnud üles proxy serveri, kui Teie juhtmeta
koduvõrk vajab internetiühenduseks proxy serverit.

On võimalus, et olete juba edukalt internetipõhise
Gracenote'ga ühendatud, aga Teie CD ei ole nende
andmebaasis.

Menu > Settings > Network
> Internet

Raadiovastuvõtt on kehv. 4

4

Kui signaal on liiga nõrk, reguleerige antenni või
ühendage välisantenn parema vastuvõtu saamiseks.

Suurendage seadme ja televiisori või videomaki
vahelist kaugust.
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Probleem Lahendus

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult. 4

4

4

4

Vähendage kaugjuhtimispuldi ja seadme vahelist
kaugust.

Sisestage patareid õigete poolustega (+ ja -
märgistused).

Vahetage patareid välja.

Suunake kaugjuhtimispult otse infrapuna sensori
suunas.
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WAC3500 keskuse ekraan on hangunud või
ei reageeri pikka aega (2-5 minutit).

4 Palun püüdke esmalt vajutada STANDBY-ON / ECO
POWER, et minna üle energiasäästlikule reþiimile.
Kui problee jätkub, siis soovitame seadme
juhtmetest lahti ühedada ja seejärel uuesti ühendada,
et teha WAC3500 keskusele algkäivitus.

Kuvatakse No Disc“ (plaati ei ole) /
Cannot read CD“ (ei saa plaati lugeda).

„

“

4

4

4

4

4

Sisestage sobiv heliplaat.

Kontrollige, kas olete plaadi sisestanud nii, et peal
olev graafika on Teie poole.

Oodake, kuni läätsede niiskuskondensatsioon on
selginenud.

Vahetage või puhastage plaat, vaadake peatükki
.

Kasutage lõpetatud CD-RW-d või CD-R-i.

1.5
Hooldus

Heli ei ole kuulda või on halva kvaliteediga. 4

4

4

4

Reguleerige helitugevust.

Ühendage kõrvaklapid lahti.

Lülitage MUTE (hääletuks tegemine) välja.

Ühendage kõlarid õigesti.

Plaat jätab lugusid vahele. 4

4

Vahetage või puhastage plaat.

Lülitage SHUFFLE (juhujärjestus) välja..

MP3 / WMA taasesituse ajal on heli
katkendlik.

4

4

MP3 fail on tehtud kokkupressimise tasemega, mis
ületab 320 kb sekundis. Kasutage audio CD lugude
tõmbamiseks madalamat kokkupressimise taset.

Vahetage või puhastage plaat.

Mõningaid USB seadmel olevaid faile ei
näidata.

4

4

Ainult täielikult salvestatud MP3 / WMA failid leitakse
üles ja mängitakse WAC3500-ga. Veenduge, et fail
on täielikult salvestatud.

DRM kaitsega WMA faile ei saa WAC3500-ga
taasesitada
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18.PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem Lahendus

Keskuse ja jaama / arvuti vahelisele
juhtmeta (Wi-Fi) lingile esineb
vahelesegamisi.

WAC3500 opereerib 2.4 GHz raadiosageduse
spektris. Ka paljud teised majapidamis- / IT-
seadmed opereerivad samas vahemikus, näiteks:
mikrolaineahjud, DECT telefonid, Bluetooth
seadmed nagu Bluetooth kõrvaklapid, arvutihiired,
juhtmeta ruuterid, juhtmeta telefonid, Wi-Fi
ühilduvad printerid, PDA-d. Need seadmed võivad
sekkuda keskuse ja arvuti vahelisse Wi-Fi linki,
põhjustades taasesituse ajal pause, seadme
aeglast vastuvõttu tegemistele. Vahelesegamise
tõsidus sõltub seadme kiirgustasemest ja Wi-Fi
signaali tugevusest.

HOIATUS

Mitte mingil juhul ei tohiks Te süsteemi proovida ise parandada, sest selline teguviis muudab
garantii kehtetuks. Ärge avage süsteemi, sest võite sel moel saada elektrilöögi.

Kui kerkib esile viga, siis kontrollige enne süsteemi parandusse viimist allolevaid punkte. Kui Te ei
suuda neid näpunäiteid jälgides probleemi lahendada, konsulteerige abi saamiseks oma toote

Kui seade mängib, siis peatage taasesitus ja rakendage
allolevaid meetmeid:

4

4

4

4

4

Hoidke keskus vähemalt 3 meetri kaugusel sellistest
seadmetest.

Kasutage WEP / WPA / WPA2 võtit, kui ühendate
keskust olemasolevasse juhtmeta arvutivõrku. WEP
/ WPA / WPA2 võtme seadmiseks ühendage keskus
arvutiga, kasutades Philipsi juhtmeta audioseadme
korraldajat (WADM), mis on arvutile kaasapakitud
Suite CD-l. WADM'i seadme konfiguratsioonis
sisenege juhtmeta võrgu alammenüüsse ja seadme
juhtmeta autentimise tüübiks valige WEP või WPA /
WPA2.

Muutke keskuse operereerimiskanal, kui ühendate
selle olemasolevasse juhtmeta arvutivõrku. Kanalite
muutmiseks ühendage keskus keskus arvutiga
kasutades Philipsi juhtmeta audioseadme
korraldajat (WADM), mis on arvutile kaasapakitud
Suite CD-l. WADM'i seadme konfiguratsioonis
sisestage oma juhtmeta võrgu SSID ja valige Ad-hoc
re iim. Vaadake kasutusjuhendist

ja WADM abifaili.

Võimaluse korral muutke ka teiste Wi-Fi seadmete
opereerimiskanalid.

Keerake seadmed teistesse suundadesse, et
minimiseerida vahelesegamist.

˛ Arvutiga
ühendamine

Ma tõmbasin kogemata kõlari juhtmed
pesadest välja.

4 Järgige allolevaid jooniseid, et kõlari juhtmed uuesti
ühendada (kuldne juhe ”+”-ga märgitud auku ja
hõbedane juhe teise auku)
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Küsimus Vastus

Milline on maksimaalne lugude arv, mida
WAC3500 toetab?

WAC3500 toetab maksimaalselt 9999 looga USB seadet.

Miks süsteem ei mängi mõningaid
muusikafaile?

Ainult järgmised muusikafailide formaadid on toetatud:

Mp3 (bititase 8 kuni 320 kbps; valimisagedus 8 kuni
48 kHz);

WMA (v7 & v9 Standard' audio, CBR või VBR,
bititasemega kuni 192 kbps mistahes standardse
valimisagedusega);

AAC (AAC-LC audio kuni L3 MPEG-4/.m4a failides).

H

H

H

‚

Philips on testinud ja kinnitanud, et WAC3500 toetab järgmiseid tooteid:

Flash-mängija 0

0

0

0

0

0

0

0

PHILIPS:

Aple:

Creative:

Sony:

iRiver:

JNC:

Samsung:

ScanDosk:

KEY007, KEY010; KEY013, HDD1XX (HDD 100/HDD120), SA 16X
(SA160/ SA164/ SA 165/ SA 167/ SA 169), SA170, SA177, SA179, SA26X
(SA261), PSA61X/ PSA612, HDD084, HDD1XXX (HDD1830/ HDD1420/
HDD1620/ HDD1630/ HDD1835), HDD6XXX (HDD6320/00), SA1100/02,
SA1115/02, SA12XX, SA13XX (SA1300/02), SA2000, SA40XX, SA5000,
PMC7230, SA9XXX (SA9200, Flat I), SA21XX, SA31XX, SA41XX, SA51XX.

iPiod Shuffle, Shuffle Gen 2, Nano Gen 1/2, Mini, Photo, Video Gen 1/2

Zen Micro, MuVo TX FM, MuVo Micro N2oo, MuVo VIDZ, Zen
Music.Photo Vision:M, DMPFX200.

NW-HD3, NW-E105, NW-E307

U10CT (0081) OR 103, H10, T10.

SSF-F302

YP-T7V

Sansa m260.

Flash draiv 0

0

0

0

ScanDisk:

Sony

Toshiba:

PQI:

Cruzer Flash Drive, Cruzer U3 Flash Drive

: Micro Vault Elite

Flash memory U3

PQI

1. ÜLDINE INFORMATSIOON
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1.1 1.1WAC3500/WAC3500D-st*
üldiselt

1.2 Kaasasolev lisavarustus

Tõelise mugavuse pakkumiseks võimaldab kõik-ühes
80 GB kõvakettaga juhtmeta muusikakeskus
WAC3500 Teil tõmmata arvutist muusikat, ühendada
iPod, ühendada USB seade ja sellelt mängida, nautida
HDD taasesitust ja seda kõike suurepärase heli
taustal.

Saate WAC3500 80 GB kõvakettale keskselt
salvestada kuni 1500 audio CD-d**. Kogu
salvestatud muusikat saab keskusest ühendatud
jaamadesse (müüakse eraldiseisvalt) Wi-Fi*** abil
üle kanda. Teie muusika nautimine ei ole enam CD-
mängija või arvuti asukoha ega ka kehva
juhtmeühenduse tõttu piiratud.

* WAC3500D on WAC3500, mis on iPod ühendamise
toega.

* Saadaolev salvestamise mahutavus baseerub
arvestusel 4 minutit loo peale, 10 laulu keskmiselt
CD-le, 128 kb sekundis MP3 kodeering, ning võttes
arvesse, et ka operatsioonitarkvara võtab enda alla
mingi osa toote mälust.

Sellest lähtuvalt võib tegelik mahutavus olla 75 GB või
vähem, sõltuvalt sellest, milline on eelsalvestatud
riistvara, audio CD andmebaas ja demolood.

** Wifi või IEEE802.11 b/g on juhtmeta lairibavõrgu
rahvusvaheline juhtiv tööstusstandard. See kannab
digitaalseid andmeid üle laiemas ulatuses ja suurema
ülekandekiirusega.

0

0

0

0

0

0

0

1 kaugjuhtimispult koos 2 x AAA patareidega

1 FM juhtmeantenn

1 ethernetkaabel

1 voolujuhe

1 arvuti Suite CD

1 iPod pesa (WAC3500D puhul)

8 iPod adapterit (WAC3500D puhul)

See seade täidab Euroopa Ühenduse raadio-
interferentsi tingimusi.

Siinkohal kuulutab Philips Consumer Electronics,
BG Entertainment Solutions, et see toode WAC3500
on kooskõlas oluliste nõuetega ja teiste tähtsate
Directive 1999 / 5 / EC sätetega.

Autoriseerimata koopiate tegemine kopeerimis
kaitsega materjalist, kaasa arvatud arvutipro
grammid, failid, ülekanded ja helisalvestused võib
olla kopeerimisõiguste rikkumine ja põhjustada
seega kriminaalse seaduserikkumise.

Seda seadet ei tohiks sellistel eesmärkidel
kasutada.

-
-
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1.3 Philipsi internetipõhine  on-line
tugi

Philipsi tooted on disainitud ja toodetud kõrgeimate
kvaliteedistandardite kohaselt. Kui Teie Philipsi
Connected Planet” toode ei tööta korralikult, siis

soovitame Teil vaadata kasutusjuhendit, et veenduda
toote õigetes ühendustes ja paigutuses.

Connected Planet'i veebipõhine tugi aadressil
www.philips.com/support pakub Teile kogu
informatsiooni, mida vajate oma toote optimaalseks
nautimiseks ning pakub käesolevale tootele uusi
lisasid, et muuta Teie kodune meelelahutuskogemus
veelgi kütkestavamaks.

Palun külastage www.philips.com/support ja
sisestage oma toote nimi (WAC3500/WAC3500D), et
vaadata:

KKK-d (Korduma Kippuvaid Küsimusi)

Viimaseid kasutusjuhendeid ja arvutitarkvara
juhendeid

WAC3500/WAC3500D jaoks püs ivara
uuendamisfaile

Viimaseid arvutitarkvara allalaadimisfaile

Interaktiivset probleemide lahendamist

Kuna Teil on võimalik oma toodet uuendada, siis
soovitame Teil oma toote registreerida aadressil
www.club.philips.com, et saaksime Teid uute tasuta
uuenduste väljalaskmisel koheselt informeerida.

Nautige oma WAC3500/WAC3500D!!!

”

H

H

H

H

H
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Küsimus Vastus

Miks mu USB Mass Storage Device Class
(umass) ei tööta WAC3500-ga?

Kuna eksisteerib mitmeid erinevaid USB Mass Storage
Device Class (umass) tüüpe, siis ei pruugi kõik seadmed
olla ühilduvad. Näiteks, mõned USB flash draivid võivad
töötada Windows XP-ga, Apple Mac-ga ja Linuxiga, aga
mõned USB fash draivid võivad töötada Windows-ga,
kuid mitte Mac-ga. Seda seetõttu, et mõned tootjad
testivad oma seadmeid ainult Windows XP
platvormil.See seletab ka seda, miks Linux ei toeta kõiki
USB Mass Storage Device Class'i (umass).

Kas USB Direct töötab Apple iPod-ga? USB Direct võib töötada Apple iPod Shuffle-ga, iPod
Videoga, iPod Nanoga ja iPod Photoga, aga suure
mahutavusega mängijate puhul ei soovitata neid
ühendada USB Direct-ga, sest keskusel kulub kaua aega,
et kogu sisu ära kategoriseerida.

Kas USB Direct töötab Philipsi GoGear-ga? USB Direct töötab enamike Philips GoGear MP3-
mängijatega nagu näiteks SA11xx, SA12xx, SA13xx
seeriad, kuid mitte kõvakettapõhiste MP3-mängijatega.

Kui ma ühendan USB seadme WAC3500-ga
ja lülitan USB reþiimile, siis kuvatakse
ekraanile No USB device detected”. Mida
see tähendab?

”

See tähendab, et Teie USB seadet ei tunta USB Direct
poolt ära.

Kas USB Direct toetab kaitstud materjali
taasesitust?

Ei. WAC3500 USB Direct ei toeta ühegi kaitstud
muusikafaili taasesitust keskuses.

Miks kulub nii kaua aega, et kuvada mu USB
seadme sisu ekraanile?

See võib olla põhjustatud suure arvu failide poolt Teie
USB seadmel. Samas võib Teie USB seadmel olla mingi
mittetoetatud failiformaat, mida süsteem püüab lugeda.

Kuidas lood sorteeritakse, kui USB seade on
WAC3500-ga ühendatud?

Lood skaneeritakse ja kategoriseeritakse järgneva järgi:
esitusloendid, esitajad, albumid, þanrid ja kõik lood.
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Lihtsalt ühendage ja nautige.

Teil on palju MP3 faile oma teisaldatavas muusikamängijas. Te tahaksite neid nautida koos
perekonna ja sõpradega paremal helikvaliteedil. Philips WAC3500 pakub kohest ligipääsu Teie
muusikale USB Direct” (USB otse) abil - Teie elutoa mugavuses.

Toetatud failid

Philips WAC3500 USB Direct” võimaldab lihtsat plug-and-play (ühenda ja mängi) sobivust MP3
mängijatega ja USB flash draividega, mis ühilduvad USB Mass Storage Device Class-ga.

„

”

Küsimus Vastus

Mis on USB Direct”?” Philipsi USB Direct” võimaldab Teil USB seadmelt
taasesitada MP3, M4A ja WMA muusikafaile WAC3500-s
ja kanda muusikat WAC3500-lt USB seadmele.

”
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Kas ma saan kopeerida faile USB Direct abil
WAC3500-lt USB seadmele ja vastupidi?

Jah. Te saate kopeerida muusikafaile WAC3500-lt USB
seadmele. Te ei saa kopeerida muusikafaile USB seadmelt
WAC3500-le.

Kuidas ma pean USB Direct'i kasutama? A. Lihtsalt ühendage oma USB seade.

B. Vajutage ja kasutage liikumisnuppe või
ja , et valida .

HOME
Portable > USB

\ [

Q

\ [ Qc. Kasutage liikumisnuppe või ja , et valida
failid, mida tahate ette mängida.

A. Lihtsalt ühendage oma USB seade.

D. Vajutage .

e. Vajutage , et valida / jätta valimata
lood ning vajutage kopeerimise alustamiseks uuesti

.

B. Vajutage ja kasutage liikumisnuppe või
ja , et valida reþiim.

C. Kasutage liikumisnuppe või ja , et liikuda
esitusloendis, esitajate nimekirjas, albumis jne ringi
ning sisenege selle vastavasse lugude nimekirja.

HOME
HD

\ [

Q

\ [ Q

H

REC

MARK UNMARK

REC

H

·

Kuidas ma saan kopeerida muusikafaile
WAC3500-lt USB seadmele?

