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Anslut till din PC
Anslut din Philips Trådlös Musik Center till din PC
för att göra följande:
• Få tillgänglighet till musikfilerna som finns i din

PC från UPnP-källan i Philips Musik Center 
• Hantera musikinnehållet som finns i Philips Musik

Center från din PC
• Uppdatering av Gracenote® musikservicedata-

basen på Centret för senaste skivinformation
• Uppgradering av firmware till Philips Musik

Center

Minimispecifikationen på PC:n för att
ansluta till Philips Musik Center:

• Windows 2000 SP4 eller bättre / XP (Home eller
Professional) / Vista

• Pentium III 500MHz processor eller bättre
• 256MB RAM
• CD-ROM-enhet
• Ethernet-adapter (för anslutning med kabel)/

Trådlös Netverksadapter 802.11 b/g (för trådlös
anslutning)

• 500MB hårddiskutrymme



Innehåll

Inställning av anslutningen mellan Centret och din PC

För mera information, se A

Överför innehållet i din PC till Centret med WADM 
(Wireless Audio Device Manager)

För mera information, se till B4B1

Streama innehållet i din PC till Centret med UPnP
(Universellt “Plug and Play”)
(För advancerade användare)

För mera information, se till D2D1

Anslut Centret till ditt hemmanätverk
(För advancerade användare)

För mera information, se till C2C1



Anslutning med kabelA

Tip:
• Se till att Ethernet-uttaget på din PC är understött för att etablera WADM-

anslutning.

Anslut Centret direkt till din PC med den medlevererade (oranga) Ethernet-kabeln

Gå till avsnitt när anslutningen är gjordB1

ETHERNET

WAC3500

PC



Installera och starta WADMB1

1 Stoppa in CD:n med PC-programmet i din PC
2 Välj det språk du vill ha och acceptera licensavtale
3 Välj ‘WADM’ och klicka ‘Next’(Nästa) för att starta

installatione
4 För att starta WADM,dubbelklicka på ikonen för WADM

på datorns skrivbord.
• En lista med Centra visas

5 Välj den Center du vill ha, och klicka 
Connect now (Anslut nu) 
eller
Om den önskade Centret inte visas, välj
Connection Wizard (Anslutningsguide) >
Express mode (Expressläge) > Next (Nästa)
för att upprätta en ny anslutning

OBS:
Om du mer än ett nätverkskort i din PC, välj det
kort till vilken du har anslutit din oranga nätverkska-
bel.

Tips:
• Logga in på din PC med administratörsrättigheter.
• Om IP-konfigurationen på Centret/Stationen inte är inom följande omfång

(Subnet mask: 255.255.0.0; IP-adress: 172.31.x.x), välj Connection Wizard
(Anslutningsguide) > Custom Mode (Anpassat). Skriv in Centrets gäl-
lande IP-konfiguration när du uppmanas till det.Tryck på knappen MENU
(MENY) och välj Information > Ethernet (Nätverk) för att kontrollera
IP-konfigurationen.

• För användare av Windows XP SP2, måste Windows brandvägg tillfälligt
stängas av med Start > Control Panel (Kontrollpanelen) > Security
Center (Säkerhetscenter) > Windows Firewall (Brandvägg) > Off
(Av) för att kunna använda WADM (Besök www.microsoft.com för vidare
information).

• När WADM är igång, kan din PC:s anslutning till Internet vara spärrat. Stäng
WDAM för att återställa förbindelsen.

• Om din dators operativsystem är Windows Vista, högerklicka på ikonen för
WADM ( ), välj Properties (Egenskaper) > Compatibility
(Kompatibilitet), och se till att kryssrutan under “Compatibility mode”
(“Kompatibilitetsläge”) och “Privilege level” (“Privilegienivå”) är ikryssade
och klicka OK.Annars kan du nog inte starta WDAM.



Användning av WADMB2

Överför musik från din PC till Centre
1 Klicka på Content management (Innehållshantering)

• Ett nytt fönster öppnas.
2 I panelen My Computer (Min dator), klicka för att markera den önskade

filen/mappen
3 Dra den valda filen/mappen till panelen för My Device (Min enhet)
4 Medan överföringen pågår kan du lägga till fler filer/mappar till överförings

Tip:
• Vi rekommenderar att du överför mindre än 4Gb eller 1000 låtar i tag.

Panelen Min
dator

Panelen Min
enhet



Användning av WADMB3

Säkerhetskopiera ditt musikbibliotek till
din PC 

1 Klicka på Backup content 
(Säkerhetskopiera innehåll)

2 Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhet-
skopiera musikbiblioteket till din PC. De säkerhet-
skopierade filerna är namngivna med kopieringsda-
gens datum

Redigering av spårinformation 
1 I fönstret för enheten, klicka för att markera det

önskade spåre
2 Högerklicka med musen. Klicka på Track info 

(Spårinfo)

Tips:
• För att välja mer än en fil, håll <Ctrl> intryckt på tangentbordet, och klicka

på de önskade filerna.
• För att spela upp musiken, dubbelklicka på spåret för att börja spel.
• Klicka på “Title” (“Titel”) eller “Artist” för att sortera musikfilerna efter

namn eller artist
• Om redigerade ID3-taggar inte visas i WADM, gå till File (Arkiv) >

Refresh Content (Uppdatera) för att förnya innehållet i WADM.Annars
kan du starta om WADM.

• För att undvika att förlora spår, skall du alltid hålla STANDBY-ON intryckt
i läget ECO POWER (EKONOMI) (energisparläge) innan du tar ur ström-
sladden.

