
 

Připojení/Nastavení

Zábava

FAQ

Wireless Music Center + Station
WACS5

Rychlá příručka

Přečtěte si nejdříve!

CZ



  
 

  

 
 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
    

 
  

 

 

  

 
 

    
    

 
 
    

    

 
 

Wireless Music Center

(Bezdrátová hudební základna) WAC5

Co je v balení?

Wireless Music

Station

(Bezdrátová hudební

stanice) WAS5

Uživatelské příručkyRychlá příručka

Dálkový ovladač stanice

s 1 baterií CR2025

Dvojcestný dálkový ovladač základny

se 4 bateriemi AAA

Instalační disk CD Připojení k vašemu PC1 x Ethernetový kabelt

• Před používáním dálkového ovladače stanice odstraňte ochranný plastový kryt.

• Zasuňte 4 baterie AAA do dálkového ovládání centra dle ilustrace

audio kabely

na Center

na Station

AC adaptér stanice

Podstavec stanice

Dvojcestný dálkový ovladač základny

Dálkový ovladač stanice

Před použitím dálkového ovládání

audio kabely



 

 

 

Nastavení Wi-Fi připojení mezi základnou a stanicí

Připojení/Nastavení

Center

Station

AC

AC

Při prvním nastavení Wi-Fi připojení umístěte základnu
WAC5 a stanici WAS5 vedle sebe na rovném pevném

povrchu

Připojte zařízení WACS5 k napájení, nejdříve základnu a potom stanici

Základna/stanice: • Obrazovka se rozsvítí.

Spustí se automatická instalace / připojení.

• Po dokončení instalace / připojení se aktivuje režim

HD (pevný disk).

Umístěte základnu a stanici podle potřeby: zapojit a přenášet
• Jednoduše odpojte základnu a stanici a zapněte je v jiných místnostech.

• Hudbu z pevného disku bude možné přenášet mezi základnou a stanicí.

DŮLEŽITÉ!
• Pokud při propojování základny se stanicí dochází k potížím, vypněte bez-

drátový router umístěný poblíž.

• Vyhněte se silným zdem. Základna a stanice by neměly být odděleny dvěma nebo

více stěnami.

• Pro lepší příjem Wi-Fi otočte anténu Wi-Fi nebo upravte umístění vašeho

centra a stanice.

: indikace maximálního příjmu; : indikace minimálního příjmu

• Pro připojení více stanic k vašemu centru WAC5, viz části Uživatelské
příručky, HD: Správa stanic.

Před zahájením spojení Wi-Fi zkontrolujte, zda jsou vaše centrum a stanice mimo
zdroje rušení, jako je například: plazmový televizor, mikrovlnné trouby,
telephony DECT, zařízení Bluetooth, bezdrátové telefony a ostatní produkty Wi-Fi.

Anténa

Anténa

(HD znamená

režim pevného

disku)



 

  

LINE OUT

DCDC

LINE OUT

DŮLEŽITÉ!
• Připojení nikdy neprovádějte ani neměňte, když je zapnuto napájení.

Tipy:
• Centrum WAC5 také poskytuje zvukový výstup DIGITAL OUT a

OPTICAL OUT, Viz část Instalace v Uživatelské příručky
• WAS5 stanice je vybavena podstavcem. Pro namontování podstavce na stanici

a. zarovnejte dodávaný podstavec s zdířkou na spodní straně stanice

b. Zasuňte podstavec pevně do zdířky (Po zasunutí je podstavec neodpo-
jitelný.)

Velmi snadno můžete připojit váš WACS5 ke stávajícím domácím audio systémům,

jako je audio/video přijímač, domácí kino, mini/mikro systém nebo multimediální

reproduktory (s vestavěným zesilovačem) a audio zesilovače.