Lõpetage failide taasesitus ja vajutage väljumiseks
. Teine võimalus: ühendage USB seade lihtsalt

lahti.
HOME

Kuidas ma USB Direct'st väljun?

Jah. Kui Teie MP3-mängija või USB flash draiv on USB
Mass Storage Device Class'ga ühilduv ja ei sisalda ühtegi
omanduslikku andmebaasi, siis Te peaksite USB Direct
abil saama mängida muusikat oma teisaldatava MP3-
mängija või USB flash draivi pealt.

Kas ma saan mängida muusikat USB Direct
abil oma teisaldatavalt MP3-mängijalt või
USB flash draivilt?

... ÜLDINE INFORMATSIOON
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1.4 Keskkonnaalane informatsioon 1.5 Hooldus
Kogu liigne pakkematerjal on välja jäetud. Oleme
teinud oma parima, et muuta pakend kergesti
kolmeks monomaterjaliks eraldatavaks: papp (kast),
polüstüreeni vaht (puhver) ja polüetüleen (kotid,
kaitsev mullikile).

Komplekt koosneb materjalidest, mida saab
spetsiaalsetes selleks ettenähtud firmades osadeks
lammutades ümber töödelda. Palume kinni pidada
kohalikest pakendite materjalide äraviskamise,
tühjade patareide ja vanade seadmete kohta käivatest
reeglitest.

Kasutage puhastusvahendi lahusega kergelt
niisutatud lappi. Ärge kasutage lahust, mis
sisaldab alkoholi, piiritust, ammoniaaki või
abrasiivi.

Kui heliketas läheb mustaks,
siis puhastage seda puhas-
tamislapikesega. Pühkige
ketast keskosa poolt välja
poole.

Kõvaketas on õrn seadmeosa, mis võib kergesti
kahjustatud saada tänu pikkadele salvestusaegadele
ja kõrgele opereerimiskiirusele.

Ärge liigutage ketast, kui seade on sisse lülitatud.

Ärge eemaldage voolujuhet pistikupesast, kui
seade tegutseb.

Ärge kasutage seadet liiga kuumades või
niisketes kohtades. See võib põhjustada toote
sisse kondensvee tekkimist.

Kui kõvaketas muutub kõlbmatuks, siis muusika
taasesitus ja salvestamine ei ole enam
võimalikud. Sel juhul peate kõvaketta välja
vahetama.

Me ei soovita kõvaketast salvestatud materjali
permanentseks hoiustamiseks. Soovitame Teil oma
keskuses oleva muusikaraamatukogu salvestada ka
arvutisse. Vajaduse korral saate siis oma süsteemi
nende failide abil taastada. Detailsema informatsiooni
saamiseks vaadake peatükki

.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrge
kvaliteediga materjalidest ja komponentidest,
mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui selline ristiga prügikasti sümbol on toote
küljes, siis see tähendab, et
toode on Euroopa Direktiivi 2002
/ 96 / EC poolt kaetud.

Palun viige ennast kurssi
elektriliste ja elektrooniliste
toodete kohalike kokku kogumise
süsteemidega.

P a l u n k ä i t u g e v a s t a v a l t
kohalikele reeglitele ning ärge visake oma vanu
tooteid tavalise olmeprügi hulka. Vanade toodete
õige äraviskamine aitab vältida potensiaalseid
negat i i vse id taga järg i keskkonnale ja
inimtervisele.

Seadmete puhastamine

Heliketaste puhastamine

HDD (Hard Disk Drive - kõvaketas) hooldus

HOIATUS!

H

H

H

H

H

H

-

Ärge kasutage lahusteid
nagu näiteks benseen,
vedeldi, kaubanduslikult
pakutavad puhastusvahen-
did või antistaatilised pihustid, mis on mõeldud
analoogheliplaatidele.

H

6.9 Tagavara muusika
Teie arvutis

Vanast tootest vabanemine
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1.6 Ohutuse informatsioon

Kuulamisohutus

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Paigutage tooted tasasele, kõvale ja stabiilsele
pinnale.

Hoidke oma süsteemi, patareisid või helikettaid
üleliigse niiskuse, vihma, liiva või (kütmis-
seadme või otsese päikesepaiste poolt tingitud)
kuumaallikate eest.

Süsteemide seespidise ülekuumenemise
vältimiseks veenduge, et õhk saab seadmete
ümber vabalt ringelda. Võimaldage vähemalt 10
cm (4 tolli) vaba ruumi seadmete tagaküljest ja
pealt ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.

Õhuringlus ei tohi olla tõkestatud. See võib
juhtuda, kui ventilatsiooniavad on näiteks
ajalehtede, laudlina, kardinatega jne kaetud.

Aparatuur ei tohiks olla vee tilkumise või
pritsimise ajal kaitsmata.

Veega täidetud objekte (näiteks vaase) ei tohi
aparatuurile paigutada.

Aparatuurile ei tohi paigutada ka lahtise tulega
allikaid, näiteks süüdatud küünlaid.

Seadme mehaanilised osad sisaldavad
isemäärduvaid laagreid ja neid ei pea õlitama ega
määrima.

Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel
võib kahjustada Teie kuulmist. See toode või
tekitada sellisel detsibellitasemel helisid, mis
isegi alla minutisel kuulamisel võivad tava-
inimesel põhjustada kuulmiskadu. Kõrged
detsibellitasemed on mõeldud neile inimestele,
kes juba kannatavad mõningase kuulmiskao all.

Pange helitugevus madalale tasemele.

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni Te
kuulete heli selgelt ja mugavalt, ilma
moonutuseta.

Pikaajaline kuulamine - isegi normaalsel ohutul
tasemel - võib Teie kuulmist kahjustada.

Kasutage toodet mõistlikult ja pidage kuulamises
väikseid pause.

Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistlik
ajaperiood.

Ärge keerake heli juurde, kui Teie kuulmistase
kohaneb.

Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuuleks,
mis ümberringi toimub.

Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema
eriti ettevaatlik või kuulamis katkestama.

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite
motoriseeritud sõidukit, sõidate jalgrattaga,
rulaga vms; see võib luua ohtliku olukorra ja olla
mitmetes piirkondades keelatud.

Kuulake mõõdukal helitugevusel:

Ohutu helitugevuse loomiseks:

Kuulake mõistlike perioodide kaupa:

Kuulake mõistlike perioodide kaupa:

Heli võib olla eksitav. Aja jooksul kohandub Teie
kuulmise ”normaalne tase” kõrgema helituge-
vusega. Seega, peale pikemaajalist kuulamist
võib see, mis tundub ”normaalse” helitugevu-
sena olla tegelikult liiga tugev ja kahjulik. Selle
vältimiseks seadke helitugevus ohutule tasemele
ja jätke see sinna.

HOIATUS!

Nähtav ja nähtamatu laserkiirgus. Kui kate on pealt
lahti, siis ärg evaadake laserkiirt.

Kõrgepinge! Ärge avage. Võite saada elektrilöögi.

See seade ei sisalda kasutaja poolt parandatavaid
osasid.

Toote modifitseerimine võib põhjustada ohtlikku
EMC kiirgust või muid ohtlikke käitumisviise.

Nuppude teistsugune kasutamine või muudatused
või protseduuride teistsugune kasutamine kui
selles kasutusjuhendis kirjeldatud võivad kutsuda
esile ohtlikku kiirgust või muid ohtlikke
käitumisviise.
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Küsimus Vastus

Kas Philipsi juhtmeta muusikakeskuse ja
jaamade / arvuti vahel eksisteerib
maksimaalne efektiivse ülekande vahemaa?

Jah. Avatud kohtades on Wi-Fi ülekande maksimaalne
kaugus 250 m. Samas, koduses keskkonnas, kus
eksisteerivad tugevad takistused nagu seinad ja uksed, on
efektiivse ülekande vahemaa märgatavalt väiksem,
umbes 50-100 m. Kui esineb ülekande probleeme, siis
püüdke asetada seade uude kohta.

Mida tähendab Recording from CDs” ja
milliseid funktsioone ma saan salvestamise
ajal kasutada?

” ”

”

Recording from CDs” ( -delt salvestamine) on
protsess, kus CD lugu konverteeritakse palju
väiksemasse MP3 formaati ja lisatakse seejärel juhtmeta
muusikakeskuse muusikaraamatukokku (kõvakettale).
Juhtmeta muusikakeskuses vajab Recording from CDs”

kahte sammu: esmalt loetakse CD sisu ja salvestatakse
see ajutiselt kõvakettale, teiseks konverteeritakse see
ajutine CD sisu MP3 formaati - protsess nimega tausta
kodeerimine”. 1 tunni CD muusika konverteerimine võtab
aega 1 tund. Esimese sammu ajal ei saa Te muusikat
keskusest üle kanda.

„

CD

Kas ma pean koheselt peale Philipsi
juhtmeta muusikakeskuse koju toomist selle
Gracenote'i muusika tuvastamise
andmebaasi uuendama?

Ei. Philipsi juhtmeta muusikakeskuses on juba
eelsalvestatud võimas CD-lugude andmebaas, mis peaks
sisaldama suuremat osa viimase kuue kuu jooksul välja
antud CD-sid.

Kas Philips pakub Gracenote'i muusika
tuvastamise andmebaasi uuendusi?

Jah. Me pakume kvartaalselt Gracenote'i muusika
tuvastamise andmebaasi uuendusi veebilehekülje
http://www.club.philips.com kaudu. Laadige fail oma
arvutisse alla ja uuendage sisseehitatud Gracenote'i
muusika tuvastamise andmebaasi arvutist WADM abil.
Võite ka allalaetud faili CD peale kõrvetada ja sisestada
selle uuenduse läbiviimiseks keskuse CD-lugejasse.

Mis on Philipsi audioseadme korraldaja
(WADM)?

WADM pakub peamiselt võimalust kanda oma arvuti
muusikaraamatukogu juhtmeta muusikakeskusesse.
Lisaks pakub see ühesammulist lahendust, et aidata Teil
korraldada keskuse muusikaraamatukogu, näiteks
näidata loo informatsiooni, luua / nimetada ümber
esitusloendeid, teha tagavarakoopiaid / taastada
muusikaraamatukogu, korraldada võrguseadistusi,
Gracenote'i muusika tuvastamise uuendusi, püsivara
uuendusi. Detailide saamiseks lugege kasutusjuhendit

ja WADM abifaili.Arvutiga ühendamine
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Üldine

Energia tarbimine

Võimendi

Juhtmeta

Juhtmega (LAN / Ethernet)

Tuuner

HDD / CD-mängija

USB-mängija

AC vool ...................................................230V±10%

Mõõtmed
(laius x kõrgus x sügavus)........185 x 210 x 248mm

Kaal (koos/ilma kõlariteta) ...ligikaudu 5.5 kg/ 3.5 kg

Aktiivsena........................................................<45W

Puhkere iimil ..................................................<20W

Eco voolu puhkere iimil .................................<0.9W

Väljundvool ......................................2 x 40W (RMS)

Sageduse vastuvõtt.................. 60-20,000Hz, – 3dB

Signaal-müra suhe.............................. 72dBA (IEC)

Sisendi tundlikkus

AUX IN ..........................................................500mV

Kõlarite takistus.............................................12 omi

Kõrvaklappide takistus .................16 omi – 150 omi

Juhtmeta standard....................................................
802.11g, tagurpidi ühilduvus 802.11b

Juhtmeta turvalisus ...............WEP (64 vai 128 biti),

Sageduse ulatus ............................2412- 2462 MHz

Juhtmega standard..............................802.3/802.3u

Kiirus..................................................10/100 MBit/s

Re iim ...................................pool / täis kahekordne

Crossover detekteerimine (Auto MDIX) ............. Jah

FM laineulatus.............FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)

Eelseadistuste arv.................................................60

FM antenn / kaabel ...................................................
COAX / Dipole-antenn (75W IEC-ühendus)

Sagedusulatus ........................60 – 20.000 Hz, -3dB

Signaal-müra suhe.............................. 72 dBA (IEC)

MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) .................MPEG AUDIO

MP3-CD bititase.................................32 – 256kbps,

WMA bititase......................................kuni 160 kbps

Valimite sagedused.........................32, 44.1, 48 kHz

HDD mahutavus.............................................80GB*

Salvestamise kvaliteet ..............................................
128 või 160 või 192 või  256 või 320 kbps

Salvestamise kiirus .........................................1x, 4x

CDDB (CD tuvastamise andmebaas)

sisemine Gracenote® / veebipõhine ligipääs
võimaldatud

USB......................................................12Mb/s,V1.1

...........................toetab MP3,WMA ja M4A faile

USB klass ................................................MSC, MTP

Lugude / pealkirjade arv............maksimaalselt 9999

2-teeline bassrefleksi süsteem

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
.........................................160 x 208 x 263 mm

.............

.......

.......

þ

þ

Þ

≥

WPA/WPA3 (8-63 sümbolit)

(CH1 – CH11)

VBR, 128 kbps

*Tegelik mahutavus on väiksem.

Kõlarid

Täpsustused ja lisaseadmete välimus võivad
ilma ette hoiatamata muutuda.

2. JUHTIMISSEADMED

9
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2.1 Keskuse juhtmisseadmed
(pealmine ja esipaneel)

1.

2. VOL -/ +

3. /

4. STOP

5. MARK-UNMARK (MÄRGISTA - VÕTA
MÄRGISTUS MAHA)

6. OPEN / CLOSE (AVA / SULGE)

7. Wi-Fi antenn

8. DISPLAY (EKRAAN)

9. STANDBY-ON / ECO POWER (PUHKEREÞIIM
- SISSE / ECO VÕIM)

10.

11. IR

12. HOME (KODU)

13. MENU (MENÜÜ)

14. / / /

OK/

15. RECORD (SALVESTA)

16. CD uks

Z

^ _

^
q Q \ [

q

\ [

Q

]

/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5 mm kõrvaklappide pesa

reguleerib helitugevust

jätab vahele / otsib
lugusid / lõik tagasi / edasi (taasesitusekraanil)

häälestab end eelmisele / järgmisele
raadiojaamale (tuuneri taasesitusekraanil)

kustutab kursori ees oleva teksti

lõpetab taasesituse või salvestamise

Märgistab lood ja võtab märgistuse maha
lugudelt, mida kõvakettale salvestada

avab ja sulgeb CD ukse

näitab seadme staatust

vajutage lühidalt, et lülitada keskus sisse või
puhkereþiimile;

vajutage ja hoidke all, et lülitada seade
energiasäästlikule reþiimile;

süttib rohelisena, kui seade
on sisse lülitatud

süttib punasena, kui seade
on puhkereþiimil või energiasäästlikul reþiimil

pesa välise USB seadme jaoks

sensor infrapunaga kaugjuhtimispuldi jaoks

valib heliallika HD (kõvaketas), CD, raadio, UPnP,
Portable või AUX

Puhkereþiimil olles: lülitab keskuse sisse ja valib
heliallika HD, CD, raadio, UPnP, Portable või AUX.

siseneb või väljub ülesseadmismenüüst (setup
menu)

liikumisnupud (vasakule, paremale, üles, alla)
valikutenimekirjas liikumiseks

naaseb eelmisse
valikutenimekirja

jätab vahele / otsib
lugusid / lõik tagasi / edasi (taasesitusekraanil);
kiirkerimine valikute nimekirjas

häälestub raadiojaamadele

kinnitab valikut

siseneb eelseatud jaamade nimekirja

alustab või paneb taasesituse pausile

alustab kõvakettale
salvestamist

Kasulikud näpunäited:
Kasulikud näpunäited:

0

0

0

Kohandage heli enne kõrvaklappide ühendamist
keskmisele tasemele.
Kõrvaklappide ühendamine lülitab kõlarid välja.

Alati suunake kaugjuhtimispult otse selle sensori
suunas.

HD / CD / UPnP / Portable:

FM raadio:

Tekstisisestus:

Roheline indikaator:

Punane indikaator:

HD / CD / UPnP / Portable:

HD / CD / UPnP / Portable:

FM raadio:

FM raadio:

CD / FM raadio / AUX:
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4. MUSIC BROADCAST
STOP

'st väljumiseks vajutage
jaamal .P

P

P

Kasulikud näpunäited:
0

0

0

MUSIC BROADCAST lõpetamiseks keskuses
vajutage keskuses . Kui soovite
muusikat jällegi jaama üle kanda, siis peate
keskuses vajutama ning seejärel
MUSIC BROADCAST keskuses aktiveerima.
MUSIC BROADCAST lõpeb ka siis, kui:

Te lülitate keskuse puhkere iimile või
energiasäästlikule reþiimile;
valitud album või esitusloend on jõudnud
lõppu.