Tips:
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på att spara dina säkerhet-

skopierade file.
• Radera inte den säkerhetskopierade filen med Windows Utforskaren. Om

säkerhetskopian råkar vara raderad, skall du leta upp en fil som heter
YOURMAC.inx med Windows Utforskarens sökverktyg och radera
den. Därefter går det att göra en ny säkerhetskopiering.



Användning av WADMB4

Om Enhetskonfigureringen 

I undermenyn för Enhetskonfigureringen kan du se
Systeminformation, hantera Nätverksinställningar,
uppgradera Firmware, uppdatera CD-databasen och
se enhetens anslutningar till det externa nätverket.
För närmare detaljer, se Bruksanvisningen.

Återställa säkerhetkopior på din PC
till Centret 

1 Klicka på Restore content 
(Återställ säkerhetskopia)

2 Klicka på den fil som skall återställas, och klicka
sedan på Open (Öppna)

Tips:
• Efter det att du har ändrat nätverksinställningarna med WADM, håll

STANDBY-ON (STANDBY-PÅ) intryckt för att växla över Centret till
ECP Power (EKONOMI) för att uppdatera IP-informationen.

• Om några av funktionerna i WADM inte kan användas, är de kanske block-
erade av din anti-virus-mjukvara.Vi rekommenderar att du tillfälligt stänger
din anti-virus-mjukvara.



Anslutning till ett trådlöst
hemnätve C1

Anslut Centret till det trådlösa nätverke:
• Tryck knappen MENU (MENY)
• Välj Settings (Inställningar) > Network (Nätverk) >

Wireless (Trådlöst) > (Välj önskat nätverk - SSID) >
(Använd fjärrkontrollen för att knappa in krypteringsnyckeln)
> Tryck OK > Välj Automatic (Automatiskt) > Apply
Settings (Använd inställningarna) >Yes (Ja)
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Tips:
• Kontrollera att din dators nätverkskort är aktivera.
• Placera Centret närmare din trådlösa åtkomstpunk.
• Se till att DHCP är aktiverat på din trådlösa åtkomstpunkt. Om det inte

finns, välj Statisk och knappa in en IP-konfigurering.
• Om du vill återgå till den fabriksinställningen för anslutning av Centret,

återställ Centret till sina ursprungsinställningar (se avsnitt 14 i
Användarhandboken)

• Om du har problem med att ställa in din WAC3500 till ditt trådlösa hem-
nätverk efter det att du har utfört stegen som beskrivs ovan, se efter i avs-
nitt 18 rörande felsökning i användarhandboken.



Anslutning till ett trådbaserat
hemnätverkC2

Anslut Centret direkt till Router/Hub/Switch med den medlevererade (orange)
Nätverkskabeln

LAN

WAC3500
Router/Hub/Switch

PC

Tip:
• Om ditt hemnätverk är anslutet till Internet, skall du kunna använda

Gracenotes nätfrågor efter det att du framgångsrikt har anslutit din
WAC3500 till nätverket. För närmare detaljer, se avsnitt 12 i använ-
darhandboken.



Använd UPnP (för Windows 2000)

1 Stoppa in CD:n med PC-programmet i din PC.

2 Klicka på “Install Philips Media Manager” (Installera
Philips Media Manager) för att starta installationen
av PMM.

3 Följ instruktionerna på skärme.

4 För att starta PMM, dubbelklicka på ikonen för
PMM ( ) på datorns skrivbor.

5 Första gången du kör PMM, klicka på Add Music
(Lägg till Musik) > Add Files or Folders
(Lägg till Filer eller Mappar) för att specifi-
cera musikmappar på din PC.

6 På WAC3500, tryck på HOME och använd nav-
igeringsknapparna 3 eller 4 och 2 för att välja
läget UpnP. Om du har lyckats ansluta din
WAC3500 till hemnätverket där även din PC är
ansluten, bör du kunna se Musikservern på skär-
men till din WAC3500.

Tips:
• UPnP-enheten behöver inte vara dinPC, men kan vara en annan serverenhet.
• Om UPnP-enheten inte har hittats inom 5 minuter, hjälper det om man

stänger av och sätter på UPnP-enheten vilket kan upprätta en snabbare
förbindelse.

D1



Använd UPnP (för Windows XP/Vista)

1 Kontrollera att din dator har Windows Media Player
11 installerad.

2 På din dator, klicka på Start > Program >
Windows Media Player.

3 I Windows Media Player, välj Verktyg > Alternativ.

4 Välj fliken Bibliotek bland den val som visas.

5 Klicka på Konfigurera Delning.

6 När ditt Center är anslutet till ditt hemmanätverk,
syns den i fönstret. Klicka på ikonen för WAC3500,
klicka sedan på Tillåt.

7 För att ändra delningsinställningarna, klicka på
Inställningar.

8 Ändra namnet på din UPnP-server och välj rutorna
som nedan, och klicka sedan på OK.

9 Under fliken Bibliotek, klicka på Övervaka Mappar
för att hantera dina delade mappar.
På WAC3500, tryck på HOME och använd naviger-
ingsknapparna 3 eller 4 och 2 för att välja läget
UpnP. Om du har lyckats ansluta din WAC3500 till
hemnätverket där även din PC är ansluten, bör du
kunna se Musikservern på skärmen till din
WAC3500.
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Tip:
• Använd följande länk för att ladda ner Windows Media Player 11:

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.
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Behöver du hjälp?
På nätet

Gå til www.philips.com/support 
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