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Wireless Music Center + Station
WACS5 

Pikaopas

Lue tämä ensin!
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Wireless Music Center
(Langaton musiikkikeskus) WAC5

Mitä pakkauksessa on?

Wireless Music
Station

(Langaton musi-
ikkiasema) WAS5

KäyttöoppaitaPikaopas

Aseman kaukosäädin
ja sen 1 x CR2025-paristo

2-suuntainen kaukosäädin
ja sen 4 x AAA-paristot

Tietokoneen 
asennus-CD

Yhdistä PC
tietokoneeseesi

1 x Ethernet-kaapeli 

• Poista muoviliuska ennen Aseman kaukosäätimen käyttöä.
• Aseta neljä AAA-patteria Centerin (Keskuksen) kaukosäätimeen kuvan

osoittamalla tavalla

audiokaapelia

Keskukselle

Asemalle

Aseman DC-adapteri

Aseman tuki

2-suuntainen kaukosäädin

Aseman kaukosäädin

Ennen kaukosäätimen käyttöön ottoa

audiokaapelia



 

 

 

Wi-Fi-yhteyden määrittäminen Keskuksen ja Aseman välille

Liitä/Määritä

Center

Station

AC

AC

Kun määrität ensimmäistä kertaa Wi-Fi-yhteyttä, sijoita
WAC5 -keskus ja WAS5 -asema vierekkäin tasaiselle, tuke-
valle alustalle.

Liitä WACS5 pistorasiaan: ensin Keskus ja sen jälkeen Asema.
Keskus/Asema: • Vihreä valo syttyy.

Automaattiasennus ja -yhteys käynnistyvät.
• Kun asennus/yhteys on valmis, laite siirtyy HD-

tilaan (Hard Disk, kiintolevy).

Sijoita Keskus ja Asema haluamiisi paikkoihin: liitä ja siirrä.
• Irrota tarvittaessa Keskuksen tai Aseman sähköjohto pistorasiasta ja siir-

rä ne eri huoneisiin.
• Voit siirtää musiikkia Keskuksen kovalevyltä Asemaan.

TÄRKEÄÄ!
• Jos Centerin (Keskuksen) ja Stationin (Aseman) yhdistämisessä on

ongelmia, katkaise lähellä olevasta langattomasta reitittimestä virta
• Vältä paksuja seiniä.Keskuksen ja Aseman välissä saa olla vain yksi seinä.
• Paremman Wi-Fi-kuuluvuuden saamiseksi, vedä esiin Wi-Fi-antenni tai

muuta Centerin (Keskuksen) ja Stationin (Aseman) paikkaa.
: tarkoittaa parasta signaalia; : tarkoittaa heikointa signaalia

• Kytkeäksesi lisää Stationeita (Asemia) WAC5 Centeriisi (-keskukseesi),
katso Käyttöoppaita, HD:Aseman hallinnointi.

Ennen Wi-Fi yhteyden aloittamista varmista, että Centerisi (Keskuksesi) ja Stationisi
(Asemasi) eivät ole mahdollisia häiriölaitteita, kuten plasma TV:tä, mikroaaltouunia,
DECT-puhelimia, bluetooth-laitteita, langattomia puhelimia tai muita Wi-Fi laitteita,
lähellä.

Antenni

Antenni

(HD tarkoittaa
Harddisc
(kovalevy)-tilaa.)



 

  

LINE OUT

DCDC

LINE OUT

TÄRKEÄÄ!
• Älä koskaan tee tai korjaa liitäntöjä verkkovirran ollessa kytkettynä.

Vihjeitä:
• WAC5 Center (-keskus) mahdollistaa myös DIGITAL OUT ja 

OPTICAL OUT äänen ulosjohdattamisen. Katso Käyttöoppaita,
Asennus.

• WAS5 Station (-asema) saa asennettua erilliseen alustaan.Asentaaksesi Station

(Asema) alustaan,
a. Kohdista alusta Stationin (Aseman) pohjassa olevaan reikään
b. Varmista, että alusta on asennettu reikään hyvin (Kun asennus on
suoritettu, alusta ei voida enää irrottaaa Stationista (Asemasta).

Voit helposti yhdistää WACS5-laitteesi kotisi jo olemassa olevaan audiojärjestelmään,
kuten audio/video vastaanottimeen, kotielokuvateatteriisi, mini/mikrojärjestelmääsi tai
monimediakaiuttimiisi (sisäänrakennetun vahvistimen avulla) ja audiovahvistimeesi.

