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O que há na Caixa?
Center

Wireless Music Center
(Central de Música Sem Fios) WAC5

Comando a distância de 2 vias da
Central com 4 pilhas x AAA

cabos de áudio

Station

Wireless Music
Station
(Estação de Música
Sem Fios) WAS5

CD de Instalação
para PC

Suporte do sistema

Comando a distância da
Estação
com 1 pilha x CR2025

1 x Cabo Ethernet

Adaptador CA do sistema

cabos de áudio

Guia de Começo
Rápido

Manual do
Usuário

Conectar ao seu PC

Antes de utilizar o controlo remoto:
• Remova a patilha plástica protectora antes de utilizar o comando a
distância da Estação.
• Introduza 4 pilhas AAA no controlo remoto Centro, tal como
apresentado na figura.

Comando a distância de 2 vias da Central

Comando a distância da
Estação

Conectar/Configurar
Configuração da conexão Wi-Fi entre a Central e a
Estação
Antes de iniciar a ligação Wi-Fi, verifique se o Centro e a Estação estão afastados da fonte de interferência, por exemplo: televisores de plasma, fornos
microondas, telefones DECT, dispositivos com Bluetooth, telefones sem fios e
outros produtos Wi-Fi.
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Da primeira vez que configurar a conexão Wi-Fi, coloque
a Central WAC5 e a Estação WAS5 lado a lado sobre
uma superfície nivelada e firme

Ligue a Central WACS5 ao abastecimento de energia eléctrica,
primeiro a Central e depois a Estação
Central/Estação: • O ecrã ilumina-se.
Auto-instalação/conexão inicia-se.
• Você entrará no modo HD (Disco Rígido) quando a instalação/conexão tenha terminado

Center

AC

Station

(HD significa
modo de Disco
rígido)

Recoloque a Central e a Estação conforme desejado: ligue e transmita
• Simplesmente desligue a sua Central ou Estação e ligue-as à corrente
em divisões diferentes
• Você poderá mover a música do disco rígido entre a Central e a Estação

IMPORTANTE!
• Desligue o router sem fios que se encontra nas proximidades se tiver
dificuldades em ligar o Centro e a Estação
• Evite paredes grossas.A sua Central e Estação não deverão nunca estar
bloqueadas por mais de 2 paredes.
• Para melhor recepção Wi-F, ligue a antena Wi-Fi ou ajuste a localização
da Central e do Sistema.
: Indica recepção máxima;
: Indica recepção mínima
• Para ligar mais Estações ao seu Centro WAC5, ver Manual do Usuário,
HD: Gestão da Estação.

Antena
Antena

Conectar/Configurar
Ligar a sistemas de som
Pode ligar facilmente o WACS5 ao sistema de áudio doméstico, quer seja ao
receptor áudio/vídeo, ao sistema cinema em casa, ao sistema mini/micro ou a altifalantes multimédia (com amplificador embutido) e amplificadores áudio.

Ligar a Central a um sistema de áudio:
a. Insira a ficha vermelha dos cabos de áudio vermelho/branco
(incluídos) na tomada vermelha LINE OUT R e a ficha branca
na tomada branca LINE OUT L
b. Ligue a outra extremidade dos cabos de áudio aos terminais
AUX IN (ou AUDIO IN) do Aparelho adicional, a ficha vermelha à tomada vermelha AUX IN R e a ficha branca à tomada
branca AUX IN L

Center

(apenas para fins de
ilustração)
Ligar o Sistema a outro sistema de áudio:
a. Introduza a extremidade de uma ficha dos cabos de áudio (fornecidos) a LINE OUT
b. Introduza a extremidade de duas fichas dos cabos de áudio
(fornecidos) aos terminais AUX IN (ou AUDIO IN) do
Aparelho adicional, a ficha vermelha à tomada vermelha AUX IN
R e a ficha branca à tomada branca AUX IN L

LINE OUT
LINE OUT

DCDC

Station
Seleccione o modo AUX no sistema de áudio ligado

IMPORTANTE!
• Nunca realize ou modifique conexões com o abastecimento de energia
eléctrica ligado.
Sugestões:
• O Centro WAC5 também inclui saídas de som DIGITAL OUT e

OPTICAL OUT, Consulte o Manual do Usuário, Instalação
• O Sistema WAS5 está equipado com um suporte. Para montar o suporte no Sistema,
a. Alinhe o suporte fornecido com o encaixe na parte inferior do
Sistema
b. Introduza firmemente o suporte no encaixe (Depois de introduzido,
o suporte não pode ser retirado.)