Připojte k audio systémům

Zvolte režim AUX v zapojeném audio systému

Center

Station

(pouze ukázka)

(pouze ukázka)

Připojování centra k audio systému:
a. Připojte červený konektor červeného a bílého audio kabelu (není

součástí balení) k červené zástrčce LINE OUT R a bílý konektor

k bílé zástrčce LINE OUT L
b. Zapojte druhý konec audio kabelů do zakončení AUX IN (nebo

AUDIO IN) v přídavném spotřebiči, červenou zásuvku do čer-

vené zdířky AUX IN R a bílou zásuvku do bílé zdířky AUX IN L

Připojování stanice k jinému audio systému:
a. Zasuňte jedno-zásuvkový konec audio kabelů (dodávaných) do

LINE OUT
b. Zasuňte dvou-zásuvkový konec audio kabelů  do zakončení AUX

IN (nebo AUDIO IN) v přídavném spotřebiči, červenou zásuvku

do červené zdířky AUX IN R a bílou zásuvku do bílé zdířky AUX
IN L

Připojení/Nastavení



 

 

Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka OK (nebo 2)

Změna možností přehrávání
a. Stisknutím tlačítka 1 otevřete předchozí seznam možností

b. Proveďte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3 4 1 2

c. Akci potvrdíte stisknutím tlačítka OK nebo 2

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP / 9

Přehrávání z pevného disku (HD)

Na 80GB* pevném disku základny WAC5 můžete centrálně uchovávat až 1500

zvukových disků CD. Na připojené stanici WAS5 lze přehrávat veškerou hudbu

uloženou na pevném disku.

Zapněte základnu nebo stanici stisknutím tlačítka STANDBY ON.

Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj HD (nebo stiskněte tlačítko

HARDDISK na přístroji a podržte)

Zábava

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3 4 1 2 vyberte možnosti přehrávání

(Ukázkové skladby jsou uloženy v kategorii All tracks)

* Skutečné místo je 69GB nebo méně z důvodu rozdělení vyrovnávací paměti pro kompresi MP3, firmware, databázi hudeb-
ních disků a uložené ukázkové skladby.

Tipy:
• Toto dálkové ovládání lze použít i pro některé jiné bezdrátové hudební

soustavy Philips, Které poskytují funkce zvuku a zesilovače nedostupné u

WACS5.Takové zvukové/ladicí klíče nebudou se zařízením WACS5 

fungovat.

• Neumisťujte základnu ani stanici v blízkosti plasmového televizoru. Mohlo

by dojít k nesprávnému zobrazení na dvojcestném dálkovém ovladači zák-

ladny.
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Budování hudební knihovny na základně
Na 80GB pevném disku základny lze uložit až 1500 zvukových disků CD.
Hudbu lze uložit po zkopírování z disků CD, importu z počítače nebo nahrání z
externího zdroje.

Kopírování disků CD

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potištěnou stranou

směrem víko

• Zobrazí se nápis Reading CD (Čtení disku CD).

• Zobrazí se seznam zaškrtávacích políček skladeb.

Na obrazovce se seznamem skladeb stiskněte tlačítko RECORD
• Zobrazí se seznam zaškrtávacích políček skladeb.

Pro započetí nahrávání celého CD stiskněte RECORD
(Pro stažení části CD, Stisknutím tlačítka OK vyberte jednu nebo více skladeb,
které se mají nahrát)
•  Zobrazí se nápis CD-Rec (Nahrávání CD). Na displeji se zobrazí název

alba nahrávané skladby. (poznamenejte si jméno alba pro lepší ori-
entaci)

•  Center (Základnu) se vrátí do režimu HD, když je stahování dokončeno

(Všechny funkce jsou pro Vás momentálně dostupné.)

Pro stažení dalšího CD opakujte výše uvedený Krok 1-3.

(Až 8 CD může být stahováno za sebou)

Importování z počítače
Viz část Připojení k vašemu PC.

Nahrávání z externího zdroje
Z externího zdroje lze pořídit maximálně 3 hodinový záznam ( v kategorii Albums: AUX).
Viz část HD: Budování hudební knihovny na základně v Uživatelské příručky.

2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20551

www.philips.com

CZ
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DŮLEŽTÉ!
• Konverze oddělených skladeb do souborů MP3 může chvíli trvat.

• Pokud během převodu dojde k přerušení dodávky proudu, všechny přetažené stopy budou ztraceny.

