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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

Wat zit in de verpakking?

Wireless Music Center WAC3500

Afstandsbediening 
2 x AAA batterijen 

Gids voor een snelle
start

Gebruikershan
dleiding

Aansluiten op uw
PC

PC Suite CD 1 x FM-antenne1 x ethernetkabel

Gebruik van de afstandsbediening:
• Plaats de batterijen in de afstandsbediening zoals

getoond

1 x Netsnoer

iPod docking cradle + 8 x iPod dock adapter
(voor de WAC3500D)



Aansluiten
Aansluiting achterkantA
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Sluit de luidsprekerkabels aan

2
Sluit de FM-antenne aan

3
Sluit het netsnoer aan op het Center

Sluit de iPod docking cradle aan (voor de WAC3500D)

Tip:
• Zie de

Gebruikershandleiding
voor aanwijzing over het
aansluiten van andere
apparatuur op het Center.



Genieten
Cd’s afspelenB1

U kunt de volgende media op het Center afspelen:
• Alle opgenomen audio-cd’s
• Alle volle audio-CDR- en CDRW-discs
• MP3/WMA/M4A-CDs (CD-R/CD-RW met MP3/WMA/M4A-bestanden)

2
a. Druk op OPEN • CLOSEç op het toestel om de

cd-houder te openen
b. Plaats de disc met de bedrukte kan naar boven gericht
c. Druk nogmaals op OPEN • CLOSEç om de houd-

er te sluiten
• Display toont Reading CD (Cd wordt gelezen)
• Lijst met cd-tracks verschijnt

(Voor cd’s met opgenomen MP3/WMA/M4A-
muziekbestanden: Druk op een verlichte bestandsmap
op 2 en voer de tracklijst in)

3
Gebruik navigatietoetsen 3  4  1  2 en selecteer track of
album

4
Druk op OK / 2; om weergave te starten

5
Druk op STOP 9 om weergave te stoppen

6
Druk op OPEN • CLOSEç om de cd te verwijderen 

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

1
Druk op STANDBY-ON/ECO POWER y om het Center in
te schakelen 

Tip:
• Met de WAC3500 Center kunt u controleren of informatie

of de huidige CD aanwezig is op de laatste Gracenote®

music recognition service database via het Internet. Zie
voor bijzonderheden de Gebruikershandleiding, sectie 12,
Gracenote CD Informatie.



Genieten
Een muziekbibliotheek aanmaken

1
Plaats een cd in de cd-houder in het Center, (zie B1
voor nadere bijzonderheden)
• Het display toont CD wordt gelezen 
• Lijst met CD tracks verschijnt
(Voor CD's met opgenomen MP3/WMA/M4A
muziekbestanden: om de track-lijst te openen, op
een geselecteerde map op 2 drukken)

Maak uw muziekbibliotheek aan op de harde schijf van uw Center met opnames van
CD's, het importeren van MP3/WMA/M4A bestanden van de PC of opnames van radio
of andere externe bron.

Opnames van CD's

2
Druk in het track-lijst display op REC 0

• Tracks-lijst met aankruisvakjes verschijnt

3
Druk om een hele CD op te nemen op REC 0.
(Druk om een deel van een CD te rippen op 2 of
MARK/UNMARK, selecteer/deselecteer de op te nemen
tracks en druk vervolgens op REC 0)
• CD-Opn verschijnt. Het display toont de naam van het

album of track dat wordt opgenomen 
• Center keert terug naar CD modus aan het einde van de

opname

4
Om een andere CD op te nemen, herhaal de Stappen 1 tot 3
hierboven

BELANGRIJK!
• Het converteren van opgenomen cd’s naar mp3-bestanden

neemt enige tijd in beslag.Altijd STANDBY-ON y

indrukken en ingedrukt houden om het toestel in de ECO
POWER (stroombesparingsmodus) te schakelen alvorens de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Dit om te
voorkomen dat tracks verloren gaan.

• Zie Aansluiten op uw PC in de gebruikershandleiding voor
het importeren van MP3/WMA/M4A-bestanden van uw pc.

• Om van de Radio of andere externe bron op te nemen, zie
Gebruikershandleiding, 6. 5 HD: Een muziekbibliotheek
op het Center aanmaken.
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Genieten
Weergave van harde schijf (HD)

1
Druk om het Center in te schakelen op STAND-

BY-ON/ECO POWER y

U kunt 1500 audio CD's centraal opslaan op de 80GB* harde schijf van het Center.

2
Druk op HOME en gebruik navigatietoetsen 3 4

1  2 om HD te selecteren (of druk op HD op de
afstandsbediening)

3
Gebruik de navigatietoetsen 3  4  1  2 om de
weergave-optie te selecteren (demotracks zijn
opgeslagen onder Alle tracks)

4
Druk op OK / 2; om weergave te starten

5
Om de weergave-opties te wijzigen,
a. Druk eens of herhaaldelijk op 1 om de vorige keuzelijst op
te roepen 
b. Gebruik navigatietoetsen 3  4  1  2  en selecter
c. Druk op OK / 2; of 2 om te bevestigen

6
Druk om weergave te stoppen op STOPÇ

Tip:
• Beschikbare opslagruimte voor muziek is ongeveer 75GB, de

resterende capaciteit wordt gebruikt door het systeem

B3



Genieten
Zoeken naar uw gewenste tracks/albums B4

1
Gebruik navigatietoetsen 3  4  1  2 en selecteer de gewenste
keuzelijst onder tracks, albums, artiesten of playlists

De zoekterm moet de eerste letter of het eerste woord van de titel of de track zijn
waar u naar zoekt. Door een zoekterm in te voeren kunt u snel alle items vinden die
het woord bevatten.