(apenas para fins de
ilustração)

Desfrutar
Reproduzir o Disco Rígido (HD)
No disco rígido de 80GB* do WAC5, você pode centralizar o armazenamento
de até 1500 CDs áudio.

Pressione STANDBY ON para ligar a Central ou Estação

Pressione SOURCE uma vez ou mais para seleccionar a fonte HD
(ou pressione HARDDISK no controlo remoto)

Utilize os controlos de navegação 3 4 1 2 para seleccionar as suas opções
de reprodução (As faixas de demonstração são guardadas em All tracks)

Pressione OK para iniciar a reprodução

Para alterar as suas opções de reprodução,
a. pressione 1 uma vez ou mais para introduzir as listas de opções
anteriores
b. Utilize os controlos de navegação 3 4 1 2 para seleccionar
c. Pressione OK ou 2 para confirmar.

Para parar a reprodução, pressione STOP / 9
Tips:

• Este controlo remoto também pode ser utilizado com outros sistemas
de música sem fios da Philips, que produzem som e características de
sintonia não disponíveis no sistema WACS5. Estas teclas de som/sintonizador não funcionam com o WACS5.
• Evite colocar a sua Central ou Estação próxima de uma TV de plasma.
Isto poderá ocasionar visualização inadequada no comando a distância
de 2 vias da sua Central.
* O espaço livre real é de 69GB ou inferior, devido à partição do buffer para compressão
MP3, firmware, base de dados de música de CDs e faixas de demonstração guardadas.
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Criar uma biblioteca de música na Central
Você pode criar até 1500 CDs áudio no disco rígido de 80GB da Central
através de copiar CDs, Importar desde o PC ou Gravar a partir do fonte
Externa

Extrair CDs de áudio

1
Insira um CD áudio no carregador de CD da Central, o lado gráfico do
CD virado para cima
• Reading CD (Lendo o CD) é exibido.
• A lista das caixas de verificação das faixas é exibida.
CD
P rin

2

ted

Side

(RW
)

No ecrã da lista de faixas, pressione RECORD
• A lista das caixas de verificação das faixas é exibida.

3
Para iniciar a gravação do CD inteiro, pressione RECORD
(para copiar parte do CD, Pressione OK uma vez ou mais para seleccionar ou
desmarcar as faixas a serem gravadas)
• CD-Rec é exibido. O visor indica o nome do álbum da faixa a ser
gravada. (anote o nome do álbum para sua conveniência)
• A Central regressará ao modo CD quando a cópia estiver terminada
(Nesta altura todas as funções se encontram disponíveis.)

4
Para copiar outro CD, repita o Passo 1-3 acima.
(Podem ser copiados 8 CDs consecutivamente)

Importar faixas MP3/WMA do computador
Consulte o manual em Conectar ao seu PC

Gravar desde o fonte Externa

Podem ser gravadas até ao máximo de 3 horas a partir do fonte externa. (As faixas são
guardadas em AUX). Consulte o Manual do Usuário, HD: Criar uma biblioteca de
música na Central
2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20551 PT

www.philips.com

B
Encontrar as suas faixas copiadas
Depois da conversão MP3 ter sido completada, você poderá encontrar e reproduzir as faixas copiadas em Albums.