Yhdistä audiojärjestelmiin

Valitse AUX valitesemassasi audiojärjestelmässä

Center

Station

(vain havainnollistamista varten)

Yhdistä Center (Keskus) audiojärjestelmään:
a. sijoita puna/valkoisen äänikaapelin punainen kantaan (pakkaukseen)

punaiseen LINE OUT R pistorasiaan ja valkoinen pistoke
valkoiseen LINE OUT L pistorasiaan.

b. Yhdistä audiokaapelin toinen pää lisälaitteiden AUX IN (tai
AUDIO IN)-pääteasemiin, punainen pistoke punaiseen AUX IN
R-reikään ja valkoinen valkoiseen AUX IN L-reikään.

Yhdistä Station (Asema) toiseen audiojärjestelmään:
a. Asenna audiokaapelin (pakettiin kuuluva) yksipäinen pää LINE

OUT ään.
b. Yhdistä audiokaapelin kaksipäinen pää lisälaitteiden AUX IN (tai

AUDIO IN)-pääteasemiin, punainen pistoke punaiseen AUX IN
R-reikään ja valkoinen valkoiseen AUX IN L-reikään.

Liitä/Määritä

(vain havainnollistamista varten)



 

 

Käynnistä toisto painamalla OK (tai 2)

Muuta toiston asetuksia:
a. Siirry edelliseen asetusvalikkoon painamalla 1 kerran tai useammin.
b. Valitse nuolipainikkeilla 3 4 1 2

c. Vahvista painamalla OK tai 2

Keskeytä toisto painamalla STOP / 9

Toista kiintolevyltä (HD)

WAC5 -keskuksen 80 Gt:n* kiintolevylle voi tallentaa yhteen paikkaan jopa
1500 musiikki-CD:tä.

Paina Keskuksen tai Aseman STANDBY ON (Valmiustila Päällä)
-painiketta.

Valitse äänilähteeksi HD painamalla kerran tai useammin SOURCE
(Lähde) -painiketta. (tai Paina HARDDISK kauko-ohjaimen painike)

Nauti

Valitse toiston asetukset nuolipainikkeilla 3 4 1 2
(Esittelyraidat ovat kohdassa All tracks)

*Todellinen vapaa tila on 69GB tai vähemmän johtuen puskurimuistin osioimisesta MP3 pakkauk-
sessa, ohjelmistoissa, audio CD tietokannassa ja tallennetuissa demoraidoissa.

Vihjeitä:
• Tätä kaukosäädintä voi käyttää myös toisiin Philipsin langattomiin musi-

ikkijärjestelmiin, jotka tarjoavat sellaisia ääni- ja viritysmahdollisuuksia,
joita ei WACS5-laitteessa ei ole tarjolla. Nämä ääni- tai viritinnäppäimet
eivät toimi WACS5-mallin kanssa.

• Vältä sijoittamasta keskusta tai asemaa lähelle plasma TV:tä. Se saattaa
aiheuttaa vääränlaisen näkymän keskuksesi 2-suuntaisessa kaukosäätimessä.
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CD(RW)

Musiikkikirjaston perustaminen Keskukseen
Keskuksen 80 Gt:n kiintolevylle voi tallentaa jopa 1500 musiikki-CD:n sisäl-
lön tallentamalla CD:ltä, siirtämällä tietokoneelta tai tallentamalla ulkoisesta
lähteestä.

CD-äänilevyjen kopioiminen

Laita CD-levy Keskuksen CD-soittimeen niin, että CD:n painettu puoli
ollessa ylöspäin
• Reading CD (Luen CD:tä) -viesti tulee näyttöön
• Raitojen valintaluettelo tulee näyttöön

Kun näytöllä on raitaluettelo, paina RECORD
• Raitojen valintaluettelo tulee näyttöön

Polttaaksesi koko CD, paina RECORD.
(Jos haluat ripata vain osan CD:stä, Paina OK kerran tai tarvittaessa useammin,
valitaksesi raidat, jotka tulee nauhoittaa)
•  CD-Rec tulee näyttöön. Näytössä näkyy tallennettavan raidan albumin

nimi. (kirjoita albumin nimi muistiin omaksi eduksesi)
•  Music Center (Musiikkikeskus) palaa CD-tilaan, kun rippaus on päättynyt.

(Kaikki laitteen muut toiminnot ovat käytössäsi tämän prosessin aikana.)

Jos haluat ripata toisen CD:n, toista ylhällä mainittu Kohta 1-3. (Voit ripata
yhteensa 8 CD:tä peräkkäin)

MP3- ja WMA-raitojen tuominen tietokoneelta
Katso Yhdistä PC  tietokoneeseesi

Tallentaminen ulkoisesta lähteestä
Ulkoisesta lähteestä voidaan tallentaa enintään 3 tunnin tallenne. (Raidat ovat kohdassa
AUX). Katso Käyttöoppaita, HD: Musiikkikirjaston rakentaminen Keskukseen.