Mängureþiimide seadmiseks valige Repeat
(kordus) või Shuffle (juhujärjestus) enne MUSIC
BROADCAST aktiveerimist.

STOP

STOP

0

0

˛

... LAIENDATAVAD OMADUSED



15.1 Muusika taasesitus keskuse ja
jaama(de) vahel

Keskusega saab Wi-Fi võrgu abil ühendada kuni 5
jaama (müüakse eraldi). Wi-Fi abil saate muusikat
keskuse ja jaamade vahel liigutada. Vaatamata sellele,
et Teie pere on majas erinevates kohtades, saate siiski
hõlpsasti muusikat nautida ja jagada.

Laske majas ringi liikudes muusikal Teile järgneda,
keskusest jaama või jaamade endi vahel.

Kõvaketta allika ajal valige ja mängige ette album
või esitusloend, mida soovite teises üksuses
mängida (vaadake ).

Vajutage aktiveerimiseks .
Ilmub ikoon.

Kontrollige, kas sihtüksus on sisse lülitatud või

puhkere iimil.

Vajutage .
Valitud muusika lõpetab allikaüksuses

mängimise ja jätkab sihtüksuses.
ikoon kaob.

lõpetamiseks vajutage
sihtüksuses .

MUUSIKA ÜLEKANNE (MUSIC BROADCAST)
võimaldab muusikat keskusest jaama(desse)
(müüakse eraldi) üle kanda.

Kontrollige, kas jaam on sisse lülitatud või
puhkere iimil (vaadake peatükki

).

HD allika ajal valige ja mängige ette album või
esitusloend, mida soovite jaamadesse üle kanda
(vaadake peatükki ).

Vajutage aktiveerimiseks .
Keskusesse ja jaamadesse ilmub ikoon. 5

sekundi nullilugemine algab.

Peale 5-sekundilist
nul l i lugemist hakkab val i tud muusika
samaaegselt mängima.

15.1.1 MUSIC FOLLOWS ME (muusika järgneb
mulle)

Allikaüksuses (keskuses), kus muusika
mängib:

Sihtüksuses (keskuses), kus muusika
jätkub:

Jaamas

Keskuses

1.

6.2 Valimine ja otsimine

2. MUSIC FOLLOWS ME

3.

4. MUSIC FOLLOWS ME

5. MUSIC FOLLOWS ME

1.
5. Peamised

funktsioonid

2.

6.2 Valimine ja otsimine

3. MUSIC BROADCAST

Keskuses ja jaamades:

Kasulikud näpunäited:

Kasulikud näpunäited:

Kasulikud näpunäited:

0

0

0

0

0

0

Vajutage , et katkestada taasesitus, kui
tahate taasesitust jätkata kohast, kus see
sihtüksuses pausi on pandud.
Valitud mängureþiimid (näiteks )
taastatakse sihtüksuses (vaadake peatükki 6.3
Erinevad mängure iimid: REPEAT (kordus),
SHUFFLE (juhujärjestus))

MUSIC FOLLOWS ME deaktiveeritakse
automaatselt, kui Te ei aktiveeri MUSIC
FOLLOWS ME teises üksuses 5 minuti jooksul.
MUSIC FOLLOWS ME deaktiveerimiseks
vajutage jällegi MUSIC FOLLOWS ME või mõnda
muud funktsiooniklahvi (näiteks või /

/ / ).

veenduge, et allikaüksus on sisse lülitatud või
puhkereþiimil.
saate taasesituseks valida teisi lugusid või
allikaid.

OK/

STOP/

]

q

Q \ [

P

˛

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

SLEEP

þ

Kui MUSIC FOLLOWS ME on sihtüksuses
aktiveeritud:

15.1.2 MUSIC BROADCAST (muusika
ülekanne)

þ
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2.2 Kaugjuhtimispult

1.

2. SEARCH (OTSI)

3. VIEW (VAADE)

4. MENU (MENÜÜ)

5.

6. VOL + /- (HELITUGEVUS +/-)

7. REPEAT (KORDUS)

SHUFFLE (JUHUJÄRJESTUS)

8. INCR.SURR. (USKUMATU SURRAUND)

9. RDS / NEWS (RDS / UUDISED)

10. MUSIC FOLLOWS ME (MUUSIKA JÄRGNEB
MULLE)

11. Alfanumeerilised nupud

12. MP3-CD/CD

HD

FM TUNER (FM TUUNER)

HOME (KODU)

AUX

13. MARK-UNMARK (MÄRGISTA - VÕTA
MÄRGISTUS MAHA)

15. / / /

/

OK /

B

P

q Q \ [

q

\ [

Q

]

14. REC (SALVESTA)H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vajutage lühidalt, et lülitada seade sisse või
puhkereþiimile;

vajutage ja hoidke all, et panna seade
energiasäästlikule reþiimile

siseneb otsingureþiimi ja otsib võtmesõnade abil

saate liigelda taasesituse ekraani ja eelneva
valikute nimekirja vahel

siseneb või väljub ülesseadmismenüüst

lõpetab taasesituse või salvestamise

reguleerib helitugevust

valib korduvalt taasesituse

valib juhuslikus järjestuses taasesituse

valib surraundheliefekti

valib RDS informatsiooni

saate liikuda
NEWS funktsioon sees ja väljas vahel

liigutab muusika taasesitust keskuse ja
jaama vahel

tekstisisestuse jaoks

valib CD allika

lülitab seadme sisse ja valib CD
allika.

valib HD (kõvaketta) allika

lülitab seadme sisse ja valib HD
allika.

valib FM RADIO allika

lülitab seadme sisse ja valib FM
RADIO allika.

valige HD (kõvaketas) allikas, CD allikas, raadio
allikas, UPnP allikas, Portable allikas või AUX
(eraldi ühendatud allikast)

lülitab seadme sisse ja
saate nüüd valida heliallika: HD, CD, raadio,
UPnP, Portable või audio sisendpesa eraldi
ühendatud allikast

valib AUX allika

lülitab seadme sisse ja valib
AUX allika

Märgistab lood ja võtab märgistuse maha
lugudelt, mida kõvakettale salvestada

CD / raadio / AUX: alustab kõvakettale
salvestamist

liikumisnupud (vasakule, paremale, üles, alla)
valikutenimekirjas liikumiseks

naaseb eelmisse
valikutenimekirja

liigutab kursorit tahapoole

jätab vahele / otsib
lugusid / lõik tagasi / edasi (taasesitusekraanil);
kiirkerimine valikute nimekirjas

häälestub raadiojaamadele

kinnitab valikut

siseneb eelseatud jaamade nimekirja

kinnitab ja liigutab kursorit edasi

Kinnitab valikut

Alustab ettemängimist

Raadio:

HD / CD / UPnP / Portable / AUX:

HD:

Puhkereþiimil:

Puhkereþiimil:

Puhkereþiimil:

Puhkereþiimil olles:

Puhkereþiimil olles:

HD / CD / UPnP / Portable:

Tekstisisestus:

HD / CD / UPnP / Portable:

FM raadio:

FM raadio:

Tekstisisestus:
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14.1 Algseadistamine
Soovi korral saate oma keskuse taastada
algseadistustele (kaasa arvatud võrguseadistused).

Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud (vaadake
peatükki ) .

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.

Kasutage liikumisnuppe , et
siseneda (seadistused) menüüsse ja

(taasta seadistused) valikusse.

Vajutage , et valida (jah).
Seade taaskäivitub. Ilmub keelevaliku ekraan.

Valige oma lemmikkeel: (inglise),
(prantsuse), (hispaania),

(hollandi), (itaalia) või
(saksa).

Seade siseneb installeerimisre iimile.
Algab keskuse otsing. Wi-Fi ühendus on

taasloodud.

Kasulik näpunäide:

Kasulik näpunäide:

0

0

0

0

Algseadistustele taastamine ei kustuta
salvestatud muusikapalasid.

Keskuse algseadistamine aitab taasluua keskuse
ja jaama vahelist Wi-Fi ühendust.
Muutke moodust, kuidas keskus ühendub välise
Wi-Fi 7 juhtmega võrguga.

Peale algseadistuste taastamist läheb
võrgureþiim tagasi Ad-Hoc reþiimile.

Keskuse algseadistamisel:

1.
5. Peamised funktsioonid

2. MENU

3.
Settings

Restore settings

4. Yes

5. English
Francais Espanol
Nederlands Italiano
Deutsch

\ [ Q

Q

või ja

þ

Ü

Ü

Ü

14.ALGSEADISTAMINE



13.1 Püsivara uuendamine

13.2 Eelmise püsivara taastamine

Saate WAC3500 püsivara uuendada CD-ROM abil või
juhtmeta audioseadme korraldajaga (WADM), mis on
arvuti Suite CD-l.

Reg is t reer ige oma Phi l ips i juhtmeta
muusikakeskus www.philips.com

Laadige püsivara uuendusfailid alla ja salvestage
need oma arvutisse.

Kõrvetage mittekokkupakitud uuendusfailid CD-
ROM-le ja laadige plaat keskusesse.

Paigutage keskus tasasele ja kindlale tasapinnale

Ühendage keskus vooluvõrku.
Keskuses ilmub HD (kõvaketta) ekraan.

Ühendage keskus kaasasoleva ethernetkaabli
abil arvutiga.

Installeerige ja looge WADM (vaadake
).

Klikake (seadme
konfiguratsioon) ja seejärel klikake

(püsivara uuendus) alammenüül.

Kui küsitakse, klikake (lehitse) ja näidake
kätte koht, kus Te hoiate püsivara uuendusfaile
arvutis.

Klikake (rakenda), et alustada püsivara
uuendamist

Ekraanile kuvatakse
(uuendan püsivara, palun

oodake).
Keskus teeb endale installeerimisprotseduuri

ajal taaskäivituse.
Kui keskus pöördub tagasi HD ekraanile, siis

on installeerimisprotseduur lõppenud.

Kui keskuse püsivara on uuendatud, siis saate soovi
korral selle taastada ka viimati olnud versioonile.

Valige HD reþiim ja seejärel
(taasta püsivara).

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.
Vajutage liikumisnuppe või ja , et
siseneda (seadistused) >
(püsivara) > (taasta
püsivara).

Vajutage , et valida (jah).

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6. Arvutiga
ühendamine osa B

7. Device Configuration
Firmware

upgrade

8. Browse

9. Apply

Updating firmware,
please wait...”

1. Restore firmware

A. MENU
B.

Settings Firmware
Restore firmware

2. Yes

CD-ROM abil uuendamine (soovituslik):

WADM abil uuendamine:

OLULINE!

Philipsi juhtmeta muusikakeskusel

Ü

Ü

Ü

Ü

.

”

Philipsi juhtmeta muusikakeskusel:

0

0

0

Ärge sulgege veebilehitsejat, klikake teistel
lehel olevatel valikutel ega otsige teist
veebilehekülge nii kaua kui püsivara uuendus
on lõppenud.

Ärge kunagi katkestage püsivara uuendust
enne kui see on lõppenud.

Enne installeerimise lõpetamist ärge kunagi
käivitage mõnda funktsiooni.

\ [ Q

Q

Kasulik näpunäide:
0 Peale eelmise püsivara taastamist kaotab seade

jaamadega või välisvõrguga seotud Wi-Fi lingid.
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16. (CLEAR)/

(CLEAR)

17. SCROLL (KERIMINE)

18. MUTE (SUMMUTA)

19. SLEEP (UNI)

20. SMART EQ (TARK EKVALAISER)

21. DBB (Dynamic Bass Boost - dünaamiline
bass)

22. SAME GENRE (SAMA ÞANR)

SAME ARTIST (SAMA ARTIST)

23. MUSIC BROADCAST (MUUSIKA
ÜLEKANNE)

^ _

^

\ [/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HD / CD / UPnP / Portable:

FM raadio:

Tekstisisestus:

HD:

HD:

HD:

HD:

jätab vahele / otsib
lugusid / lõik tagasi / edasi (taasesitusekraanil)

eelmisele / järgmisele raadiojaamale
liikumiseks (tuuneri ekraanil)

kustutab kursori ees oleva teksti

kerib ekraani üle- ja allapoole

vajutab ajutiselt heli välja

reguleerib, kuvab või lülitab unetaimeri välja

valib heliseadistused, mis sobivad hetkel
käiva anriga

lülitab bassitäiustuse sisse (DBB1, DBB2, DBB3)
või välja

mängib ette kõik hetkel käiva þanri lood

mängib ette kõik hetkel käiva artisti lood

kannab muusikat keskusest jaama

˛
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2.3 LCD ekraanil olevad ikoonid

Ikoon Kirjeldus Ikoon Kirjeldus

Klient ühendatud

Klient ei ole ühendatud

Muusika

UPnP

Aux reþiim

CD re iim

HD re iim

FM raadio re iim

USB re iim

iPod re iim

Salvestamise re iim

þ

þ

þ

þ

þ

þ

Korda kõiki lugusid

Korda ühte lugu

Juhujärjestus

Alarm

Muusika ülekanne

Uni

Tark ekvalaiser

Wi-Fi ühendatud

Wi-Fi ja ethernet ühendatud

Muusika ülekanne

Muusika järgneb mulle

Häälesummutus

RDS / NEWS

51

D.

A. MENU
B.

Network
Internet

C.
D.

OK/

E.

F.

3.

Connection to station could be lost”

Kirjutage üles praeguse ühenduse DNS ja
Gateway.

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.
Vajutage liikumisnuppe , et
valida Settings (seadistused) >
(võrk) > (internet).
Vajutage jätkamiseks .
Seadke DNS.

1) Sisestage DNS server, mille kirjutasite ennem
üles

2) Vajutage kinnitamiseks .
3) Vajutage , et jätta vahele seadme

DNS2

Seadke Gateway,

Seadge proxy
Kui Te kasutate veebilehtede külastamiseks
proxy serverit, siis võimaldage proxy ja
jätkake proxy seadistustega, lõpuks vajutage
kinnitamiseks .
Vastasel juhul vajutage vahele jätmiseks

.

Kui küsitakse, siis valige seadistuste
rakendamine.

Sead is tused muutuvad . Kuva takse
(ühendus

jaamaga võib kaduda).

Kui Te kuulate CD lugusid, siis keskus otsib samal ajal
sisseehitatud Gracenote'i CD andmebaasist loo
pealkirja, esitaja, þanri jms kohta käivat
informatsiooni ning kuvab lõpuks tulemused ekraanil.
Kui informatsiooni ei leita ja keskus on internetti
ühendatud, siis otsib seade infot ka internetipõhisest
Gracenote'i CD andmebaasist.Keskusel

\ [ Q

]

]

]

]

või ja

.

.

1) Sisestage Gateway, mille kirjutasite ennem
üles.

2) Vajutage kinnitamiseks .
.

Q

]

OK/

OK/

OK/

OK/

”

Kasulik näpunäide:

Kasulik näpunäide:

0

0

Vajadusel järgige samme 1) ja 2), et seada teine
DNS server seadmel DNS2.

Kui internetipõhine päring ebaõnnestub
internetiühenduse katkemise tõttu, ilmub
veateade ”Check the internet setup for Gracenote
online” (kontrollige interneti seadistust
internetipõhise Gracenote'i jaoks). Kontrollige,
kas Teie internetiühendus on korrektne (vaadake
peatükki ).

Ü

12.2.1 Internetti ühendumine

12.2.2 CD-l oleva loo informatsiooni
ülesotsimine

... GRACENOTE CD INFORMATSIOON



Gracenote'i muusika tuvastamise teenus võimaldab
seadmel otsida oma sisseehitatud andmebaasist üles
CD lugude informatsiooni (sh album, esitaja, anr, loo
informatsioon). See võimaldab salvestatud CD
lugusid korrektselt kategoriseerida (näiteks esitaja,
albumi, anri, või kõikide lugude kausta) ja ühtlasi
ühendada kõvakettal olemasolevate lugudega.

800 MB CD andmebaas (sisaldab 800 000 kõige
populaarsemat CD-d) on ehitatud igasse WAC3500
keskusesse, et leiaksite kergesti üles loo
informatsiooni. Uuendusfail, mis sisaldab värskelt
välja lastud CD-de informatsiooni, avaldatakse
allalaadimiseks iga kolme kuu tagant veebilehel
www.club.philips.com.