1
Seleccione a fonte HD

2
Em Albums, utilize os controlos de navegação 3 4 1 2 para encontrar
o álbum das faixas gravadas.
IMPORTANTE!
• Leva algum tempo a converter as faixas copiadas em ficheiros MP3.
• Se ocorrer uma falha de corrente durante a conversão, perde todas as faixas extraída
• Para aprender mais sobre copiar um CD, consulte o Manual do Usuário.
• Você também pode criar as suas listas de reprodução no seu computador via Philips Digital Media Manager
(DMM). Para detalhes, consulte o ficheiro de ajuda DMM. Reporte-se ao manual em Conectar ao seu PC para
aprender como instalar o software DMM.

Reproduzir CDs (só na Central)
Para reproduzir na Central você pode utilizar:
• Todos os CDs áudio pré-gravados
• Todos os discos áudio CDR e CD-RW finalizados
• CDs-MP3 e WMA (CD-R/CD-RW com ficheiros MP3/WMA)

1
Insira um CD na abertura do carregador de CD da Central.

2
CD
P rin

Utilize os controlos de navegação 3 4 1 2 para seleccionar uma faixa ou
álbum.

ted

(RW
)

Side

3
Para iniciar a reprodução, pressione OK

4
Para parar a reprodução, pressione STOP / 9

5
Para retirar o disco, pressione EJECT

OK

B

Fazer o stream de música entre o Centro e a
Estação
Com o Centro e Estação WACS5, terá toda a liberdade para desfrutar ou
partilhar as suas músicas preferidas em toda a casa.

MUSIC FOLLOWS ME

Durante a reprodução de música no modo HD, transporte a reprodução de
música consigo, do Centro para a Estação ou da Estação para o Centro.

1
Na unidade de origem (Centro ou Estação) em que a música está
ser reproduzida
Pressione MUSIC FOLLOWS ME para activar
• O ícone
é exibido

2
Na unidade de destino (Centro ou Estação) em que a música continua
Pressione MUSIC FOLLOWS ME
• A música seleccionada continua na unidade de destino
• Na unidade de origem, A música seleccionada pára. O ícone
desaparece

Sugestões:
• assegure-se de que a unidade de destino se encontra ligada ou no modo de espera.
• Prima sempre MUSIC FOLLOWS ME na unidade de origem antes de premir MUSIC
FOLLOWS ME na unidade de destino.
• MUSIC FOLLOWS ME será automaticamente desactivado se não activar
MUSIC FOLLOWS ME na unidade secundária dentro de 5 minutos

MUSIC BROADCAST
Durante a reprodução de música no modo HD (Disco rígido), proceda à difusão da música
do Centro para a(s) Estação(ões).

1

Na Central

Pressione MUSIC BROADCAST para activar
• O ícone
é exibido na Central e Estação.A contagem decrescente de 5
segundos inicia-se.

2
Na Central e Estação
• A música seleccionada inicia a reprodução em simultâneo
Tips:
• Verifique se ligou a(s) Estação(ões) ou se está(ão) no modo de suspensão.
• Para voltar a difundir novamente
Antes de você pressionar MUSIC BROADCAST, verifique se necessita de desactivar alguma
transmissão anterior. Se o ícone ainda se encontrar activado no visor da Central ou Estação, pressione STOP/9 na Central. Depois, siga os passos 1-2 acima.
• Durante MUSIC BROADCAST, as outras funções não estão disponíveis
• For a station to exit MUSIC BROADCAST, pressione STOP/9 na Estação.

BROADCAST

C

FAQ
Dez Perguntas Mais Frequentes

Sobre o Ambiente de Funcionamento
P: Existe alguma distância
máxima de transmissão entre
a Music Centre (Central de
Música) e as Music Stations
(Estações de Música) para uma
difusão eficaz?

P: Necessito de um computador e uma rede doméstica
para utilizar o WACS5?

P: Os meus vizinhos poderão
aceder à música guardada na
minha Music Centre (Central
de Música) caso estes também
possuam uma Philips Music
Station (Estação de Música
Philips)?