Zoeken op trefwoorden

2
Druk op de afstandsbediening op SEARCH
• Een tekstvak verschijnt

3
a. Druk herhaaldelijk op de alfanummerieke toetsen om een

trefwoord in te voeren (maximaal 8 leestekens)
b. Druk om een leesteken voor de cursor te wissen op ∞

(CLEAR)
c. Druk op 1 of 2 om de cursor naar links / rechts te ver-

plaatsen  

4
Druk op OK / 2; om te zoeken
• Display toont: Bezig met zoeken. Zoeken begint vanaf het

begin van de huidige keuzelijst
• De gevonden items verschijnen aan het begin van de lijst

MENU
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B5
Genieten
Weergave of opnemen op USB-apparaat

U kunt USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), en USB-flashspelers (USB 2.0 of USB1.1)
met het Center gebruiken.

Muziek van USB opslagmedium weergeven

1
Sluit de USB aansluiting of USB opslagmedium aan op de

aansluiting op het Center 

2
Druk op HOME en gebruik navigatietoetsen 3  4  1  2
om Portable (Draagbaar) > USB (USB) te selecteren

• Het symbool verschijnt
• Lijst met muziektracks verschijnt

3
Gebruik navigatietoetsen 3  4  1  2 om de weergave-opties te
selecteren

4
Druk op OK / 2; om weergave te starten

1
Controleer of het USB-apparaat op de juiste manier op het
Center is aangesloten. Druk op HOME en selecteer HD

Muziek overzetten naar USB toestellen

2
Druk op de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om uw keuze te
maken en voer de corresponderende tracklijst in (indien nodig)

3
Druk op REC 0. Druk op MARK•UNMARK en selecteer of
deselecteer de op te nemen tracks.
(Om alle tracks te selecteren/deselecteren, MARK•UNMARK
indrukken en ingedrukt houden.)

4
Druk op REC 0 om met opnemen te beginnen
• Het display toont Bezig met overbrengen.... Het aantal

overgezette/over te zetten tracks wordt getoond 
• De geselecteerd tracks worden overgezet naar het USB-apparaat



Genieten
Weergave van iPodB6

1
Controleer of uw iPod op de juiste manier op het Center is
aangesloten (zie A)

2
Controleer of het Center is ingeschakeld of in de standby-
modus staat

4
iPod-speler:
a. verlaag het volume om geluidsvervorming te voorkomen
b. druk op de PLAY-toets om weergave te starten

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK3
Druk op HOME om naar de homepage te gaan en gebruik
navigatietoetsen 3 of 4 en 2 en selecteer Portable
(Draagbaar) > iPod

5
Druk op VOL+/- of gebruik de volumeregelaar op de iPod om
het volume in te stellen



Genieten
Luisteren naar de radio 

1
Druk op HOME en gebruik navigatietoetsen 3 of 4 en 2 en
selecteer Radio > FM Tuner (of druk op FM TUNER op de
afstandsbediening)

2
a. Druk op MENU
b. Druk op 3 of 4 en 2 selecteer Auto opslaan radio
• Het display toont:Autom. opslag, even wachten...
Nadat alle beschikbare zenders zijn opgeslagen, wordt de
eerste voorkeurzender automatisch afgespeeld
• U kunt maximaal 60 voorkeurzenders in het geheugen

opslaan (inclusief maximaal 10 RDS-zenders).

3
a. Druk op 2 om de lijst met voorkeurzenders op te roepen
b. Gebruik de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om het gewenste

station te selecteren

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

Luisteren naar FM-radio
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Genieten
Extra mogelijkhedenB8

Met deze functie kunt u van muziek genieten terwijl u in huis
bezig bent zonder tracks telkens opnieuw te moeten zoeken en
opnieuw afspelen. (Zie voor nadere bijzonderheden de ebruik-
ershandleiding, 15. Extra functies)

Met deze functie kunt u muziek gelijktijdig naar elk Wireless
Music Station in uw huis sturen – met een druk op de knop
(Zie voor nadere bijzonderheden de Gebruikershandleiding, 15.
Extra functies)

Music Follows Me

Music Broadcast

U kunt maximaal 5 Philips Wireless Music Stations (los verkrijgbaar) aan uw Center
toevoegen om uw draadloze muzieksysteem uit te breiden. Met dit systeem heeft u de
vrijheid om overal in uw huis van uw favoriete muziek te genieten.

Op deze manier heeft iedereen toegang tot uw complete cd-
verzameling - U kunt in iedere kamer op elk gewenst moment
van uw muziek genieten

My Room, My Music
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0820 901115
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