Kasutage oma arvutit, et registreerida oma toode
veebilehel www.club.philips.com ja liikuge lehele
Show Upgrades & Support”, et laadida alla

Gracenote'i muusika tuvastamise andmebaasi
uuendus. Pange tähele, et uuendused
avaldatakse kord kvartalis ja iga uuendus on
iseseisev, näiteks saate hilisema uuenduse
installeerida ilma vahepealse uuenduseta.

Peale faili salvestamist oma arvutis saate Te
uuendusfaili kõrvetada oma lemmik CD
kõrvetamistarkvaraga CD plaadile ja asetada CD
WAC3500 keskusesse au tomaa tseks
uuendamiseks või saate kasutada WADM'i
Gracenote'i uuendusvalikut, kui olete oma arvuti
WAC3500 keskusega ühendanud.

Kui Teie uue CD plaadi peal olevat lugude
informatsiooni ei saa WAC3500-s kuvada, siis kõige
kiirem ja lollikindlam meetod on vaadata infot
internetist.

Veenduge, et olete keskuse internetiga
ligipääsupunkti või ruuteriga ühendanud või
ühendanud keskuse otse internetiga ADSL
modemiga.

Seadke DNS ja Gateway

*DHCP tuleb sõnadest Dynamic Host
Configuration Protocol (dünaamiline võõrustaja
konfiguratsiooni protokoll). See on võrgus
olevate seadmete dünaamilise IP aadressi
määramise protokoll.

Vajutage
Vajutage liikumisnuppe või ja , et
valida (seadistused) >
(võrk) > (juhtmega).
Vajutage jätkamiseks .
Vajutage liikumisnuppe , et
valida (automaatne) ( ).

, siis seadke DNS ja
Gateway käsitsi Arvutis, viige läbi järgmised
sammud:

Klikake .

Trükkige ja klikake
Trükkige .

˛

˛

1.

2.

1.

2.

A. MENU
B.

Settings Network
Wired

C.
D.

Automatic DHCP

Kui ei ole ühtegi DHCP-d

A. Start > Run

B. cmd OK
C. ipconfig/all

”

või ja

.

.

Kasulik näpunäide:

-Kui Te kasutate DHCP*-ga ligipääsupunkti,
ruuterit või ADSL modemit,

0 Veenduge, et internetti pääsuks ei nõuta dial-
up'i, kasutajanime või salasõna.

H

H

siis DNS ja
Gateway'i saab automaatselt, nii et peate ainult
keskuse automaatse re iimi peale seadma:˛

\ [ Q

\ [ Q

Q

12.1 Gracenote'i muusika
äratundmise andmebaas

12.2 Gracenote'i internetipõhised
päringud

12.1.1 Gracenote'i muusika äratundmise
andmebaasi uuendamine

12.2.1 Internetti ühendumine
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ainult
illustreerimiseks

Internet

DSL modem

Ruuter /
Hub
Lüliti

Internetti ühendumine Gracenote'i
internetiteenuse kasutamiseks

3. INSTALLEERIMINE
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3.1 Tagaosa ühenduspesad

Hoiatus:
0

0

0

0

0

0

0

Ärge kunagi looge ega muutke ühendusi, kui
vool on sees.
Installeerige keskus AC voolupesade
lähedusse, nii et pääseksite vooluvõrgule
kergesti ligi.

1. FM
ANTENNA

2.

3.

4.

Pingutage juhtmeantenni ja sobitage see
pesasse nii nagu alloleval pildil

näidatud.

(Valikuline) Et parandada FM vastuvõttu,
sobitage juhtmeantenni otsik pikendusotsiku
(müüakse eraldi) sisse nagu allpool näitatud.

Pingutage pikendusliini ja liigutage seda
erinevatesse asenditesse optimaalse vastuvõtu
saamiseks (televiisorist, videomakist ja teistest
kiirgusallikatest nii kaugele kui võimalik).

Fikseerige pikendusliini ots lakke.

Saate keskuses taasesitada USB seadmelt tulevat
muusikat. Lisaks saate Te kanda ka keskuses olevat
muusikat USB seadmele. Kandke oma lemmik-
muusikat kaasas, kuhu iganes Te ka ei läheks.

1. Sisestage USB seadme USB otsik keskuse
pesasse.

Sisestage üks USB kaabli (ei ole kaasas) ots
keskuse pesasse.

Sisestage teine USB kaabli ots USB seadme USB
väljundterminali.

USB kaabliga seadmete korral:
H

H

Kasulikud nõuanded:

Keskus toetab ainult selliseid USB seadmeid, mis
vastavad järgmistele nõuetele:

Järgnevad USB seadmed ei ole keskuse poolt
toetatud:

USB MSC (Tüüp 0')
USB MTP
Failisüsteem FAT12 / FAT16 / FAT32
Operatsioonid baseeruvad lihtsal kaustapõhisel
liikumissüsteemil (tavaline FAT failisüsteem) ja ei
baseeru omanduslikul lugude andmebaasil.

Tooted, mille andmebaas baseerub UI -l
(artistide, albumite ja þanripõhine liikumine),
sest need tooted salvestavad tavaliselt
muusikafaile spetsiaalsetesse peidetud
kaustadesseja kasutavad sisseehitatud
omanduslikku lugude andmebaasi, mida keskus
kahjuks ei suuda korralikult lugeda.

‚

3.1.1 Antennide ühendamine

3.1.2 USB seadme ühendamine

SYMB

... INSTALLEERIMINE
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Keskusel

Jaamadel

Keskusel

1.

2. MENU

3.
Station Mgnt

4.
Add New Station

5.

6. A. SOURCE
AUX

MENU
Mode

B. MENU
Installation Mode

7. STOP

Kontrollige, et WAC3500 keskus oleks HD
(kõvaketta) allikal.

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.

Vajutage liikumisnuppe või ja , et
siseneda (jaama korraldus)
menüüsse.

Vajutage liikumisnuppe , et valida
(lisa uus jaam).

Sisenete installeerimise re iimi. Algab uute
jaamade otsing.

Taasesitus peatub eelmisena seostatud
jaamal, kui Te mängite HD allikal.

Eemaldage jaamade voolujuhe ja seejärel
ühendage see jälle vooluvõrku.

Kuvatakse Connecting to Center” (ühendun
keskusega).

WAC700 korral vajutage korduvalt
(allikas), et siseneda re iimi ja seejärel
vajutage (menüü), et valida Installation

(installeerimise re iim).
Teiste jaamade korral vajutage
(menüü), et valida
(installeerimise reþiim).
Kui jaam on keskusega ühendatud, siis ilmub

HD ekraan.
Keskus ja jaamad on nüüd samas Wi-Fi

võrgus.

Kui kõik jaamad on leitud, siis vajutage .

\ [ Q

\ [ Qvõi ja

”

þ

þ

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

˛

P

Kasulik näpunäide:
0 Kui ühendatud on 5 jaama, siis Add New Station

valikut ei ilmu. Sellisel juhul kustutage palun
ennem mõni jaam ning alles seejärel lisage uus.

... VÕRGU SEADISTUSED



5. Kui küsitakse, siis valige (jah), et rakendada
seadistusi.

Keskus on välisesse juhtmega võrku
ühendatud.

Ekraanil muudetakse sümbol sümboli
vastu.

WAC3500 saab lisada kahte erinevasse võrku
juhtmega ja juhtmeta võrgupesa kaudu. Vaadake
palun edasijõudnute võrguseadistuste osa. Te peate
olema ettevaatlik, sest kahe võrgu IP aadressid ei tohi
olla samas alamvõrgus.

Kodus on kaks võrku olemas.

Kontrollige, et keskus oleks HD (kõvaketta)
allikal.

Valige keskuses :
Vajutage , et siseneda menüüekraanile
Vajutage liikumisnuppe või ja , et
siseneda Information (informatsioon)
valikusse.
Ekraanile kuvatakse: süsteem),

(juhtmeta) ja (juhtmega).

Vajutage liikumisnuppe , et valida
Wireless (juhtmeta) või Wired (juhtmega).

Ekraanile kuvatakse:

Juhtmeta: seadme juhtmeta seadistuste kohta
käiv informatsioon.

Juhtmega: seadme juhtmega seadistuste
kohta käiv informatsioon.

WAC3500 keskusega saab ühendada kuni 5 jaama.
Kui lisate keskuse Wi-Fi võrku jaama, siis saate
mängida keskuse muusikaraamatukogu jaamas või
liigutada muusika taasesitust keskuse ja jaamade
vahel (vaadake peatükk ). Keskuse Wi-Fi võrku
jaama lisamiseks tehke järgnevat:

Yes

1.

2. Information
A. MENU
B.

System
Wireless Wired

3.

15

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Rakendatavad juhtumid:

Rakendatavad juhtumid:

OLULINE!

Kodus on juhtmega võrk (Hub / Lüliti / Ruuter)
olemas.

0

0

Kui Wac3500 keskus on lisatud Wi-Fi võrku, siis
kõik Wi-Fi Ad-Hoc ühendused WAC3500-ga
suletakse.
WAC3500 ei saa jälgida aktiveerimata
võrguseadme IP-d. Olge palun IP aadressi
seadistusega ettevaatlik, et vältida IP aadressi
konflikti juhtmega ja Wi-Fi pesade vahel.

\ [ Q

\ [ Q

(

või ja

11.3 Kahte erinevasse võrku
ühendumine

11.4 Ühenduste staatuse vaatamine

11.5 Jaama lisamine keskuse Wi-Fi
võrku

11.4.1 Välise võrguga ühenduse
vaatamine

48
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ainult
illustreerimiseks

Väline juhtmega võrk

Arvuti
(UPnP seade)

Internet

DSL modem

Ruuter /
Hub / Lüliti

ainult
illustreerimiseks

Kaks välist võrku

Arvuti
(UPnP seade)

Internet

DSL modem

Ligipääsu-
punkt

Ruuter / Hub /
Lüliti

... INSTALLEERIMINE
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3.1.3 iPod pesa ühendamine

Saate ühendada oma iPod-mängija keskusesse,
kasutades iPod puhul kasutatavat Philipsi ühendus-
tugiraam*. Nüüd saate nautida muusikaraamatukogu
oma iPod-mängijas WAC3500'i kõlarisüsteemi
kaudu. Saate samal ajal isegi oma mängija patareisid
laadida.

* WAC3500 korral on ühendustugiraam valikuline.

WAC3500D korral on ühendustugiraam olemas.



3.1.4 Muude lisaseadme ühendamine

Saate keskuses mängida välisallikalt (näiteks
televiisor, videomakk, laserplaadimängija, DVD-
mängija) tulevat audioväljundit. Saate audioväljundit
salvestada ka keskuse kõvakettal olevasse
muusikaraamatukogusse.

Ühendage audiokaabli (ei ole kaasas) üks ots
lisaseadme terminali.

Ühendage audiokaabli teine ots keskuse
terminali.

Lisaseadmelt tuleva audioväljundi taasesituseks
vajutage ja valige AUX reþiim vajutades
liikumisnuppe või ja (või vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu) (vaadake
peatükki ).

Audioväl jundi salvestamiseks keskuse
muusikaraamatukogusse (kõvakettale) vaadake
peatükki

.

Lisaseadme puhul

Keskuse puhul

1.
AUDIO OUT

2. AUX IN

3.
HOME

AUX
10. Välised allikad

4.

6.5 Muusikaraamatukogu loomine
keskusesse

\ [ Q

Kasulikud näpunäited:
0

0

Kui ühendatud seadmel on ainult üks AUDIO OUT
terminal, ühendage see AUX IN vasakusse
terminali. Alternatiivselt võite kasutada “ühest
kaheks” kaablit, kuid väljundheli jääb ikkagi
monoheliks.
Täieliku ühenduse loomisel vaadake alati ka
lisaseadmete kasutusjuhendeid.

18
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Rakendatavad juhtumid:

Kasulik näpunäide:

Kasulik näpunäide:

Kasulik näpunäide:

Kodus on Wi-Fi võrk
(AP / juhtmeta ruuter) olemas.

4. Automatic

5. Yes

1.

2.

3.
A. MENU
B.

Settings
Network Wired

C.

4.
Automatic

4.3
Alfanumeeriliste nuppude kasutamine

Valige (automaatne).

Kui küsitakse, siis vastake (jah), et
rakendada seadistusi.

Keskus on välisesse Wi-Fi võrku ühendatud.

Väline juhtmega võrk võib olla üksik arvuti,
arvutivõrk, teine keskus.

Keskus pääseb üheaegselt ligi nii juhtmega kui
juhtmeta võrgule. Kasutades kaasasolevat
ethernetkaablit saate Te keskuse ühendada eraldi
juhtmega võrku, jättes samal ajal alles selle Wi-Fi
ühenduse (näiteks Wi-Fi ühendus keskuse ja jaamade
vahel või Wi-Fi ühendus välise võrguga). Sellisel moel
saate Te juhtmega ühendatud võrgu muusika-
raamatukogu mängida ainult keskuses (UPnP
taasesitus). Samal ajal saate Wi-Fi võrgus nautida
kõiki muusika taasesituse funktsioone.

Veenduge, et võrguseade oleks sisse lülitatud ja
tulemüür (kui on peal) välja lülitatud.

Ühendage kaasasolev ethernetkaabel võrgu-
seadme ja keskuse ethernetpesadega.

Otsige keskuses võrke:
Vajutage , et siseneda menüüekraanile
Vajutage liikumisnuppe või ja , et
siseneda (seadistused) valikusse ja
seejärel (võrk) ja (juhtmega).
Vajutage jätkamiseks .

Kui Te kasutate DHCP*-ga võrguseadet, valige
(automaatne).

* DHCP tuleb sõnadest Dynamic Host
Configuration Protocol (dünaamiline võõrustaja
konfiguratsiooni protokoll). See on võrgus
olevate seadmete dünaamilise IP aadressi
määramise protokoll.

Valige Static (staatiline) ja määrake küsimise
korral IP aadress ja alamvõrgumask, kasutades
alfanumeerilisi nuppe (vaadake peatükki

).

0

0

0

0

Saate valida ka Static (staatiline) ja määrata
küsimise korral IP aadressi alfanumeeriliste
nuppudega.

Keskuse lisamiseks keskuse Wi-Fi võrku, järgige
samme, mis on peatükis

.
Kui Te muudate ligipääsupunkti WEP / WPA /
WPA2 võtit peale WAC3500 lisamist oma
k o d u v õ r k u , s i i s W A C 3 5 0 0 j a Te i e
koduvõrguvaheline ühendus läheb kaotsi.
Sellisel juhul peate WAC3500 jaoks Wi-Fi
seadistused uuesti konfigureerima.

Mõningate juhtmega ruuterite jaoks peaks
kasutama tavalise karbis oleva ”otsese”

oranþijuhtme asemel ”Cross Link” ethernetjuhet.

Ü

Keskuse lisamine
keskuse Wi-Fi võrku

\ [ Q

Q

Kui ei ole DHCP-d11.2 Välisesse juhtmega võrku
ühendumine

11.2.1 Võrgu seadistus keskuses

... VÕRGU SEADISTUSED

Väline Wi-Fi võrk

Arvuti
(UPnP seade)

Internets

DSL modem Ligipääsupunkt

ainult
illustreerimiseks



11.1 Välisesse Wi-Fi võrku
ühendumine

Väline Wi-Fi võrk on Wi-Fi infrastruktuuri võrk või Wi-
Fi võrk koos ligipääsupunktiga (AP).

Keskuse ühendamiseks välisesse Wi-Fi võrku
käivitage keskuses võrguprotseduurid.

Välises võrgus muusika taasesituseks vaadake
peatükki .

Otsige keskuses võrke:
Vajutage , et siseneda menüüekraanile
Vajutage liikumisnuppe või ja , et
siseneda (seadistused) valikusse ja
seejärel (võrk) ja
(juhtmeta).

Vajutage nuppu, et jätkata.
Ekraanile kuvatakse:

(otsin võrke)
Ilmub võrkude nimekiri.
Ekraanile kuvatakse: , kui

ei leita ühtegi võrku.

Valige Wi-Fi võrk, kus soovite, et UPnP seade
asetseks.
Vajutage jätkamiseks nuppu.

Kui Te juba teate Wi-Fi võrgu jaoks mõeldud WEP
/ WPA / WPA2 võtit:

Kasutage kaugjuhtimispulti, et sisestada WEP
või WPA / WPA2 võti.
Vajutage kinnitamiseks .

Vajutage vahele jätmiseks

9.3 UPnP taasesitus

1.
A. MENU
B.

Settings
Network Wireless

C.
Searching for Networks

Network Not Found

2. A.

B.