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

www.philips.com
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TÄRKEÄÄ!
• Voi kestää jonkin aikaa muuttaa nauhoitetut raidat MP3 tiedostoiksi.
• Jos virta katkeaa muuntotoiminnon aikana, kaikki kopioidut raidat pyyhkiytyvät pois.
• Saadaksesi lisätietoja CD:n rippauksesta, katso Käyttöoppaita.
• Voit lisäksi luoda omia soittolistoja tietokoneellasi Philips Digital Media Managerin (DMM) avulla. Katso

Yhdistä PC  tietokoneeseesi.

Tallennettujen raitojen löytäminen
Sen jälkeen kun MP3 muunnos on suoritettu, voit etsiä sekä soittaa nauhoitettuja
raitoja kohdasta Albums.

Valitse lähteeksi HD (Kiintolevy)

Valitse valikosta Albums (Albumit) nuolipainikkeilla 3 4  1  2 albumi,
jonka raidat on tallennettu

Toista CD (vain Keskuksesta)
Voit toistaa Keskuksessa:
• kaikki esitallennetut musiikki-CD:t
• kaikki tallennetut CDR- ja CDRW-levyt
• WMA- ja MP3-CD:t (CD-R/CD-RW, joissa MP3/WMA-tiedostoja)

Aseta CD Keskuksen CD-lataajaan painettu puoli itseesi päin.

Valitse raita tai albumi nuolipainikkeilla 3 4  1  2.

Käynnistä toisto painamalla OK

Keskeytä toisto painamalla STOP / 9

Poista CD painamalla EJECT (Ulos).
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BROADCAST

Siirrä musiikkia keskuksen ja aseman välillä
WACS5 Centerin (-keskuksen) ja Stationin (-aseman) avulla voit vapaasti
nauttia lempimusiikkiasi missä päin kotiasi tahansa.

MUSIC FOLLOWS ME
Kun soitat musiikkia HD-tilassa, voit siirtää soiton mukanasi Centeristä Stationiin
tai Stationista Centeriin (Asemasta Keskukseen).

Lähdeyksikössä (Center tai Station) (Keskus tai Asema), missä
musiikki soi
Paina MUSIC FOLLOWS ME-painiketta
• -kuvake tulee näyttöön

MUSIC BROADCAST
Soittaessasi musiikkia HD-tilassa, välitä musiikkia Centeristä Stationiin/Stationeihin.

Keskuksessa
Paina MUSIC BROADCAST-painiketta.
• Keskuksen ja Aseman näyttöön tulee -kuvake.5 sekunnin odotusaika alkaa.

Keskuksessa ja Asemassa
• Valittu musiikki alkaa soida samanaikaisesti

Tips:
• Tarkasta, että olet säätänyt Stationin/Stationit (Aseman/Asemat) valmiustilaan.
• Uusi yleislähetys

Ennen kuin painat MUSIC BROADCAST-painiketta, tarkista, onko aiempi yleislähetys ensin
keskeytettävä. Jos Keskuksen tai Aseman näytössä näkyy edelleen kuvake, paina Keskuksesta STOP
/ 9 Jatka sen jälkeen yllä olevista vaiheista1 ja 2.

• MUSIC BROADCAST:n aikana, muut toiminnot eivät ole käytettävissä.
• Kun haluat poistua asemalla MUSIC BROADCAST, paina Asemassa STOP / 9

Vihjeitä:
• varmista, että Pääteyksikössä on vaihdettu valmiustilaan
• Paina aina lähdeyksikön MUSIC FOLLOWS ME-painiketta ennen kuin painat pääteyksikön

MUSIC FOLLOWS ME-painiketta.
• MUSIC FOLLOWS ME lopettaa toiminnan automaattisesti, ellet aktivoi toisen laitteen 

MUSIC FOLLOWS ME ää viiden sekunnin sisällä

Pääteyksikössä (Center tai Station) (Keskus tai Asema), missä musiikki
jatkuu
Paina MUSIC FOLLOWS ME
• Valittu musiikki jatkaa soittoaan pääteyksikössä
• Lähdeyksikössä,Valittu musiikki lakkaa. -kuvake häviää
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FAQ

Rippauksesta/kappaleinformaatiosta

Kymmenen eniten kysyttyä kysymystä

K: Mikä on maksimi välity-
setäisyys Music Centren
(Musiikkikeskuksen) ja Music
Stationien välillä hyvän yhtey-
den ylläpitämiseksi?

K: Tarvitseeko sekä
tietokoneeni että verkkoy-
hteyteni käyttää WACS700:aa?

K: Pystyisivätkö naapurini
pääsemään Music Centreni
(Musiikkikeskukseni) musi-
ikkikansioihin, jos myös he sat-
tuisivat omistamaan Philips
Music Stationin?

