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Connect to your PC
Connect Philips Wireless Music Center to your PC
to perform the following:
• Access music files stored on your PC from the

UPnP source of Philips Music Center.
• Manage the music content stored on Philips Music

Center from your PC
• Update Gracenote® music recognition service

database on the Center for the latest disc informa-
tion

• Upgrade firmware of Philips Music Center

The minimum PC requirements to 
connect to Philips Music Center:

• Windows 2000 SP4 or above / XP 
(Home or Professional)

• Pentium III 500MHz processor or higher
• 256MB RAM
• CD-ROM Drive
• Ethernet Adapter (for wired connection)/ Wireless

Network Adaptor 802.11 b/g 
(for wireless connection)

• 500MB free hard disk space

Hvad der er i kassen

Wireless Music Center WAC3500

Fjernbetjening
2 x AAA batterier

Opsætningsvejledning Brugsvejledning Forbind til din PC

PC Suite CD 1 x FM tråd antenne1 x Ethernet kabel

Før du bruger fjernkontrollen:
• Indsæt batterierne I fjernkontrollen som vist

1 x Vekselstrømskabel

iPod dockingstation + 8 x iPod
dockingadapter (til WAC3500D)



Forbind
Forbindelser på bagsideA
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Forbind højttalerkabler

2
Forbind FM antennen

3
Forbind Centerets vekselstrømskabel

Forbind iPod dockingstationen (til WAC3500D)

Tip:
• Information om hvordan

man slutter andet udstyr
til Centeret kan findes i
Brugsvejledningen



Nyd
Afspille CD’erB1

Følgende medier kan afspilles på Centeret:
• Alle forudindspillede lyd CD’er
• Alle afsluttede lyd CDR og CDRW diske
• MP3/WMA/M4A-CDer (CD-R/CD-RW med MP3/WMA/M4A filer)

2
a. Tryk OPEN • CLOSEç på anlægget for at åbne CD

bakken
b. Læg i disk i med den printede side opad
c. Tryk OPEN • CLOSEç igen for at lukke bakken
• Displayet viser Reading CD (Læser CD)
• En liste med CD numre vises
(For CD’er med MP3/WMA/M4A musikfiler:
Tryk 2 på en markeret mappe for at få adgang til en num-
merliste)

3
Brug navigationsknapperne 3  4  1  2 for at vælge en sang
eller et album

4
Tryk OK / 2; for at starte afspilning

5
Tryk STOP 9 for at stoppe afspilning 

6
For at fjerne CD’en, tryk OPEN • CLOSEç

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

1
For at tænde Centeret skal du trykke på STANDBY-

ON/ECO POWER y

Tip:
• WAC3500 Centeret lader dig checke om der findes infor-

mation om CD'en i den seneste Gracenote® musik genk-
endelses service database via internettet. Se Brugsvejledning
12 Gracenote CD Information for detaljer



Nyd
Opbygning af et musikbibliotek

1
Læg en CD i CD bakken på Centeret (For yderligere
oplysninger, se Sektion B1)
• Displayet viser Reading CD (Læser CD) 
• En liste med CD numre vises
(For CD'er med MP3/WMA/M4A musikfiler: Tryk
2 på en markeret mappe for at få adgang til en num-
merliste)

Opbyg dit musikbibliotek på harddisken i Centeret ved at Kopiere fra CD'er, importere
MP3/WMA/M4A filer fra PC eller Optage fra Radio eller eksterne kilder.
Kopiere fra CD’er

2
Tryk på REC 0 i skærmen med nummerliste 
• En nummerliste vises med bokse 

3
Tryk REC 0 for at kopiere hele CD'en.
(For at rippe en del af CD'en, tryk 2 eller MARK•UNMARK for
at vælge/fravælge numre der skal kopieres, og tryk så REC 0.Tryk
og hold MARK•UNMARK for at vælge/fravælge alle numre)
• CD-Rec (CD-kopiering)vises. Displayet viser albumnavnet

på det nummer der bliver kopieret
• Centeret vil vende tilbage til CD tilstand når kopieringen er

fuldført

4
Gentag Trin 1 til 3 ovenfor for at kopiere fra en anden CD 

VIGTIGT!
• Det tager noget tid at konvertere den kopierede CD musik

til MP3 filer.Tryk og hold altid STANDBY-ON for at sætte
anlægget i ECO POWER (Strømsparertilstand) før du fjern-
er strømstikket for at undgå at miste sange.