3.

A.

B.
\ [ Q

Q

Q

]

Ü

Ü

Ü

OK/

Kui Wi-Fi võrgu jaoks ei ole WEP / WPA /
WPA2 võtit:

11.1.1 Võrgu seadistus keskuses

Kasulik näpunäide:
0 WEP / WPA / WPA2 võtme seadistuste jaoks

lugege alati ka ligipääsupunkti kasutusjuhendit.

OK/].
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Te saate lisada WAC3500 oma olemasolevasse koduvõrku. Seadke oma võrk vastavalt vajadustele:

Tüüp Mida Te soovite Vaadake

Lihtne võrguseadistus Keskuse lisamine keskuse Wi-Fi võrku. Peatükk 11.5

Arvutiga ühendamine konfigureerimise
ja korraldamise eesmärgil.

Arvutiga ühendamine, osa A

Internetti ühendamine Gracenote'i
internetiteenuse jaoks.

12. Gracenote'i CD informatsioon

Edasijõudnute
võrguseadistus

Välisesse Wi-Fi võrku ühendamine. Peatükk 11.1

Välisesse juhtmega võrku ühendamine. Peatükk 11.2

Eksperdi võrguseadistus Kahte erinevasse võrku ühendamine. Peatükk 11.3

3.2 AC voolu ühendamine
1.

2.

Veenduge, et enne elektrivoolu sisselaskmist on
kõik ühendused loodud.

Ühendage AC voolujuhe seinapistikusse. Sel
moel varustate seadet elektriga.
Kui keskus on lülitatud puhkere iimile, siis ikkagi
tarbivad nad mingil määral elektrit.

˛

Kui soovite süsteemi täielikult elektritoitest
lahti ühendada, siis eemaldage elektripistik
seinakontaktist.

Kasulik nõuanne:

Ac3500 / WAC3500D sildi leiate seadme
tagaküljelt.

0 Enne seadme vooluvõrgust lahti ühendamist
vajutage ja hoidke alati STANDBY-ON nuppu all,
et lülitada seade energiasäästlikule reþiimile.

19
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4.1 Kaugjuhtimispuldi kasutamine 4.2 Liikumisnuppude kasutamine

4.3 Alfanumeeriliste nuppude
kasutamine

WAC3500 on varustatud kaugjuhtimispuldiga.
Kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga saate keskust
juhtida.

Avage patareide ruum.

Sisestage 2 patareid (tüübid R03 või AAA)
kaugjuhtimispulti õigete + ja - poolustega, nii
nagu patareide ruumis näidatud.

Paigaldage patareide ruumi uks tagasi ette.

Seadmel valikute tegemisel peate Te tihti :

Vajutama , et tõsta heledaga esile mingi
valik.

Sisenema alammenüüsse, vajutades .

Vajutama , kui soovite pöörduda tagasi
eelmisesse valikute nimekirja.

Vajutama või , et kinnitada oma
valikut.

Kui tekstikast ilmub, siis vajutage korduvalt
alfanumeerilisi nuppe, kuni ilmub soovitud täht /
number.

Kui tekstikast ilmub, siis vajutage korduvalt
alfanumeerilisi nuppe, kuni ilmub soovitud täht /
number.

Vajutage , et liigutada kursorit tahapoole /
ettepoole.

OLULINE!
0

0

0

0

Suunake alati kaugjuhtimispult otse keskuse
infrapuna sensori suunas.
Esiteks, valige allikas, mida Te tahate juhtida,
vajutades kaugjuhtimispuldil ühte allikavaliku
nuppu (näiteks MP3-CD/CD, HD, HOME).
Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks

.

Eemaldage patareid kui nad on ammendatud või
neid ei kasutata enam.

Ärge kasutage vanasid ja uusi või erinevat tüüpi
patareisid üheskoos.

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu ei
tohiks neid peale kasutamist tavalise olmeprügi
hulka visata.

Kui kursor jõuab tekstikasti algusesse või lõppu,
siis Te sisenete eelmisesse / järgmisesse valikute
nimekirja.

]
^ _

\ [

Q

q

] Q

q Q

/ / )

/

/

/

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Hoiatus!

0

0

0

OK

Kasulikud nõaunded:

4.1. 1 Patareide sisestamine
kaugjuhtimispulti

4. ETTEVALMISTUS
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10.3 Teiste välisallikate mängimine
Saate peale audioväljundi (näiteks televiisor,
videomakk, laserplaadimängija, DVD-mängija)
ühendamist mängida keskuses välisallikast tulevat
materjali. Saate audioväljundit salvestada ka keskuse
kõvakettal olevasse muusikaraamatukokku.

Veenduge, et välisallikas oleks korrektselt
ühendatud (vaadake peatükki

).

Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud või
puhkere iimil (vaadake peatükki

).

Vajutage , et siseneda kodulehele ja
kasutage liikumisnuppe või ja , et valida

.

Väline audiomängija:
keerake heli maha, et vältida helimoonutusi
vajutage taasesituse alustamiseks
nuppu

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage oma
välisallika või WAC3500'i helireguleerimisnuppe.

1.
3.1.4 Muude

lisaseadme ühendamine

2.
5. Peamised

funktsioonid

3. HOME

AUX

4.
A.
B. PLAY

6.

˛

\ [ Q

... VÄLISED ALLIKAD



6. REC
Transferring...”

7. STOP

1.
3.1.3

iPod pesa ühendamine

2.
5. Peamised

funktsioonid

3. HOME

Portable->iPod

4.
A.
B.

5. VOL+/-

Vajutage salvestamise alustamiseks .
Ekraanile kuvatakse

(toimub ülekandmine). Ilmub ülekantavate
lugude arv.

Valitud lood kantakse USB seadmele üle.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage .

Kõik ülekantud lood salvestatakse Muusika kausta.
Need nimetatakse XX-YY.mp3 (kus XX tähistab loo
numbrit ja YY tähistab loo nime) ja paigutatakse
kaustade ja alamkaustade alla samal moel nagu neid
paigutatakse anri, esitaja ja albumi alla keskuse
kõvakettal.

Saate ülekantud lugusid mängida USB taasesitust
toetavates muusikamängijates. Teistes mängijates
peate võibolla faile / kaustasid lehitsema erineval
moel.

Saate WAC3500 kõlarite süsteemi abil nautida
muusikaraamatukogu oma iPod-s.

Veenduge, et iPod-mängija on korrektselt
keskusega ühendatud (vaadake peatükki

).

Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud või
puhkere iimil (vaadake peatükki

).

Vajutage , et siseneda kodulehele ja
kasutage liikumisnuppe või ja , et valida

.

iPod-mängija:
. keerake heli maha, et vältida helimoonutusi
vajutage taasesituse alustamiseks PLAY
nuppu

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage
või kasutage iPod'i helireguleerimisnuppe.

H

P

Ü

Ü

”

Kasulikud näpunäited:

Kasulik näpunäide:

Salvestamine lõpeb ka siis kui:
0

0

0

USB seade ühendatakse lahti ja ekraanile
kuvatakse ”Connection interrupt, Cancel
transfer...”(ühendus katkestatud, loobun
ülekandest).
ekraanile kuvatakse ”Device is full, Cancel
transferring...” (seade on täis, loobun
ülekandest).

DRM kaitsega failid ei pruugi mängida, kui need
on USB seadmele üle kantud.

Ülekantud lugude leidmine USB seadmelt

Ülekantud lugude mängimine  teises
muusikamängijas

þ

˛

\ [ Q

10.2 iPod-mängijaga mängimine
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3.

4.

Vajutage , et kustutada kursori ees olev
tekst.

Vajutage , et sulgeda tekstikast ja liikuda
järgmisse valikute nimekirja.

^

]OK /

... ETTEVALMISTUS
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5.1 Puhkere iimile / Sisse
lülitamine ja funktsioonide
valimine

5.2 Energiat säästvale re iimile
lülitamine

þ

þ

1. STANDBY-
ON / ECO POWER

2. STANDBY-
ON / ECO POWER

VÕI

CD / MP3-CD, HD, HOME

3. HOME

MP3-CD /
CD, HD, FM TUNER, AUX

1.
STANDBY-ON / ECO POWER

2. STANDBY-ON / ECO
POWER

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage
, et lülitada see puhkereþiimile

(või kaugjuhtimispuldil ).
Punane indikaatortuluke süttib põlema.
Ekraan tumeneb. Te ei näe ekraanil infot

Sisse lülitamiseks vajutage seadmel
.

Seade lülitub viimati valitud allikale.
Roheline indikaatortuluke süttib põlema.

Vajutage kaugjuhtimispuldil allikanuppu (näiteks
).

Funktsioonide valimiseks vajutage ja
valige allikas vajutades liikumisnuppe või
ja (või vajutage kaugjuhtimispuldil

).

Energiat säästval re iimil lülitatakse seadme ekraan ja
wifi ühendus välja. Ka keskuse kõvaketas lõpetab töö.
Kui lülitate keskuse energiat säästvale re iimile, siis ei
saa Te muusikat arvutist keskusesse importida.

Kui seade töötab, vajutage ja hoidke all nuppu
, et lülitada see

energiat säästvale re iimile (või vajutage ja
hoidke kaugjuhtimispuldil nupu all).

Punane indikaatortuluke süttib põlema.
Ekraan on välja lülitatud.

Sisse lülitamiseks vajutage
.

Seade lülitub viimati valitud allikale.

B

\ [
Q

B

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

þ

þ

þ

Kasulikud näpunäited:
0

0

Puhkereþiimil, võrguseadistused, heli, ekraan,
keel ja CD salvestused, tuuneri eelseadistused ja
helitase (maksimaalne: keskmine tase)
säilitatakse seadme mälus.
Kõvaketta kaitsmiseks ja lugude ärakadumise
vältimiseks lülitage keskus alati puhkereþiimile /
energiat säästvale re iimile, enne kui eemaldate
seadme vooluvõrgust.

˛

5. PEAMISED FUNKTSIOONID
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10.1.2 Muusika mängimine USB seadmelt

10.1.3 Muusika ülekandmine USB
seadmele

1.
3.1.2

USB seadme ühendamine

2. HOME
Portable->USB

3.

6. Kõvaketas (HD - Harddisk))

1.

2. HOME

3.

4. REC

5. MARK UNMARK

MARK UNMARK

Veenduge, et USB seade on korrektselt
keskusega ühendatud (vaadake peatükki

).

Vajutage ja kasutage liikumisnuppe või
ja , et valida .
Ekraanile kuvatakse USB direct”

Kui USB seadmest ei leita ühtegi audiofaili, siis
kuvatakse Empty Folder” (tühi kaust).

Mängige USB-s audiofaile ette sama moodi nagu
albumeid / lugusid kõvakettal (vaadake peatükki

.

Veenduge, et USB seade on korrektselt
keskusega ühendatud.

Vajutage .

Vajutage liikumisnuppe või ja , et teha
oma valik ja vajadusel sisenege vastavasse
lugude nimekirja.

Lugude nimekirja ekraanil vajutage .

Ilmub lugude nimekiri.

Vajutage (märgista-võta
märgistus maha), et valida või jätta valimata
lood, mida salvestada.

Kõikide lugude valimiseks / valimata jätmiseks
vajutage ja hoidke all nuppu
(märgista-võta märgistus maha).

\

Q [

\ [ Q

q

Ü

Ü

Ü

” .
Kui USB seade ei ole keskuse poolt toetatud,
kuvatakse ekraanil ”No USB Device Present”
(USB seadet ei ole).
Kui USB seadmel kasutatakse mittetoetatud
failiformaate, siis kuvatakse File system not
supported” (failisüsteemi ei toetata).

”

Kui seade on HD mängure iimil, siis
vajutage taasesituse lõpetamiseks .

0

0

0

0

0

0

„

˛

Kasulik näpunäide:

Kasulik näpunäide:

0

0

Ühilduvuse põhjuste tõttu võib albumi / loo
informatsioon erineda sellest, mida kuvatakse
flash mängija muusikakorralduse tarkvara abil.

Vajutage , et lõpetada lugude valimine ja
pöörduda tagasi lugude nimekirja juurde.
Jätkamiseks korrake samme 3 kuni 5.

OLULINE!
Salvestamine on lubatud vaid siis, kui
kopeerimisõigused või teised kolmandate
osapoolte õigused ei saa seda tehes rikutuks.
Te ei saa kanda muusikat üle USB MTP
seadmele.
Kopeerimiskaitsega materjalist (sh arvuti-
programmid, fail id, helisalvestised)
autoriseerimate koopiate tegemine võib olla
koperimisõiguste rikkumine ja tuua kaasa
kriminaalkaristuse. Seda seadet ei tohi
sellisteks puhkudeks kasutada.

STOP

H

·

·

H
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10.1 USB seadmel mängimine või
sellele salvestamine

Saate taasesitada USB seadmelt tulevat muusikat
keskuses. Saate ka kanda muusikaraamatukogu
keskusest üle USB seadmele, nii et Teie
lemmikmuusika oleks Teiega kuhuiganes Te ka ei
läheks.

Keskusega saate kasutada järgmiseid seadmeid:

Saate kergesti kanda oma lemmikmuusikat arvutist
USB seadmele - lihtsalt vedage valitud lood õigesse
kohta.

Flash mängija korral saate muusika ülekandmiseks
kasutada selle muusika korraldamise tarkvara.

Ühilduvad USB seadmed:

Toetatud formaadid:

Keskus ei mängi ega toeta järgnevat:

Kuidas kanda muusikafaile arvutist USB
seadmele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USB flash mälu (USB 2.0 või USB 1.1)

USB flash mängija (USB 2.0 või USB 1.1)

USB või mälu failiformaat FAT12, FAT16, FAT32
(sektori suurus: 512 - 65,536 baiti)

MP3 bititase (andmete tase): 32-320 Kb
sekundis ja varieeruv bititase

WMA v9 või varasem versioon

AAC (AAC-LC audio kuni L3 MPEG-4/.m4a
failides)

Teekonna võrgustik maksimaalselt 8 taset

Lugude / pealkirjade arv: maksimaalselt 9999

Faili nimi Unicode UTF8-s (maksimaalne pikkus:
256 baiti)

Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei
sisalda MP3 / WMA faile ning mida ei näidata ka
ekraanil.

Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. See
tähendab, et näiteks Word'i dokumente või MP3
faile laiendiga .dlf ignoreeritakse ning ei
mängita.

WAV, PCM audiofaile.

DRM kaitstud WMA failid.

WMA failid Lossless formaadis.

OLULINE!

Kasulik näpunäide:

0

0

Mõningate USB flash mängijate korral (või
mäluseadmete korral) on salvestatud materjal
kopeerimiskaitsega tehnoloogiaga. Selliseid
kaitstud materjale ei saa mängida üheski teises
seadmes (sh keskuses).

Veenduge, et MP3 failinimed lõpevad laiendiga
.mp3, WMA failid .wma laiendiga ja AAC failid
.m4a laiendiga

10.1.1 USB seadme info
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10.VÄLISED ALLIKAD

5.3 Automaatne puhkere iim

5.4 Helitugevuse reguleerimine

5.5 Hääletuks tegemine

5.6 Heli reguleerimineþ
Kui seade on jõudnud taasesituse / salvestuse lõppu
ja seadet ei puututa 20 minuti jooksul, siis lülitub ta
automaatselt puhkere iimile, et säästa energiat.

Kontrollige, et taasesitus on alanud.

Reguleerige helitugevust nuppudega.
Ekraanil on helitugevuseriba, mis näitab

helitugevuse astet.

Taasesituse ajal saate Te ajutiselt heli välja lülitada,
ilma, et peaksite seadme välja lülitama.

Vajutage , et lülitada heli välja.
Ilmub ikoon. Taasesitus jätkub ilma helita.

Kui soovite heli tagasi saada, vajutage jällegi
või reguleerige heli ga.

Ilmub ikoon.

Ekvalaiser võimaldab Teil valida eelnevalt määratletud
heliseadistuste vahel.

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.

Kasutage liikumisnuppe või ja , et valida
.

Vajutage , et valida Rock, Pop
(vaikimisi), Jazz, Neutral, Techno, Classical või
Bass / Treble (bass / kõrged toonid).

Vajutage kinnitamiseks (või ).

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.

Kasutage liikumisnuppe , et valida
(seadistused).

Vajutage , et valida .

Vajutage , et valida oma valik:
Treble (+3 kuni -3), Bass (+3 kuni -3).

Vajutage (Dynamic Bass Boost -
dünaamiline bassivõimendus) üks või mitu
korda, et valida DBB OFF (DBB väljas; vaikimisi),
DBB 1, DBB 2 või DBB 3.