• Chcete-li vědět více o stahování CD, viz Uživatelské příručky.

• Seznam skladeb můžete také vytvořit na počítači pomocí aplikace Philips Digital Media Manager(DMM). Podrobnosti

naleznete v souboru s nápovědou DMM. Informace o instalaci softwaru DMM naleznete v části Připojení k počítači.

Nalezení zkopírovaných skladeb
Po dokončení konverze lze najít a přehrát oddělené skladby ve složce Albums.

Vyberte zdroj HD

V části Albums (Alba) otevřete album nahraných skladeb pomocí ovlá-

dacích prvků pro navigaci 3 4 1 2.

Přehrávání disků CD (pouze na základně)
Na základně lze přehrávat následující formáty:

• Všechny přednahrané disky CD
• Všechny finalizované disky CD-R a CD-RW
• Disky WMA a MP3-CD (CD-R/CD-RW se soubory MP3/WMA)

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně.

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3 4 1 2 vyberte skladbu nebo album.

Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka OK

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP / 9

Disk vyjmete stisknutím tlačítka EJECT
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Přesouvání mezi základnou a stanicí

Centrum a stanice WACS5 vám poskytnou svobodu vychutnávat si nebo se

podělit o oblíbenou hudbu po celém domě.

MUSIC FOLLOWS ME
Při přehrávání hudby v režimu HD (pevný disk), přeneste přehrávač s sebou, od
centra ke stanici nebo od stanice  k centru.

Na zdrojové jednotce (centru či stanici), kde se přehrává hudba
Funkci aktivujete stisknutím tlačítka MUSIC FOLLOWS ME
• Pojawi się ikona

MUSIC BROADCAST
Při přehrávání hudby v režimu HD (pevný disk), vysíláte hudbu z centra na stanici(e).

Na základně
Funkci aktivujete stisknutím tlačítka MUSIC BROADCAST
• Na základně a stanici se zobrazí ikona Začne 5sekundové odpočítávání.

Na základně a stanici
• Zvolená hudba začne hrát zároveň

Tips:
• Zkontrolujte, zda jste stanici(e) zapnuli nebo přepnuli do pohotovostního režimu.

• Další přenos
Před stisknutím tlačítka MUSIC BROADCAST zkontrolujte, zda není nutné deaktivovat předchozí

přenos. Pokud je ikona na displeji základny nebo stanice stále aktivní, stiskněte tlačítko STOP / 9 na

základně. Potom postupujte podle kroků 1-2 výše.

• Během MUSIC BROADCAST jsou ostatní funkce nedostupné

• Funkci MUSIC BROADCAST ukončíte na stanici, stiskněte tlačítko STOP / 9 na stanici.

Tips:
• Zkontrolujte, zda je cílové jednotka zapnuta nebo v pohotovostním režimu.

• Před stisknutím MUSIC FOLLOWS ME na cílové jednotce stiskněte vždy MUSIC FOLLOWS
ME na jednotce zdrojové.

• MUSIC FOLLOWS ME se automaticky vypne, pokud neaktivujete

MUSIC FOLLOWS ME na druhém přístroji do 5 minut

Na cílové jednotce (centru či stanici), kde pokračuje přehrávání hudby
Stiskněte tlačítko MUSIC FOLLOWS ME
• Zvolená hudba pokračuje na cílové jednotce

• Na zdrojové jednotce,vybraná hudba se zastaví. Ikona zmizí.
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O prostředí

FAQ

O stahování/informaci o stopě

často kladené dotazy

D: Je zde maximální vzdálenost

přenosu mezi Music Center

(Hudebním Centrem) a Music

Station (Hudebními Stanicemi)

pro efektivní přenos dat?

D: Potřebuji počítač a domácí

síť pro používání WACS5?

D: Byli by sousedé schopni

přistupovat k hudbě uložené na

mém Music Centre (Hudebním

Centru), pokud tedy mají také

Philips Music Station (Philips

Hudební Stanici)?