V: Maksimietäisyys  Wi-Fi -yhteydelle on 250 metriä avoimessa tilassa. Kuitenkin
kotioloissa yhteyttä väistämättä häiritsevät kiinteät esineet kuten seinät ja ovet,
jotka saattavat lyhentää etäisyyden jopa 50-100 metriin.Yritä järjestää laitteet
uudelleen, jos yhteysongelmia ilmenee.

V: Ei.WACS5 on suunniteltu siten, että se toimii itsenäisesti.Voit muuntaa CD:si
MP3-tiedostoiksi Music Centressä (Musiikkikeskuksessa), ja johdattaa musiikkisi
Music Stationiisi (Musiikkiasemaasi) ilman rakenteellista verkkoyhteyttä.

V: Ei. Jokaisella Musiikkikeskuksella on oma kryptauskoodi, joka tulee tunnistaa
Music Centren (Musiikkikeskuksen) asennusvaiheessa.

K: Mitä |rippaus| tarkoittaa, ja
mitä toimintoja voin käyttää
rippauksen aikana?

K: Täytyykö minun päivittää
Music Centreen tallennettu
CDDB-tietokantani heti lait-
teen käyttöönoton jälkeen?

K: Saako Philipsiltä CDDB-
tietokannan päivityksiä?

V: Rippaus tarkoittaa prosessia, jonka avulla CD:n raidat muunnetaan huomat-
tavasti pienempään MP3-formaattiin, jotka sitten tallennetaan Music Centren
sisäiselle kovalevylle uudelleen soitettavaksi ja streamattavaksi (tarkoittaa sitä, että
kappaleen kuuntelu aloitetaan ennen kuin tiedosto on ladattu kokonaan).Tässä
kyseisessä Music Centressä |rippaus| tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin laite lukee
CD:n sisällön ja tallentaa sen väliaikaisesti kovalevylle; sitten laite muuntaa tämän
väliaikaisen CD:n sisällön MP3-muotoon, ja |tätä prosessia kutsutaan |background
koodaukseksi|. Muuntaaksesi yhden tunnin verran CD-musiikkia kuluu tunti.
Varmista, että et laita Music Centreä |Eco Standby|-tilaan tai laita laitetta pois päältä
toiminnon aikana.

V: Ei. Music Centreen (Musiikkikeskukseen) on jo ennalta ladattu valtava CD-
tiedostotietokanta, jonka pitäisi vastata suurinta osaa viimeisen puolen vuoden
aikana julkaistuja CD-levyjä.

V: Kyllä. Meiltä saa CDDB-tietokannan päivityksiä kerran kolmessa kuussa osoit-
teesta http://www.philips.com/support.Yksinkertaisesti lataa tiedosto, polta se CD-
ROM -asemallasi ja seuraa ohjeita päivityksen lataamiseksi.
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Musiikin hallinnasta

Tarvitsetko apua?

www.philips.com/support 
Tai 

soita neuvontapalveluumme.

K: Mikä on Philips Digital
Media Manager (DMM)?

K: Kuinka siirrän jo koneellani
olevia MP3-kappaleita
tietokoneeltani uuteen Music
Centreeni
(Musiikkikeskukseeni)?

K: Voiko Music Centren
(Musiikkikeskuksen) toimintoja
uudistaa päivittämällä?

V: Philips Digital Media Managerin päätehtävä on kerätä koneellasi olevia MP3-
tiedostoja ja siirtää ne Music Centreen (Musiikkikeskukseen).Tämän lisäksi se tar-
joaa sinulle yksinkertaisen apukeinon MP3 digitaalisen musiikin organisoinnissa ja
hallitsemisessa, kuten soittolistojen luomisessa, tiedostojen ja soittolistojen
uudeelleen nimeämisessä sekä CDDB-päivitysten hankkimisessa.

V: Kun olet ensin asentanut Philips Digital Media Mangerin (DMM) ja yhdistänyt
sen tietokoneeseesi pakettiin kuuluvan Ethernet-kaapelin avulla, voit käyttää tätä
ohjelmistoa kaikkien tietokoneellasi olevien MP3-tiedostojen paikannuksessa, ja
tämän jälkeen vain vetää (drag and drop) ne DMM:n |device window| (laiteikku-
naan).Tiedoston siirto käynnistyy automaattisesti, ja siirtoon kuluu keskimäärin
noin 4-6 sekuntia. Katso Yhdistä PC tietokoneeseesi.

V: Kyllä, niin Music Centren (Musiikkikeskuksen) kuin Music Stationeidenkin
(Musiikkiasemienkin) ohjelmistot voi uudistaa päivittämällä, mikä tarkoittaa, että ne
voi tulevaisuudessa päivittää, jos uusia päivityksiä ilmenee.Tarkista tiedot viimeisim-
mistä uutisista, uusista toiminnoista ja parannuksista osoitteessa
http://www.philips.com/support