þ

Te saate heli tagasi ka aktiveerides keskusel
.

või ja

/

või ja

või ja

/ / /

1.

2. VOL +/-

1. MUTE

2.
MUTE VOL +/-

1. MENU

2.
Equalizer

3.

4.

1. MENU

2.
Settings

3. Treble / Bass

4.

DBB

Ü

Ü

Ü

0

MUSIC BROADCAST

OK

\ [ Q

\ [ Q

] Q

\ [ Q

\ [ Q

q Q \ [

Bass / Treble (bass / kõrged toonid)
seadmine:

H

Kasulik näpunäide:
0 Mõned helikettad võivad olla salvestatud kõrge

modulatsiooniga, mis omakorda võib
põhjustada suurel helitugevusel moonutusi. Kui
see peaks juhtuma, siis lülitage DBB välja või
keerake heli nõrgemaks.

5.6.1 Ekvalaiser

5.6.2 Bassiheli reguleerimine

... PEAMISED FUNKTSIOONID
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5.6.3 Uskumatu surraundheli

5.9.1 Kellaaja seadmine
H Vajutage üks või mitu korda, et

lülitada surraundheliefekt sisse või välja.

Ekraanile kuvatakse IS ON (on sees) või IS OFF
(on väljas).

Te saate reguleerida ekraani taustavalgust ja kontrasti
seadistusi.

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.
Kasutage liikumisnuppe või ja , et valida

(seadistused).
Vajutage , et valida (ekraan
/ pilt).
Vajutage , et teha oma valik:

Vajutage , et valida (sees) või
(väljas).

Vajutage või , et suurendada või vähendada
kontrasti.

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.
Kasutage liikumisnuppe , et valida

(seadistused).
Kasutage liikumisnuppe , et valida

(keel).
Vajutage , et valida:

(inglise), (prantsuse),
(hispaania), (hollandi),
(itaalia) või (saksa).

Kellaaega saab kuvada 24-tunnises või 12-tunnises
formaadis. Saate keskuse kellaaja ise seadistada.

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.
Kasutage liikumisnuppe , et valida

(seadistused) ja seejärel (aeg).

Kellaaja seadmiseks:
A. Kasutage liikumisnuppe , et

valida (seadke kellaaeg).
Ekraanile kuvatakse hetkel olev kellaaeg

(vaikimisi 00:00).
B. Vajutage navigatsiooninuppe , või

numbrinuppe (0-9) korduvalt, et seada sisse
esmalt õige tund ja seejärel minutid.

C. Vajutage , et kinnitada kellaaja
seadistust.

INCR SURR

1. MENU
2.

Settings
3. Display

4.

On
Off

1. MENU
2.

Settings
3.

Language
4.

English Fracais Espanol
Nederlands Italiano

Deutsch

1. MENU
2.

Settings Time

3.

Set Time

Ü

Ü

\ [ Q

\ [ Q

q Q \ [

\ [ Q

\ [

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

[ \

]

või ja

/ / /

või ja

või ja

või ja

või ja

või ja

või ja

Backlight (Taustavalgus):

Contrast (Kontrast):

OK/

5.7 Ekraanipildi reguleerimine

5.8 Keelte valimine

5.9 Kell
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9.3 UPnP taasesitus

Oluline:

Oluline:

0

0

Kui WAC3500 on UPnP re iimil, siis saate
tõmmata ainult MP3 või WMA / M4A formaadis
muusikafaile. Te ei saa tõmmata video- või
pildimaterjali.

Kui Te ei leia võrgust otsitavat UPnP serverit, siis
värskendage palun keskuse UPnP reþiimi,
minnes hetkeks teise reþiimi (vajutage HOME ja
sisenege seejärel uuesti UPnP reþiimi).

˛

UPnP taasesituse ajal on mõned Wi-Fi võrgu
taasesituse funktsioonid keskuses kättesaamatud,
kaasa arvatud muusika ülekanne, Music Follows Me,
sama artist, sama þanr, esitusloendi loomine /
kustutamine ja salvestamine.

Veenduge, et UPnP seade on sisse lülitatud.

Veenduge, et keskus on UPnP seadme võrguga
ühendatud (vaadake peatükki

).

Vajutage peamenüüsse sisenemiseks ja
kasutage liikumisnuppe või ja , et valida
UPnP reþiim.

Seadme ekraanile kuvatakse ühendatud UPnP
seadmete nimekiri (kuni 4 UPnP serverit).

Kui võrgus ei leita ühtegi UPnP serverit, siis
kuvatakse .

Kasutage liikumisnuppe , et valida
oma soovitud UPnP server.

UPnP serveri muusikaraamatukogu ilmub
keskusesse nagu ka UPnP serverisse.

Mängige keskuses UPnP serveri muusika-
raamatukogu samal moel nagu kõvakettal
(vaadake peatükki

.

Kontrollige, kas UPnP seade on sisse lülitatud või
puhkere iimil.

Veenduge, et UPnP server on keskusega
ühendatud (vaadake peatükki

).
Keskuse muusikaraamatukogu ilmub UPnP-

ga seadmesse nagu ka keskusesse.

Kasutage UPnP seadme funktsiooninuppe, et
mängida ette keskuse muusikaraamatukogu.

1.

2.
11.4 Ühenduste

staatuse vaatamine

3. HOME

Server not found”

4.

5.

6. Kõvaketas (HD -
Harddisk))

1.

2.
11.4 Ühenduste

staatuse vaatamine

3.

0 UPnP taasesituse ajaks lülitage UPnP-ga
arvutist tulemüür välja.

või ja

þ

\ [ Q

\ [ Q

Ü

Ü

Ü

Ü

”

9.3.1 Muusika mängimine UPnP serverist

9.3.2 Muusika mängimine keskusest
(keskus UPnP serverina)

... UP Pn



9.1 UPnP (Universal Plug and Play) 9.2 UPnP seadmega ühendamine
UPnP on standard, mis ühendab mitu erinevat seadet
üksteisega ja võimaldab neil töötada ühtsena.

Neile kasutajatele, kes on UPnP-ga seadmetega
tuttavad, toob WAC3500 lisaboonuseid, et rikastada
muusika juhtmeta ülekandmise kogemust.

Neil kasutajatel, kes ei ole UPnP-ga seadmetega
tuttavad, soovitame külastada veebilehekülge
www.upnp.org.

Lisaks keskuses olevale muusikaraamatukogule,
s a a b k a U P n P - g a s e a d e p a k k u d a
muusikaraamatukogu teenust.

UPnP-ga seadmel olevat muusikakollektsiooni saab
taasesitada keskuses (juhtmeta või kaasasoleva
ethernetkaabli abil).

Saate ka vastupidi: keskuse muusikaraamatukogu
mängida UPnP-ga seadmel. Seega laieneb Teie
kodune muusikavõrk.

* Universal Plug and Play (UPnPTM) rajaneb
standardsetel võrgutehnoloogiatel ja pakub laiale
valikule kodu- ja äriseadmetele standardiseeritud
protokolle. See võimaldab kõikide võrgutehnoloogiat
toetavate seadmete omavahelist lihtsat toimimist.

UPnP seade võib olla arvuti või mõni muu seade,
millel on UPnP tarkvara. UPnP seadme kasutamiseks
koos keskusega:

Ühendage keskus UPnP seadme võrku (vaadake
).

Oma UPnP seadmel oleva muusikaraamatukogu
mängimiseks keskuses kontrollige esmalt, et
UPnP serveri tarkvara on korrektselt
installeeritud ja seadmel võimaldatud (näiteks
Windows Media Player 11, Window Media
Connect®).

Keskuses oleva muusikaraamatukogu
mängimiseks UPnP seadmel kontrollige, et
UPnP seade oleks võimeline võtma vastu
muusikat teisest UPnP-ga seadmest.

UPnP seadmega võrku ühendumisel on Teil
järgmised valikud:

Ühendate juhtmeta või ethernetkaabli abil

Ühendate keskuse.
Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake
peatükki

1.
9.2 UPnP seadmega ühendamine

2.

1.

2.

11. Võrgu seadistused: Välisesse Wi-
Fi võrku ühendumine ja Välisesse juhtmega
võrku ühendumine.

Oluline:
0

0

0

0

Teise UPnP kliendi ühendamine Philipsi juhtmeta
muusikakeskusega võib võtta kauem aega kui
Philipsi juhtmeta muusikajaama ühendamine
Philipsi juhtmeta muusikakeskusega.
Windows Media Player 11 allalaadimiseks
kasutage järgmist URL'i:
http://www.microsoft.com/windows/windowsm
edia/download
Windows Media Player ja Windows Media
Connec t on Microso f t Corpora t ion ' i
registreeritud kaubamärgid.

9.1.1 UPnP* info

9.1.2 UPnP-ga seadmetest
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9. UP Pn

Kasulikud näpunäited:

12-tunniseks või 24 -tunniseks formaadiks muutmine
0

0

0

Time (aeg) menüüs valige (vaadake
sammu 2).
Vajutage või ja , et teha oma valik.
Kellaaja seadistust ei salvestata, kui seade on
vooluvõrgust väljas.

Time Format

\ [ Q

\ [ Q

B

1. Auto Time Sync

2.

VIEW

1. SLEEP

2.
SLEEP

SLEEP

STANDBY-ON / ECO POWER

Time (aeg) menüüs valige
(automaatne kellaaja sünkroniseerimine).

Ekraanile kuvatakse eelseatud raadiojaamad.

Kasutage liikumisnuppe või ja , et valida
kellaaja sünkroniseerimiseks RDS raadiojaam.

Vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit all
nuppu.

Kellaaega näidatakse lühikest aega ekraanil.

Te saate seada sisse ajaperioodi, mille möödudes
lülitub keskus ise puhkere iimile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt
(uni), et valida soovitud periood (minutites):

Ekraanile kuvatakse valikud: Sleep 15, 30, 45,
60, 90, 12, Off (väljas).

Ekraan näitab lühidalt valitud valikut ja naaseb
oma eelneva staatuse juurde. Ilmub ikoon.

Puhkere iimile mineku aja nägemiseks vajutage
jälle .

Unetaimeri deaktiveerimiseks vajutage korduvalt
nuppu, kuni ilmub valik Sleep Off

(unetaimer väljas).

Vajutage , et lülitada
seade puhkere iimile (või vajutage kaugjuhtimis-
puldil nuppu).

Ü

Ü

Ü

Ü

H

H

H

þ

þ

þ

ZZ

5.9.2 Kella sünkroniseerimine

5.9.3 Kella vaatamine

5.10. Une funktsioon

... PEAMISED FUNKTSIOONID
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5.11 Alarm

OLULINE!

Enne alarmi seadmist veenduge, et kellaaeg on
korrektne.

1.
A. MENU
B.

Settings
Alarm

2.
A.

Alarm On Off

B.

3.

A.

B.

1.
A.

Repeat
B.

Once

Daily

1.

1.
A. MENU
B.

Settings
Alarm

2.
A.

Alarm On Off
b.

On Off

Sisenege alarmiseadistuste menüüsse.
Vajutage .
Kasutage liikumisnuppe Või ja , et
valida (seadistused) ja seejärel

(alarm).

Alarmi seadmiseks:
Vajutage liikumisnuppe , et
valida (alarm sees) / (alarm
väljas).
Vajutage liikumisnuppe , et
valida On (sees).
Ilmub Alarm On (alarm sees). Ilmub

ikoon.

Alarm Time (alarmi kellaaja) menüüs seadke
sisse alarmi kellaaeg

Vajutage korduvalt navigatsiooninuppe või
, et seada sisse esmalt õige tund ja seejärel

minutid.
Vajutage , et kinnitada alarmi
seadistust.

Alarmhelile korduvreþiimi seadmiseks:
Alarmi seadistuste menüüs vajutage või
ja , et valida (kordus).
Vajutage , et valida soovitud
kordusre iim.

(üks kord): aktiveerib alarmi ainult üks
kord.

(iga päev): aktiveerib alarmi iga päev.

Kui alarmiheli on kõlanud, siis vajutage mistahes
nuppu

Alarmiheli lõppeb.
Teie alarmiseadistused jäävad muutmata.

Sisenege alarmiseadistuste menüüse.
Vajutage .
Kasutage liikumisnuppe , et
valida (seadistused) ja seejärel

(alarm).

Alarmi sisse / välja lülitamiseks
Vajutage liikumisnuppe , et
valida (sees) / (väljas).
Vajutage liikumisnuppe , et
valida (sees) / (väljas).

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

\

[

]

\ [

Q

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

.

. Või ja

. Või ja

või ja
þ

või ja

või ja

või ja

Ü

Ü

Ü

OK/

Alarmi kinnipanemiseks

Alarmi aktiveerimine / deaktiveerimine

Ü

Ü

5.11.1 Alarmi kellaaja määramine

5.11.2 Kordusreþiimi seadmine

5.11.3 Alarmi aktiveerimine /
deaktiveerimine
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4.

1.

2.

RDS
/ NEWS

RDS / NEWS

Vajutage või .
Käesolev raadiojaam salvestatakse eelseatud

asukohta.

Vajutage , et siseneda eelseatud jaamade
nimekirja.

Kasutage soovitud jaama valimiseks
nuppe või liikumisnuppe või ja .

Samal ajal kui kuulate HD, CD, UPnP, AUX või
PORTABLE allikat, saate aktiveerida ka uudised.
Seade häälestub uudistekanalile, kui RDS jaamast
saadakse seotud signaale.

HD, CD, UPnP, AUX või PORTABLE allika
taasesituse ajal vajutage kaugjuhtimispuldil

.

Ilmub ikoon ning hetkeks näidatakse
NEWS ON (uudised sees).

Taasesitus jätkub, kui seade skaneerib 10
esimest eelseatud jaama.

Kui uudiste ülekanne on kindlaks tehtud,
lülitub seade uudistekanalile. ikoon hakkab
vilkuma.

Vajutage jällegi kaugjuhtimispuldil

Lülitage seade raadio allikale.
ikoon kaob ja korraks kuvatakse kiri

NEWS OFF (uudised väljas).

OK/] Q

Q

^ _

\ [ Q

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Eelnevalt valitud jaama kuulamine

Uudiste aktiveerimine

Uudiste deaktiveerimine

/

.

RDS (Radio Data System - Raadioandmete süsteem)
on teenus, mis võimaldab FM jaamadel saata FM
raadiosignaalidega lisainformatiooni.

Häälestage soovitud RDS raadiojaamale (vaadake

).
Ekraanil kuvatakse järgmist informatsiooni

(kui on saadaval):

1.
Automaatne salvestamine: automaatne
programmeerimine
Ü

0

0

0

0

raadiojaama nimi
raadio sagedus
programmi tüüp (näiteks News (uudised),
Pop Music)
RDS raadiotekst

H

H

H

Kasulikud näpunäited:
0

0

Veenduge, et olete salvestanud RDS jaamad
esimesele 10-le eelseatud kohale (vaadake
Automaatne salvestamine: automaatne
programmeerimine).
Kui seadme skaneerimise ajal ei leita ühtegi
uudiste ülekannet, siis ikoon kaob ja
kuvatakse tekst NO RDS NEWS.

8.1.3 RDS (Raadioandmete süsteem)

8.1.4 NEWS (Uudised)

... RAADIO



8.1 Raadiojaamadele häälestamine 8.2 Eelnevalt väljaotsitud
raadiojaamade salvestamine1.

3. Installeerimine

2.
5. Peamised funkt

sioonid

3. HOME
Radio > FM Tuner

4.

5.

3.

Ühendage kaasasolev FM juhtmeantenn
keskusega (vaadake ).

Kontrollige, kas seade on sisse või puhke-
reþiimile lülitatud (vaadake

).

Vajutage ja kasutage liikumisnuppe või
ja , et valida .
Ilmub taasesitusekraan. Ekraanil: Raadio,

raadiojaama sagedus ja kui programmeeritud,
siis ka eelseatud number.

Vajutage ja hoidke või nuppu all, kuni
ekraanil hakkavad sagedused jooksma.

Raadio häälestub automaatselt sobiva
sagedusega jaamale. Ekraanil näidatakse
automaatse häälestamise ajal Searching (otsib).

Kui kanalist saadakse stereoheli, siis
näidatakse ikooni .

Kui saadakse RDS jaam, siis näidatakse .

Vajadusel korrake sammu 4, kuni leiate soovitud
raadiojaama.

Nõrga jaama häälestamisel vajutage lühidalt ja
korduvalt või , kuni leiate optimaalse
vastuvõtu.