O: Ano. Maximální vzdálenost Wi-Fi vysílání pro systém je 250m, měřeno v

otevřeném prostoru. Nicméně v obytném prostředí jsou nevyhnutelné pevné

překážky, jako zdi a dveře, které mohou významně redukovat efektivní přenosovou

vzdálenost na přibližně 50 - 100m. Zkuste přemístit soustavy, pokud pocítíte

přenosové problémy

O: Ne.Váš WACS5 je navržen pro práci nezávislou na počítači. Můžete převádět Vaše

CD do MP3 na Music Center (Hudebním Centru) a přenos hudby do Vašich Music

Station (Hudebních Stanicí) bez nějaké domácí síťové konstrukce.

O: Ne. Každá Music Station (Hudební Stanice) má unikátní šifrovací kód, který musí

být rozpoznán Music Center (Hudebním Centrem) během instalačního procesu.

D: Co je myšleno "stahováním"

a jaké funkce mohu použít při

činnosti stahování?

D: Potřebuji přímo po přinesení

domů ihned aktualizovat CDDB

databázi uloženou v Music

Center(Hudebním Centru)?

D: Poskytuje Philips aktualizaci

CDDB databáze?

O: Stahování je proces, dle kterého je CD stopa převedena do mnohem menšího
formátu MP3, který je pak uložen na interním pevném disku Music Center
(Hudebního Centra) pro přehrání a hudební přenos.V Music Centre (Hudebním
Centru) se "stahování" skládá ze dvou kroků: první, načítá obsah CD a dočasně ukládá
na pevný disk; druhý, převádí tento dočasný obsah CD do MP3 formátu - proces se
nazývá "kódování na pozadí".To trvá 1 hodinu pro převod 1 hodiny hudebního CD.
Ujistěte se, že jste nevybrali "Eko Úsporný" režim nebo neodpojili Vaše Music Center
(Hudební Centrum) od elektrické zástrčky.

O: Ne. Zde je již v Music Center (Hudebním Centru) předuložena masivní databáze

stop CD, která by se měla rovnat většině vydaných CD v posledních šesti měsících.

O: Ano. Poskytujeme čtvrtletní aktualizace CDDB na naší internetové stránce

http://www.philips.com/support. Jednoduše stáhnete soubor, vypálíte na CD a násle-

dujete proceduru krok za krokem pro kompletní aktualizaci.
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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

O SprávěHudby

Potřebujete pomoc?

www.philips.com/support 
nebo 

Nebo volejte naši technickou podporu

D: Co je Philips Digital Media

Manager (Philips Digitální

Manažer Médií) (DMM)?

D: Jak přenesu MP3 písničky,

které již mám na mém PC, do

mého nového Music Centre

(Hudebního Centra)?

D: Je Music Centre (Hudební

Centrum) aktualizovatelné?

O: Hlavní funkce Philips Digital Media Manager (Philips Digitálního Manažera Médií)

je sbírat MP3 stopy, které máte na Vašem PC a přenést je do Music Centre

(Hudebního Centra). Kromě toho Vám poskytuje jednostopé řešení pomoci řídit a

organizovat Vaši MP3 digitální hudbu potažmo také vytvořit seznamy pro přehrání,

přejmenovat stopy a seznam pro přehrání a také aktualizaci CDDB.

O: Jakmile jste nainstalovali Philips Digital Media Manager (Philips Digitální Manažer
Médií) (DMM) a propojili Vaše PC k Music Centre (Hudebnímu Centru) dodávaným
Ethernet kabelem, můžete použít tento software pro zjištění všech MP3 stop na
Vašem PC a pak jen táhnout a pustit tyto MP3 do "okna zařízení" DMM. Přenos stopy
je započat automaticky a průměrný čas spotřebovaný pro přenos jedné stopy je 4-6
vteřin.Viz část Připojení k vašemu PC.

O: Ano, oba, Music Centre (Hudební Centrum) i Music Station (Hudební Stanice)

jsou aktualizovatelný software, což znamená, že jsou připraveni pro budoucí funkční

aktualizace, když se stanou dostupnými. Sledujte pravidelně naši internetovou stránku

na poslední zprávy a zlepšení na http://www.philips.com/support.