• For at importere MP3/WMA/M4A filer fra en PC, se man-
ualen Forbind til din PC.

• For at optage fra Radio eller ekstern kilde, se Brugsvejledning
6.5 Opbygge musikbibliotek på Centeret.

B2



Nyd
Afspil Harddisk (HD)

1
For at tænde Centeret skal du trykke på STAND-

BY-ON/ECO POWER y

Du kan gemme op til 1500 lyd CD'er på Centerets 80GB harddisk

2
Tryk HOME og brug navigationstasterne 3  4  1

2 til at vælge HD (Harddisk) (eller tryk HD på
fjernbetjeningen)

3
Brug navigationsknapperne 3  4  1  2 til at vælge
mellem afspilningsindstillinger (Demo numre er
gemt under All tracks (Alle numre)

4
Tryk på OK / 2; for at starte afspilningen

5
For at ændre din afspilningsindstilling,
a.Tryk på 1 en eller flere gange for at få adgang til tidligere

indstilling listen
b. Brug navigationsknapperne 3  4  1  2 for at vælge
c.Tryk OK / 2; for 2  at bekræfte

6
Tryk STOPÇ for at stoppe afspilning

Tip:
• Tilgængelig opbevaringsplads til musik er ca. 75GB da noget

kapacitet er reserveret til systembrug

B3



Nyd
Søg efter dine ønskede sange/albumB4

1
Brug navigationskanpperne 3 4 1 2 til at få adgang til ønsket
indstilling listen under numre, album, kunstner eller afspilningslister

Nøgleordet bør være det første bogstav eller første ord af titlen på det nummer du
ønsker at lede efter.Ved at indtaste et nøgleord, kan du hurtigt finde alle de poster der
indeholder ordet.

Søg via nøgleord

2
Tryk SEARCH på fjernkontrollen
• En tekstboks vises

3
a. Tryk gentagende på de alfanummeriske taster for at indtaste

nøgleordet (maksimum 8 tegn)
b. For at slette indtastningen foran markøren, tryk ∞ (CLEAR)
c. Tryk 1 eller 2 for at flytte markøren tilbage / frem

4
Tryk OK / 2; for at begynde at lede
• Displayet viser: Searching ... (Leder...). Søgningen begynder

fra starten af den nuværende indstillingsliste
• De matchende poster vises øverst på listen

MENU

MUSIC BROADCAST MUSIC FOLLOWS ME

REC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

SLEEP

.,?!’@-_:;/
1

SMART EQ

ghi
4

DBB

jkl
5

INCR SURR

MNO
6

RDS/NEWS

wxyz
3

0

REPEAT

abc
2

SHUFLE

def
3

SAME ARTIST

pqrs
1

SAME GENRE

tuv
2

AUX

OK
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Nyd
Afspilning fra eller indspilning til USB enheder

Du kan bruge USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1) og USB flash afspillere (USB
2.0 eller USB1.1) i Centeret.