Te saate mällu salvestada kuni 60 eelseatud
raadiojaama.

Ekraanile kuvatakse:

Vajutage või , et valida meelepärane
number.

-

\

Q [

\ [

\ [

\ [

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

H

Automaatne salvestamine: automaatne
programmeerimine

Käsitsi programmeerimine

Automaatne salvestamine hakkab raadiojaamasid
programmeerima eelasetusest 1. Saadaolevad jaamad
programmeeritakse raadiosageduste järjekorras: RDS
jaamad, millele järgnevad FM jaamad. Maksimaalselt
saab salvestada 10 RDS jaama (Eelseade 01 kuni
Eelseade 10).

valimiseks
Vajutage .
Kasutage radio valimiseks liikumis-
nuppe või ja .
Ekraanil näidatakse:

(Automaatne salvestamine Palun oodake...)
Kui kõik jaamad on salvestatud, alustab

esimene eelseatud jaam automaatselt mängimist.

Häälestage oma soovitud raadiojaamale (vaadake
).

1. Autostore radio
A. MENU
B. Autostore

Autostore Please wait...

1.
8.1.1 Raadiojaamadele häälestamine

\ [ Q

\ [ Q

Ü

Ü

2. MENU
Save to Preset

Vajutage ja kasutage kaugjuhtimisnuppe
või ja , et valida (salvesta

eelseatuks).
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8. RAADIO 6. KÕVAKETAS (HD - HARDDISK)
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6.1 Muusika mängimine kõvakettalt
Muusika on keskselt salvestatud WAC3500 80 GB
kõvakettale. Kogu salvestatud muusikat saate
mängida jaamas (müüakse eraldi) Wi-Fi abil.

Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud.
(Vaadake peatükki ).

Vajutage ja kasutage liikumisnuppe või
ja , et valida (või vajutage

kaugjuhtimispuldil vajutage ).
E k r a a n i l n ä i d a t a k s e H D j a Te i e

muusikaraamatukogu kategooriaid:
(esitusloendid), (esitajad),
(albumid), (þanrid), (kõik
lood).

Teie lemmiklugude kollektsioon, mis on
sorteeritud esitusloendite nimede järgi tähestiku
järjekorras.

albumite kollektsioon, mis on
sorteeritud esitajate nimede järgi tähestiku
järjekorras.

albumid, mis on sorteeritud albumite
nimede järgi tähestiku järjekorras.

esitajate albumite kollektsioonid, mis on
sorteeritud muusikastiili järgi.

lood, mis on sorteeritud lugude
nimede järgi tähestiku järjekorras.

Vajutage liikumisnuppe , et teha
oma valik.

Vajutage , et alustada taasesitust.

Vajutage heledaga esile tõstetud esitajal,
þanril või albumil, et alustada selle valiku
algusest taasesitust

Ilmub taasesituse ekraan:

Staatusriba (Ikoonid, taasesitusre iim ja
taasesituse seadistused nagu näiteks shuffle
(juhujärjestus) / repeat (kordus), sleep (uni) /
alarm (alarm) jne)

hetkel käiva loo nimi ja loo informatsioon

möödunud taasesitusaeg ja kogu taas
esitusaeg

Taasesituse pausi panemiseks vajutage .
Taasesituse jätkamiseks vajutage jällegi sama
nuppu.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

1.
5. Peamised funktsioonid

2. HOME
HD
HD

Playlists
Artists Albums

Genres All tracks

Playlist:

Artists:

Albums:

Genres:

All tracks:

3.

4.

üleval:

keskel:

all: -

5.

6.

\

[ Q

\ [ Q

]

]

]

P

Ü

Ü

või ja

OK/

OK/

OK/

STOP

H

˛



6. 2 Valimine ja otsimine

6.2.1 Teise valiku valimine

6.2.2 Võtmesõnade abil otsimine

6.2.3 Mingi kindla esitaja lugude
valimine

1.

2.

3. VIEW

1.

2. SEARCH

3.

4.3 Alfanumeeriliste nuppude kasutamine

4.
Searching...

Searching...

5.

1. SAME ARTIST

Vajadusel vajutage korduvalt nuppu, et
siseneda eelmisesse valikute nimekirja.

Vajutage korduvalt liikumisnuppe või ja ,
et teha valik.

Vajutage , et pöörduda vajadusel tagasi
taasesitusekraanile.

Võtmesõna peaks olema otsitava pealkirja esimene
täht või sõna. Võtmesõna sisestamisel leiate kergesti
üles kõik vastavat sõna sisaldavad pealkirjad (pange
tähele, et olulised on ka suured ja väiksed tähed).

Kasutage liikumisnuppe , et
siseneda soovitud lugude, albumite, artistide või
mängunimekirjade valikute nimekirja.

Vajutage kaugjuhtimispuldil (otsi)
nuppu.

Ekraanile ilmub tekstikast.

Kasutage võtmesõna (maksimaalselt 8 sümbolit)
sisestamiseks alfanumeerilisi nuppe (vaadake

).

Vajutage , et alustada otsingut
Ekraanile kuvatakse: Otsing

algab käesoleva valikute nimekirja algusest.
Leitud elemendid ilmuvad nimekirja alguses.
Kui ei leita ühtegi otsitava võtmesõnaga

pealkirja, siis jääb valikute nimekiri muutmata.
kaob ekraanilt.

Otsingu lõpetamiseks vajutage .

Taasesituse ajal vajutage (sama
esitaja).

Hetkel mängiva esitaja lugude taasesitus
jätkub peale praegu käiva loo lõppu.

q

\ [ Q

q Q \ [

]

P

^
_

/ / /

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

OK/

STOP

Kasulikud näpunäited:
0

0

0

Otsing lõpeb ka sel juhul kui:
Te valite teise allika
Te lülitate seadme välja

Kui võtmesõnaga otsingu ajal ei leita ühtegi
vastet, siis vajutage kaugjuhtimispuldil või

, et leida ligilähedaseid vasteid.
HD reþiimil olles sisenege otsimiseks teisele
tasemele (kausta).

0

0
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7.4 Erinevad mängure iimid:
REPEAT (kordus), SHUFFLE
(juhujärjestus)

7.5 Loo informatsiooni näitamineþ

– mängib hetkel käivat lugu korduvalt

kordab kõiki lugusid (hetkel käiva esitaja, anri
või albumi alt)

lugusid (hetkel käiva esitaja, anri või albumi alt)
mängitakse juhuslikus järjekorras

Taasesituse ajal vajutage üks või mitu korda
(kordus) ja / või

(juhujärjestus), et valida mängure iim.

Tavalise taasesituse juurde tagasi pöördumiseks
vajutage korduvalt (kordus) ja / või

(juhujärjestus), kuni erinevaid re iime
enam ei näidata.

Vajutage kaugjuhtimispuldil üks või mitu korda
, et siseneda taasesitusekraanile.

Vajutage .
Ekraanile kuvatakse loo kohta käiv

informatsioon (näiteks loo nimi, failitüüp, faili
suurus, mp3/wma faili bititase).

Vajutage üks või mitu korda , et pöörduda
tagasi taasesitusekraanile.

– þ

– kordab kõiki lugusid (hetkel käiva esitaja,
þanri või albumi alt) juhuslikus järjekorras

– þ

þ

þ

1.
REPEAT SHUFFLE

2.
REPEAT

SHUFFLE

1.
VIEW

2.

3. VIEW

Q
Ü

... CD



4.

5. OK/

OK/

OK/

OK/

OK/

Searching...

Vajutage liikumisnuppe või ja , et teha
valik.

Vajutage taasesituse alustamiseks .

MP3 / WMA /M4A CD: Vajutage heledaga esile
tõstetud albumi taasesituse alustamiseks

.

/ / /

kaob ekraanilt.

.

või /

või /

\ [ Q

]

]

]

]

q

\ [ Q

q Q \ [

]

^
_

\ [
^

_

\ [ ^ _

\ [ ^ _

H

H MP3 / WMA / M4A CD: Vajutage All tracks peal
, et alustada kõikide plaadil olevate

lugude taasesitust

Taasesituse pausi panemiseks vajutage .
Et mängimist jätkata, vajutage jällegi nuppu.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

Heliplaadi eemaldamiseks vajutage nuppu
.

Kui vaja, vajutage korduvalt nuppu, et
siseneda eelmisse valikute nimekirja.

Vajutage korduvalt liikumisnuppe või ja ,
et teha valik.

Vajadusel vajutage , et pöörduda tagasi
taasesitusekraanile.

Võtmesõna peaks olema otsitava pealkirja esimene
täht või sõna. Võtmesõna sisestamisel leiate kergesti
üles kõik vastavat sõna sisaldavad pealkirjad (pange
tähele, et olulised on ka suured ja väiksed tähed).

Kasutage liikumisnuppe , et
siseneda soovitud lugude, albumite, artistide või
mängunimekirjade valikute nimekirja.

Vajutage kaugjuhtimispuldil (otsi)
nuppu.

Ekraanile ilmub tekstikast.

Kasutage võtmesõna (maksimaalselt 8 sümbolit)
sisestamiseks alfanumeerilisi nuppe (vaadake

).

Vajutage , et alustada otsingut.
Ekraanile kuvatakse: Otsing

algab käesoleva valikute nimekirja algusest.
Leitud elemendid ilmuvad nimekirja alguses.
Kui ei leita ühtegi otsitava võtmesõnaga

pealkirja, siis jääb valikute nimekiri muutmata.

Otsingu lõpetamiseks vajutage .

Taasesitusekraanil vajutage lühidalt ja korduvalt
liikumisnuppe või , et valida eelmiseid või
järgmiseid lugusid (või kaugjuhtimispuldil /

)

Taasesitusekraanil vajutage ja hoidke all
liikumisnuppe (või
kaugjuhtimispuldil).

CD mängib suurel kiirusel.

Kui Te tunnete ära lõigu, mida soovite, vabastage
nupud (või kaugjuhtimis-
puldil).

Normaalne taasesitus jätkub.

6.

7. STOP

8.
OPEN·CLOSE

1.

2.

3. VIEW

1.

2. SEARCH

3.

4.3 Alfanumeeriliste nuppude kasutamine

4.
Searching...

5. STOP

1.

1.

2.

P

p

P

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Kasulikud näpunäited
0

0

Otsing lõpeb ka sel juhul kui:
Te valite teise allika
Te lülitate seadme välja

Kui võtmesõnaga otsingu ajal ei leita ühtegi
vastet, siis vajutage kaugjuhtimispuldil või

, et leida ligilähedaseid vasteid.

0

0

7.3 Valimine ja otsimine

7.3.1 Teise valiku valimine

7.3.2 Võtmesõnade abil otsimine

7.3.3 Taasesituse ajal albumi seast loo
valimine

7.3.4 Taasesituse ajal loos lõigu leidmine

36
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6.2.4 Mingi kindla anri lugude valimine

6.2.5 Taasesituse ajal albumi seast loo
valimine

6.2.6 Taasesituse ajal loos lõigu leidmine

þ

1. SAME GENRE

1.

1.

2.

1.
REPEAT SHUFFLE

2.
REPEAT

SHUFFLE

SMART EQ

SMART EQUALIZER

Taasesituse ajal vajutage (sama
anr).

Hetkel mängiva anri lugude taasesitus jätkub
peale praegu käiva loo lõppu.

Taasesitusekraanil vajutage lühidalt ja korduvalt
liikumisnuppe või , et valida eelmiseid või
järgmiseid lugusid (või kaugjuhtimispuldil /

)

Taasesitusekraanil vajutage ja hoidke all liikumis-
nuppe (või kaugjuhtimis
puldil).

Kõvaketas mängib suurel kiirusel.

Kui Te tunnete ära lõigu, mida soovite, vabastage
nupud (või kaugjuhtimis-
puldil).

Normaalne taasesitus jätkub.

– mängib hetkel käivat lugu korduvalt

kordab kõiki lugusid (hetkel käiva esitaja, anri
või albumi alt)

kordab kõiki lugusid (hetkel käiva esitaja,
anri või albumi alt) juhuslikus järjekorras

lugusid (hetkel käiva esitaja, anri või albumi alt)
mängitakse juhuslikus järjekorras

Taasesituse ajal vajutage üks või mitu korda
(kordus) ja / või (juhu-

järjestus), et valida mängure iim.

Tavalise taasesituse juurde tagasi pöördumiseks
vajutage korduvalt (kordus) ja / või

(juhujärjestus), kuni erinevaid re iime
enam ei näidata.

See funktsioon võimaldab Teil hetkel mängiva anri
muusikat taasesitada sobiva heliseadistusega.

Taasesituse ajal vajutage (arukas
ekvalaiser).

Kui SMART EQUALIZER on aktiveeritud, ilmub
ikoon.

'i deaktiveerimiseks
reguleerige heliseadistusi (DBB, Incr.Surr. või
Equalizer).

ikoon kaob.

þ

.

või / -

või /

– þ

–

þ

– þ

þ

þ

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

\ [
^

_

\ [ ^ _

\ [ ^ _
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H

H
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6.3 Erinevad mängure iimid:
REPEAT (kordus), SHUFFLE
(juhujärjestus)

6.4 ARUKAS EKVALAISER

þ

SYMBOL



6.5 Muusikaraamatukogu loomine
keskusesse

Muusika tuvastamise tehnoloogia ja seotud
andmed on Gracenote® poolt
varustatud. Gracenote on muusika
tuvastamise tehnoloogias ja seotud
sisu kättetoimetamises tööstus

standard. Rohkema informatsiooni saamiseks
pöörduge lehele www.gracenote.com
CD ja muusikaalased andmed Gracenote'lt , Inc.,
copyright© 2000-2006 Gracenote. Gracenote
Software, copyright 2000-2006 Gracenote. See
toode ja teenus võib tegutseda ühe või mitme
järgmise U.S. patendi all: #5,987,525;
# 6 , 0 6 1 , 6 8 0 ; # 6 , 1 5 4 , 7 7 3 , # 6 , 1 6 1 , 1 3 2 ,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593, ja teiste hetkel läbiräägitavate või
veel lahtiste patentide all. Teenustega varus
tatakse ja / või seadmeid toodetakse litsentsi all
Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.
Gracenote ja Gracenote'i muusika äratundmis-
andmebaas on Gracenote'i registreeritud
kaubamärgid. Gracenote'i logo ja logotüüp ning
Powered by Gracenote“ on Gracenote'i

kaubamärgid.

-

-

“

Te saate luua oma keskusesse muusikaraamatukogu,
salvestades muusikat CD-delt, importides arvutist ja
salvestades välisallikatelt.

WAC3500-ga saate Te oma CD-delt salvestada audio
CD lugusid ja salvestada need keskuse kõvakettale
MP3 failidena. Gracenote® muusika tuvastamise
teenus võimaldab Teie seadmel otsida oma
sisseehitatud andmebaasist CD informatsiooni
(kaasa arvatud album, esitaja, anr, loo informat-
sioon). See võimaldab salvestatud loo õigesse
kategooriasse paigutada (näiteks Artists, Albums,
Genres või All tracks alla) ja samas ühendada
kõvakettal olemasolevate lugudega. Gracenote®
muusika tuvastamise teenuseandmebaasi uuendami
seks lugege kasutusjuhendist .

Veenduge, et keskus on sisse lülitatud (Vaadake
peatükki ).

Vajutage seadmel , et avada CD
sahtel.

Sisestage heliketas nii, et prinditud kirjaga külg
oleks ülespoole. Vajutage jälle ,
et sahtel sulgeda.

Ekraanile kuvatakse: Reading CD (loen CD-d)
Ilmub lugude nimekiri.

OLULINE!

0

0

0

Salvestamine on lubatud vaid siis, kui
kopeerimisõigused või teised kolmandate
osapoolte õigused ei saa seda tehes rikutuks.

Kopeerimiskaitsega CD-de korral on
salvestamine keelatud.

Kopeer imiskai tsega mater ja l is t (ka
arvutiprogrammid, failid, helisalvestised)
autoriseerimate koopiate tegemine võib olla
koperimisõiguste rikkumine ja tuua kaasa
kriminaalkaristuse. Seda seadet ei tohi
sellisteks puhkudeks kasutada.

˛

-
Arvutiga ühendamine

1.
5. Peamised funktsioonid

2.

3.

