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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

Hva finnes i esken

Wireless Music Center WAC3500

Fjernkontroll
2 x AAA-batterier

Hurtigstartsveiledning Brukermanual Koble til PC

PC Suite CD 1 x FM-antennekabel1 stk Ethernetledning

Før du bruker fjernkontrollen:
• Sett inn batteriene i fjernkontrollen som vist

1 x AC-strømledning

iPod-dokkingstasjon + 8 x iPod-
dokkingadapter (for WAC3500D)
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Koble til høytalerkablene

2
Koble til FM-antennen

3
Koble til sentralens AC-strømledningen

Koble til iPod-dokken (for WAC3500D)

Tip:
• Se brukerveiledningen

for hvordan annet utstyr
kobles til sentralen



Nyte
Spille av CD-erB1

For avspilling i sentralen, kan du bruke:
• Alle forhåndsinnspilte lyd-CD-er
• Alle sluttbehandlede audio CDR- og CDRW-disker
• MP3/WMA/M4A-CD-er (CD-R/CD-RW med MP3/WMA/M4A-filer)

2
a. Trykk på OPEN • CLOSEç på apparatet for å åpne

CD-romme
b. Sett inn en plate, med siden med skrift vendt opp
c. Trykk på OPEN • CLOSEç på nytt for å lukke CD-

rommet
• Meldingen Reading CD (Leser CD) vises på skjermen
• En liste med CD-spor vises
(For CD-er innspilt med MP3/WMA/M4A-musikkfiler:
Trykk på 2 på en markert filmappe for å gå til en sporlist)

3
Bruk navigeringskontrollene 3  4  1  2 for å velge et spor eller
album

4
Trykk på OK / 2; for å starte avspilling

5
Trykk på STOP 9 for å stanse avspillingen 

6
Trykk på OPEN • CLOSEç for å ta ut CD-en 

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

1
Trykk på STANDBY-ON/ECO POWER y for å slå på sen-
tralen

Tip:
• WAC3500 Senter lar deg kontrollere om aktuell CD-infor-
masjon kan fines i den siste Gracenote(r) musikkgjenkjen-
nende databasen via Internett. For detaljer, se
Brukerveiledning 12 Gracenote CD-informasjon



Nyte
Opprette et musikkbibliotek

1
Sett inn en CD i sentralens CD-stasjon (Se avsnitt
B1 for detaljer)
• Displayets viser Reading CD (Leser CD)
• Liste med CD-spor vises
(For CD med MP3/WMA/M4A musikkfiler: For å
angi en sporliste, trykker du 2 på en uthevet
filmappe)

Bygg ditt musikkbibliotek på harddisken i Senter ved å ta opp fra CD-er, importere
MP3/WMA/M4A-filer fra PC eller ved å ta opp fra radio eller annen ekstern kilde.

Opptak fra CD-er

2
I sporlisteskjermbildet, trykk REC 0

• En liste med spor og avkrysningsbokser vises

3
For å begynne å ta opp hele CD-en, trykk REC 0.
(For å kopiere deler av CD-en, trykk 2 eller
MARK•UNMARK for å sett/fjerne merket for sporene som
skal tas opp, og trykk deretter REC 0. For å sette/fjerne
merkene for alle spor, trykk og hold MARK•UNMARK)
• CD-Rec (CD-opptak) vises. Displayet viser albumets navn

på sporet som tas opp 
• Senter vil gå tilbake til CD-modus når opptaket er fullført

4
For å ta opp fra en annen CD, gjentar du trinn 1 til 3 ovenfor

VIKTIG!
• Det tar noe tid å konvertere musikk som er tatt på CD til

MP3-filer.Trykk alltid på, og hold inne, STANDBY-ON for å
skifte til ECO POWER (strømsparingsmodus) før strømkon-
takten tas ut for å unngå at spor mistes.

• Se veiledningen Koble til PC for import av MP3/WMA/M4A-
filer fra PC.

• For å ta opp fra radio eller ekstern kilde, se Brukerveiledning
6.5 Bygge opp et musikkbibliotek på Senteret.
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Nyte
Harddiskavspilling (HD)

1
For å slå over til Senter, trykk STANDBY-

ON/ECO POWER y

Du kan lagre opp til 1.500 lyd-CD-er sentralt på den 80 GB store harddisken i Senteret

2
Trykk på HOME og bruk navigeringskontrollene 3
4  1  2 for å velge HD (eller trykk på HD på
fjernkontrollen)

3
Bruk navigeringskontrollene 3  4  1  2 til å velge
avspillingsalternativer (Demospor er lagret under
All tracks (Alle spor))

4
Trykk OK / 2; for å begynne avspillingen

5
Slik endrer du avspillingsalternativer:
a.Trykk på 1 én gang for å gå inn på forrige opsjonslis
b. Bruk navigeringskontrolleren 3  4  1  2 til å velge 
c.Trykk OK / 2; eller 2 for å bekrefte

6
For å stanse avspillingen trykker du STOPÇ

Tip:
• Tilgjengelig minneplass for musikk er ca. 75 GB, grunnet

kapasiteten som er satt av til systemformål

B3



Nyte
Søke etter ønskede spor/albumB4

1
Bruk navigeringskontrollene 3  4  1  2 til å angi ønsket
opsjonsliste under spor, album, artister eller spillelister

Nøkkelordet bør være første bokstav i første ord i tittelen på sporet du vil lete etter.
Ved å angi et nøkkelord kan du raskt finne alle elementer som inneholder dette ordet.