Afspil musik fra USB enheder

1
Sæt enheden USB-stik i soklen på Centeret

2
Tryk HOME og brug navigationstasterne 3  4  1  2 til at
vælge Portable (Bærbar) > USB (USB)

• ikonet vises
• En liste med CD numre vises

3
Brug navigationsknapperne 3  4  1  2 for at vælge
afspilningsindstillinger

4
Tryk på OK / 2; for at starte afspilningen

1
Kontroller at USB enheden er ordentligt forbundet til
Centeret.Tryk HD på fjernbetjeningen.

Overføre musik til USB enheder

2
Tryk på navigationsknapperne 3 eller 4 og 2 for at foretage et
valg, og få adgang til dets tilhørende liste med numre (hvis det
er nødvendigt)

3
Tryk REC 0, og så MARK•UNMARK for at vælge eller
fravælge de numre der skal kopieres. (Tryk og hold
MARK•UNMARK for at vælge/fravælge alle numre)

4
Tryk REC 0 for at starte kopieringen.
• Displayet viser transferring... (overfører...).Antallet af numre

overført/ til overførsel vises
• Overførte numre er gemt under MUSIK I USB enheden



Nyd
Afspille iPod afspillerB6

1
Kontroller at din iPod afspiller er ordentligt forbundet til
Centeret. (se A)

2
Kontroller at Centret er tændt eller allerede er i standby til-
stand 

4
iPod afspiller:
a. sænk lydstyrken for at forhindre lydforvrængning
b. tryk på PLAY tasten for at begynde afspilning

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK3
Tryk HOME for at gå ind på hjemmesiden og brug navigation-
stasterne 3 eller 4 og 2 til at vælge Portable (Bærbar) > iPod

5
For at justere lydstyrken, tryk VOL+/- eller brug lydkontrollen
på din iPod



Nyd
Lytte til Radio

1
Tryk HOME og brug navigationstasterne 3 eller 4 og 2 til at
vælge Radio > FM Tuner (FM Radio) (eller tryk FM TUNER
på fjernbetjeningen)

2
a. Tryk MENU
b. Tryk 3 eller 4 og 2 for at vælge Autostore radio (Gem

automatisk radio)
• Displayet viser: Autostore Please wait... (Gemmer

Automatisk,Vent Venligst)
Når alle tilgængelige stationer er gemt, vil den først gemte
forudindstillede station automatisk begynde at spille

• Du kan gemme op til 60 forudindstillede stationer I hukom-
melsen (inklusiv maksimalt 10 RDS stationer).

3
a. Tryk 2 for at få adgang til listen over forudindstillede stationer 
b. Brug navigationsknapperne 3 eller 4 efterfulgt af 2 for at

vælge den ønskede station

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

Lytte til FM Radio

B7



Nyd
UdvidedelsesmulighederB8

Denne funktion lader dig nyde musikken imens du bevæger den
fra rum til rum, uden at du skal finde og starte afspilning af dine
yndlingsnumre helt om igen. (For yderligere oplysninger, se
Brugsvejledning 15. Udvidelsesmuligheder)

Denne funktion lader dig udsende musik efter eget valg til
enhver Trådløs Musikstation i dit hjem på samme tid – med et
tryk på en knap. (For yderligere oplysninger, se
Brugsvejledning 15. Udvidelsesmuligheder) 

Music Follows Me

Music Broadcast

Du kan tilføje op til 5 Philips Trådløse Musikstationer (sælges separat) til centeret for
at opbygge dit trådløse musiksystem. Med dette system, er du fri til at nyde din
yndlingsmusik hvor end du er i huset.

Enhver – eller alle – kan have adgang til hele CD-samlingen og
spille det de har lyst til,–når de har lyst til det – i det rum de
ønsker

My Room, My Music



CountryCountry HelpdeskHelpdesk Tariff / minTariff / min Keep readyKeep ready
0820 901115

070 253 010

3525 8761 

09 2290 1908

08 9165 0006

0180 5 007 532

0 0800 3122 1223

01 601 1161

199 404 042

26 84 30 00

0900 0400 063

2270 8250

2 1359 1440

902 888 785

08 632 0016

02 2310 2116

0906 1010 017

Brug for hjælp?
www.philips.com/support 

eller 
Ring til vores helpdesk
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