R: Sim. A distância máxima de transmissão Wi-Fi para o sistema é de 250 m
medidos num espaço aberto. No entanto, num ambiente doméstico, existem
obstáculos sólidos inevitáveis tais como paredes e portas, os quais podem reduzir
significativamente a eficácia da distância de transmissão para aproximadamente
50-100 m.Tente reposicionar as unidades se surgirem problemas de transmissão
R: Não. O seu WACS5 está concebido para trabalhar independentemente do seu
computador.Você pode converter os seus CDs em MP3s na Music Centre
(Central de Música), e difundir a música para as suas Music Stations (Estações de
Música) sem qualquer estrutura de rede doméstica.
R: Não. Cada Music Station (Estação de Música) possui um código de encriptação
único que tem que ser reconhecido pela Music Centre (Central de Música)
durante o processo de instalação.

Informação sobre Copiar/Faixa
P: O que é que significa "ripping" ("copiar") e que funções
posso utilizar enquanto se
estiver a desenrolar o processo de copiar para converter?

R: Copiar para converter é o processo pelo qual uma faixa de um CD é convertida
num formato MP3 muito mais pequeno, sendo posteriormente guardada no disco
rígido interno da Music Centre (Central de Música) para a reprodução e difusão de
música. Na Music Centre (Central de Música) "ripping" ("copiar") executa-se em
dois passos: primeiro, este lê o conteúdo do CD e guarda-o temporariamente no
disco rígido; segundo, este converte o conteúdo do CD temporário no formato
MP3 - um processo chamado "codificação de fundo".. Isto leva 1 hora para converter 1 hora de um CD de música. Assegure-se de que não selecciona o modo "Eco
Standby" ("Modo de Espera com Economia de Energia") ou desliga a sua Music
Centre (Central de Música) da tomada de corrente eléctrica.

P: Necessito de actualizar

R: Não. Já existe uma grande base de dados de faixas de CD pré-armazenada na

imediatamente a base de
dados CDDB guardada na
Music Centre logo após a
trazer para casa?

Music Centre (Central de Música), a qual deverá corresponder à maioria dos CDs
lançados nos últimos seis meses.

P: A Philips providencia actualizações da base de dados
CDDB?

R: Sim. Nós providenciamos actualizações trimestrais da base de dados CDDB
através da nossa página web http://www.philips.com/support.Transfira simplesmente
o ficheiro, e copie-o para um CD-ROM e siga os procedimentos passo a passo para
completar a actualização.

C
Sobre o Gestor de Música
P: O que é o Philips Digital

R: A principal função do Philips Digital Media Manager é a de recolher faixas MP3

Media Manager (DMM)
(Gestor de Media Digital da
Philips)?

que você tem no seu PC e transferi-las para a sua Music Centre (Central de
Música). Além disso, este providencia uma solução interrupção-única para o ajudar
a gerir e organizar o conteúdo da música digital MP3 tal como a criação de listas
de reprodução, mudar o nome das faixas e conteúdo das listas de reprodução
assim como actualizações CDDB.

P: Como é que transfiro as

R: Uma vez que tenha instalado o Philips Digital Media Manager (DMM) (Gestor

canções MP3 que já tenho no
meu PC para a minha nova
Music Centre (Central de
Música)?

de Media Digital da Philips) e conectado o seu PC à Music Centre (Central de
Música) com o cabo Ethernet fornecido, você poderá utilizar este software para
localizar todas as faixas MP3 no seu PC e então simplesmente as arrastar e largar
na "janela do dispositivo" do DMM. A transferência de faixas iniciar-se-á automaticamente e o tempo médio que este leva a transferir uma faixa é de 4-6 segundos.
Consulte o manual em Conectar ao seu PC.

P:A Music Centre (Central

R: Sim, quer a Music Centre (Central de Música) e Music Stations (Estações de

de Música) é actualizável?

Música possuem ambas software actualizável, o que significa que estão preparadas
para futuras actualizações de funções caso estas fiquem disponíveis.Verifique regularmente a nossa página web http://www.philips.com/support para as últimas informações sobre novas funções e melhorias.

Necessita de ajuda?
www.philips.com/support
Ou
ligue para o nosso helpdesk
Country

Helpdesk
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

Tariff / min

Keep ready