Lete med nøkkelord

2
Trykk SEARCH på fjernkontrollen
• En tekstboks vises

3
a. Trykk på de alfanumeriske tastene gjentatte ganger for å angi

nøkkelord (maks 8 tegn)
b. For å slette det som er angitt foran markøren, trykk ∞ (CLEAR)
c. Trykk 1 eller 2 for å bevege markøren bakover / fremover

4
Trykk OK / 2; for å starte letingen
• Displayet viser: Searching ....(Leter...). Letingen starter fra

begynnelsen av den aktuelle opsjonslisten
• Elementer som finnes vises foran 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



B5
Nyte
Spille av eller ta opp til USB-enheter

Du kan bruke USB-flashminne (USB 2.0 eller USB1.1) og USB-flashspillere (USB 2.0 eller
USB1.1) med sentralen.

Spille musikk fra USB-enheter

1
Sett USB-pluggen på USB-enheten inn i kontakten på
Senter

2
Trykk på HOME og bruk navigeringskontrollene 3  4  1

2 til å velge Portable > USB (Bærbar > USB)

• Ikonet vises
• Liste over musikkspor vises

3
Bruk navigeringskontrolleren 3  4  1  2 til å velge
avspillingsalternativer 

4
Trykk OK / 2; for å begynne avspillingen

1
Sjekk at USB enheten er korrekt koblet til Senteret.Trykk på
HD på fjernkontrollen.

Overføre musikk til USB-enheter

2
Trykk navigeringskontroller 3 eller 4 og 2 for å velge alterna-
tiv og angi tilsvarende sporliste (ved behov).

3
Trykk REC 0, og trykk deretter MARK•UNMARK for å
sette/fjerne merker for spor som skal tas opp. (For å sette/fjerne
merkene for alle spor, trykk og hold MARK•UNMARK)

4
Trykk REC 0 for å starte opptaket.
• Displayet viser transferring ...(overfører...).Antall spor

overført / som skal overføres vises nå
• Overførte spor lagres under MUSIC på USB-enheten



Nyte
Spille iPod spillerB6

1
Sjekk at iPod spiller er korrekt koblet til Senteret (se A)

2
Sjekk at Senteret er slått på eller i standby modus

4
iPod spiller:
a. demp lyden for å unngå lydforstyrrelser
b. trykk på PLAY tast for å starte avspilling

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

3
Trykk på HOME for å komme til hjemmesiden og bruk navi-
gasjonskontrollene 3 eller 4 og 2 for å velge Portable
(Bærbar) > iPod

5
For å justere volum, trykk på VOL+/- eller bruk lydkontrollene
på din iPod



Nyte
Høre på radio

1
Trykk på HOME og bruk navigasjonskontrollene 3 eller 4 og
2 for å velge Radio > FM Tuner (eller trykk på FM TUNER
på fjernkontrollen)

2
a. Trykk MENU
b. Trykk 3 eller 4 og 2 for å velge Autostore radio

(Automatisk lagre radio)
• Displayet viser: Autostore Please wait... (Automatisk

lagring, vent litt...)
Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil den første
forhåndsinnstilte stasjonen automatisk spilles.

• Du kan lagre opp til 60 forhåndsinnstilte stasjoner i minnet
(inkludert maks 10 RDS-stasjoner).

3
a. Trykk 2 for å gå inn på listen over forhåndsinnstilte stasjoner
b. Bruk navigeringskontrollene 3 eller 4 etterfulgt av 2 for å

velge ønsket stasjon

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

Lytte til FM-radio

B7



Nyte
Utbyggbare funksjonerB8

Med denne funksjonen kan du høre på musikk mens du går fra
rom til rom, uten å måtte navigere og starte avspilling av dine
valgte spor på nytt. (Se brukerveiledningen, avsnitt 15,
Utbyggbare funksjoner for ytterligere detaljer)

Med denne funksjonen kan du sende utvalgt musikk til hver
trådløse musikkstasjon i hjemmet samtidig - kun med å trykke
på en knapp. (Se brukerveiledningen, avsnitt 15, Utbyggbare
funksjoner for ytterligere detaljer)

Music Follows Me

Music Broadcast

Du kan legge til opp til 5 Philips trådløse musikkstasjoner (selges separat) til sentralen
for å bygge ut ditt trådløse musikksystem. Med dette systemet vil du ha friheten til å
nyte din favorittmusikk hvor som helst hjemme.

Hvem som helst - eller alle - kan ha tilgang til hele CD-samlin-
gen og høre på hva de ønsker, når de ønsker det - i rommet de
velger

My Room, My Music
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0820 901115
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08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017
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