Helikettalt salvestamine suurel kiirusel
(Audio CD-de, MP3 / WMA / AAC CD-de
jaoks)

OPEN·CLOSE

OPEN·CLOSE

p

p

Ü

Ü

6.5.1 CD-delt salvestamine
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Drukâtâ puse

Olge vastutustundlik
Austage kopeerimisõiguseid

35

7.1 Heliplaadid taasesituseks

7.2 Heliplaatide mängimine

Selle süsteemiga saate mängida:

Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei
sisalda MP3 / WMA /m4a faile ning mida ei
näidata ka ekraanil.

Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. See
tähendab, et näiteks Word'i dokumente või MP3
faile laiendiga .dlf ignoreeritakse ning ei
mängita.

DRM toetatud WMA failid.

WMA failid Lossless formaadis.

Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud
(vaadake ).

Vajutage seadmel , et avada CD
sahtel.

Sisestage heliplaat nii, et tekstiga pool oleks üles.
Vajutage uuesti , et sahtel
sulgeda.

Ekraanile kuvatakse: Reading CD (loen CD-d).
Audio CD: ilmub lugude nimekiri (võimaluse

korral ilmub ka loo kohta käiv informatsioon, kui
see on Gracenote'i muusika tuvastamise teenuse
andmebaasist leitud).

MP3 / WMA / M4A: ilmub albumite nimekiri.

0

0

0

kõiki eelnevalt salvestatud audio CD-sid (CDDA)

kõiki lõpetatud audio CD-R-sid ja CD-RW-sid (12
cm CD ja 8 cm 185 või 200 MB CD)

MP3 / WMA / M4A-CD-sid (CD-R / CD-RW koos
MP3 / WMA / M4A failidega)

OLULINE!

MP3 / WMA /AAC kohta käiv informatsioon

Toetatud formaadid:

Süsteem ei mängi ega toeta järgnevat:
OLULINE!

0 See süsteem on disainitud tavaliste heli-
plaatide jaoks. Seepärast ärge kasutage
mingeid lisandeid nagu näiteks heliplaadi
stabilisaatorkettaid ega plaatide käsitlemis-
pabereid jne.

Muusika kokkupakkimise tehnoloogia MP3 (MPEG1
Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) ja AAC
(AAC-LC audio kuni L3 MPEG-4/.m4a failides)
vähendavad oluliselt audio CD digitaalandmeid,
säilitades samal ajal CD helikvaliteedi.

Windows Media Audio® on Microsoft Corporation'i
registreeritud kaubamärk.

0

0

0

0

0

0

Heliplaadi formaat ISO9660, Joliet, UDF (loodud
Adaptec Direct CD v5.0 ja Nero Burning ROM UDF
v5.5) ja multisessiooniga CD-d

MP3 bititase (andmete tase): 32-320 Kb sekundis
ja varieeruv bititase

12 cm 650 Mb ja 700 Mb CD-R / CD-RW-d

Teekonna võrgustik maksimaalselt 8 taset

WMA v7 või varasem (maksimaalselt 192 Kb
sekundis cbr)

AAC (AAC-LC audio kuni L3 MPEG-4/.m4a
failides)

H

H

H

H

Kasulik näpunäide:
0

0

0

0

Veenduge, et MP3 failinimed lõpevad laiendiga
.mp3, WMA failid .wma laiendiga ja AAC failid
.m4a laiendiga.
DRM toetatud WMA failide puhul kasutage CD
kõrvetamiseks / konversiooniks Windows Media
Player 10 (või hilisemat). Külastage Windows
Media Player'i ja WM DRM (Windows Media
Digital Rights Management) kohta detailide
saamiseks veebilehte www.microsoft.com.

(loen CD-d) kauem kui 5
minutit

(heliplaati ei ole) soovitame CD
hetkeks välja lasta ja uuesti sisestada.

1.
5. Peamised funktsioonid

2.

3.

või

OPEN·CLOSE

OPEN·CLOSE

p

p

Ü

Ü

Ü

Kui muusikakeskus kuvab peale CD sisestamist
järgmise teate

”READING CD...”

”NO DISC”

7. CD

Drukâtâ puse



6.10 Süsteemi informatsiooni
vaatamine

6.11. Loo informatsiooni kuvamine

1. MENU
A.

2.
System

1. HD

2.

3. MENU

4.
Edit

5.

Alfanumeerilised nupud:

OK/

6.

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.
Vajutage liikumisnuppe või ja , et
siseneda informatsiooni menüüsse.

Kasutage liikumisnuppe , et valida
(süsteem).

Ekraanil näidatakse: keskuse nimi, püsivara
versioon ja vaba kettaruum.

Saate kaugjuhtimispuldi abil keskusesse kuvada loo
nime, albumi nime jne.

Vajutage kaugjuhtimispuldil .

Vajutage liikumisnuppe või ja , et valida
lugu, mida soovite muuta.

Vajutage .
LCD ekraanil näidatakse Edit” (toimeta).

Vajutage liikumisnuppe , et valida
(toimeta).

Nüüd saate alustada loo informatsiooni
toimetamist järgides sagedust: Toimeta loo
nimi'Toimeta esitaja nimi'Toimeta albumi
nimi'Toimeta þanri nimi.

Vajutage loo informatsiooni toimetamiseks
kaugjuhtimispuldil järgmisi nuppe:

Sisestage tekst
käesolevasse asukohta.

: Vajutage lühidalt, et kustutada kursori ees
olev tekst.

: Kinnitage teksti ja sisenege järgmisele
ekraanile.

Peale anri nime toimetamist näitab LCD esmalt
Updating...” (uuendan) ja seejärel Update

success” (uuendus õnnestus) (kui õnnestus) või
System busy, please edit later” (süsteem on

hõivatud, palun proovige hiljem” (kui
ebaõnnestus).

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

Q

\ Q [

\ [

Ü Ekraanile kuvatakse: (süsteem),
(juhtmeta) ja (juhtmega).

või ja

”

või ja

: Liigutage heledaga esile tõstetud koht
eelmisesse toimetamisasukohta. Kui see on juba
kõige vasakpoolsemas asukohas, siis vajutage
seda nuppu, et liikuda eelmisele ekraanile.

: Liigutage heledaga esile tõstetud koht
järgmisesse toimetamisasukohta.

þ
” ”

”

System
Wireless Wired

Ü

Ü

q

^

]

\

[

Kasulikud näpunäited:
0

0

0

0

0

Kui 60 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu,
siis toimetamisekraan kaob, ilma et oleks midagi
salvestanud.
Maksimaalne toimetamislausendi pikkus on 21
sümbolit.
Kui salvestatud lugu ei tunta ära (vaadake 6.5.1
CD-delt salvestamine), siis kuvatakse ekraanile
”Album name:xxx, to rename, refer to manual”
(”Albumi nimi:xxx, netada ümber, vaadake
kasutusjuhendit”). Järgige loo informatsiooni
toimetamiseks ülalolevaid samme.
Saate toimetada albumi / esitusloendi nime
lehitsedes ise albumi / esitusloendi nimekirjas:

B. Vajutage või , ja , et valida album või
esitusloend.

S a a t e k a s u t a d a k a k e s k u s e l v õ i
kaugjuhtimispuldil olevaid või nuppe, et
sisestada tekst:

A. Vajutage kaugjuhtimispuldil HD.

C. Albumi / esitusloendi nime muutmiseks
järgige samme 3-6. Peale uue nime määramist
on kõigil selles albumis / esitusloendis olnud
lugudel uus albumi / esitusloendi nimi.

: Vajutage seda lühidalt, et hüpata eelmisele
sümbolile; vajutage ja hoidke all, et kerida kiiresti
läbi sümbolite nimekirja.

: Vajutage seda lühidalt, et hüpata järgmisele
sümbolile; vajutage ja hoidke all, et kerida kiiresti
läbi sümbolite nimekirja.
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0 Kui tegemist on MP3 / WMA / AAC CD-ga, siis
ilmub failikaustade nimekiri. Vajutage nuppu
heledaga esile tõstetud failikaustal, et siseneda
lugude nimekirja.

.

või ja

või ja

Q

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

4. REC

5. MARK UNMARK

MARK UNMARK

6. REC

7.

8. STOP

1. REC

või
1. Helikettalt

salvestamine suurel kiirusel

2.
A. MENU
B.

Settings
C.

Rec speed
D.

Normal Speed

3. REC

Lugude nimekirjas olles vajutage .
Ilmub lugude nimekiri, kus lugude ees on

väikene kastike, kuhu saab linnukese teha.

Vajutage (märgista-võta
märgistus maha), et valida või jätta valimata
lood, mida salvestada.

Kõikide lugude valimiseks/valimata jätmiseks
vajutage ja hoidke all
(märgista-võta märgistus maha).

Salvestamise alustamiseks vajutage .
Ekraanile kuvatakse CD-Rec ja hetkel mängiva

albumi nimi.

(Kui keskuse Gracenote® muusika tuvastamise
andmebaasist ei leita CD loo informatsiooni, siis
määratakse vaikimisi olev albumi nimi, näiteks
Album_001).

Keskus pöördub tagasi CD reþiimi, kui sisse
tõmbamine on lõpetatud.

Järgmise CD sisse tõmbamiseks korrake uuesti
samme 1-6.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage .

Taasesituse ajal vajutage .
Salvestamine ja taasesitus algab hetkel

käivast loost.
Ekraanile kuvatakse CD-Rec ja hetkel käiva

albumi nimi.

Järgige samme 1-5 alapeatükist

Muutke salvestamise kiirust:
Vajutage .
Kasutage liikumisnuppe või ja , et
siseneda (seadistused) menüüsse
Kasutage liikumisnuppe , et
valida (salvestamise kiirus).
Vajutage liikumisnuppe , et
valida (normaalne kiirus).

Salvestamise alustamiseks vajutage .

H

H

P

H

P

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

·

·

H

Kasulikud näpunäited:

Oluline!

0

0

0

Salvestamine on vaikimisi suurel kiirusel.
WAC3500 võimaldab Teil interneti kaudu otsida
Gracenote® muusika tuvastamise andmebaasist
kõige värskemat CD informatsiooni, kui Te ei leia
seda sisseehitatud Gracenote® muusika
tuvastamise andmebaasist. Vaadake peatükki

.

S i s s e t õ m m a t u d p a l a d e M P 3 - d e k s
konverteerimiseks kulub veidike aega. Lülitage
alati seade energiasäästlikule re iimile, enne kui
eemaldate seadme vooluvõrgust (vaadake

).

12.1.1 Gracenote'i muusika äratundmise
andmebaasi uuendamine

5.
Peamised funktsioonid

Helikettalt salvestamine taasesituse ajal
(ainult audio CD-de puhul)

˛
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Oma salvestatud loo leidmine
Te leiate ja saate taasesitada salvestatud lood
albumite ( ) alt.

Valige allikas.

Albums juures kasutage liikumisnuppe või
ja , et siseneda salvestatud lugudega
albumisse.

Sisenege Rec kvaliteedi menüüse.
Vajutage .
Kasutage liikumisnuppe , et
siseneda (seadistused) menüüsse.
Vajutage liikumisnuppe , et
valida (salvestamise kvaliteet).

Vajutage liikumisnuppe , et valida
128 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 256 kbps, 320
kbps.

Wireless Audio Device Manager (WADM - juhtmeta
audioseadme korraldaja) aitab Teil importida
muusikafaile WAC35000-sse ja organiseerida neid
arvutis.

Ühendage oma WAC3500 vooluvõrku.
Ühendage oma WAC3500 arvutiga kaasasoleva
ethernetkaabli abil.
Installeerige ja looge WADM. (Detailide
saamiseks vaadake ).

Saate oma keskuse kõvakettal luua kuni 99 oma
lemmiklugudega esitusloendit.

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.

Kasutage liikumisnuppe või ja , et valida
(esitusloendi loomine).

Uus esitusloend on loodud (albumile
määratakse vaik imis i n imeks näi teks
Playlist_001).

Ekraanil näidatakse: Playlist created. To add
tracks, select (Esitusloend on
loodud. Lugude lisamiseks valige Lisa
esitusloendisse“).

Albums

1. HD

2.

1.
A. MENU
B.

Settings
C.

Rec quality

2.

1.
2.

3.
Arvutiga ühendamine

1. MENU

2.
Create Playlist

Add to Playlist

\ [

Q

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

\ [ Q

0

0

Keskuse kõvakettalt on leitavad vaid
täielikult sisse tõmmatud lood.

või ja

või ja

või ja

Loo koh t a kä i v a i n fo rma ts i oon i
toimetamiseks installeerige kaasasolev
Wireless Audio Device Manager (WADM -
juhtmeta audioseadme korraldaja) oma
arvutisse. Detailide saamiseks vaadake
peatükki .

“

Kasulik nõuanne:
0 Salvestatud lood on konverteeritud MP3 failideks

vaikimisi 128 kbps kiirusel (CD kvaliteettaseme
lähedaselt). Parema helikvaliteedi saamiseks
saate Te valida ka kõrgema kbps kiiruse.

Arvutiga ühendamine

4. Content management

5. My Computer

6. My Device

7.

1.
8.1 FM Raadio:

Raadiojaamadele häälestamine

2. REC

3. STOP

Klikake (sisu korraldus).

(minu arvuti) paneelil klikake
soovitud failil / kaustal, et see heledaga esile tõsta.

Vedage valik (minu seade) paneelile.

Ülekande ajal saate lisada veel faile / kaustasid
ülekandejärjekorda.

Raadiost või välisest allikast saab teha maksimaalselt 3-
tunnise salvestamise.

FM raadio re iimil olles tuunige see soovitud
raadiojaamale (Vaadake

)

või
AUX re iimil olles alustage taasesitust välisest
allikast.

Vajutage .
Algab salvestamine.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage .
Salvestis on salvestatud failina RADIO või AUX

all albumites. Failile antakse nimi, näiteks Radio_xx
või Aux_xx (kus xx tähistab mingit numbrit).

˛

þ

H

P

Ü

Ü

Ü

Ü

6.5.2 Arvutist importimine

6.5.3 Raadiost või välisallikast
salvestamine

6.6 Esitusloendi (playlist) loomine:
kollektsioon Teie
lemmikmuusikast
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3.
6.2

Valimine ja otsimine

4. Add to Playlist

Kasutage liikumisnuppe / / / , et tuua
heledaga esile soovitud lugu (vaadake

).

Valige (lisa esitusloendisse).

või ja

/ / /

või ja

q Q \ [

\ [ Q

\ [ Q

q Q \ [

\ [ Q

Q

A. MENU
B.

Add to Playlist

5.

6.

1.
Playlist

Artists Albums Genres
All tracks

2.

3. Delete Playlist Delete Album Delete Track

A. MENU
B.

Delete Playlist Delete Album
Delete Track

4. Yes

1.
VIEW

2.

3. VIEW

Arvutiga ühendamine

Vajutage , et siseneda menüüekraanile.
Vajutage liikumisnuppe või ja , et
valida (lisa esitusloendisse).
Ilmub esitusloendite nimekiri.

Kasutage liikumisnuppe , et valida
soovitud esitusloend.

Ekraanil näidatakse: Track(s) added to playlist
(Lood on esitusloendisse lisatud).

Korrake samme 3 kuni 5, et valida ja salvestada
sel moel kõik soovitud lood.

Kasutage liikumisnuppe , et
siseneda kategooriasse ( (esitusloend),

(esitajad), (albumid),
(þanrid), (kõik lood)).

Vajadusel vajutage üks või mitu korda SYMBOL
või SYMBOL ja SYMBOL, et siseneda albumi / loo
nimekirja.

, või
(kustuta esitusloend / album / lugu) valimiseks

Vajutage .
Kasutage liikumisnuppe , et
valida , või

(kustuta esitusloend / album /
lugu.

Vajutage , et valida (jah).

Vajutage kaugjuhtimispuldil üks või mitu korda
, et siseneda taasesitusekraanile.

Vajutage .
Ekraanile kuvatakse loo kohta käiv

informatsioon (näiteks loo nimi, failitüüp, faili
suurus, mp3/wma faili bititase).

Vajutage üks või mitu korda , et pöörduda
tagasi taasesitusekraanile.

Arvuti Suite CD-l olev Wireless Audio Device Manager
(WADM - juhtmeta audioseadme korraldaja)
võimaldab Teil teha kõvakettal olevast materjalist
tagavarakoopia arvutisse. Arvutis olevaid
tagavarafaile saab hiljem keskusesse taastada, kui
kõvakettal olevad failid on kadunud või rikutud.
Detailide saamiseks vaadake .

Ü

Ü

Ü

Q

6.7 Esitusloendi, albumi või loo
kustutamine

6.8 Loo informatsiooni vaatamine

6.9 Tagavara muusika Teie arvutis
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