
 

Anslutning/Inställning

Avnjuta

FAQ

Wireless Music Center + Station
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Snabb Start Guide

Läs det här först!
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Wireless Music Center 
(Trådlöst Musik Center) WAC5

Vad finns i lådan?

Wireless Music
Station(Trådlös
Musik Station)

WAS5

AnvändarhandböckernaSnabb Start Guide

Fjärrkontroll för Station
med CR2025 batterier

Fjärrkontroll för Centret
med 4xAAA batterier

PC Installations-CD Anslut till din PC1 x Ethernetkabel

• Ta bort skyddande plastflikar innan du använder Stationens fjärrkontroll.
• Sätt i 4 AAA batterier i Centrets fjärrkontroll som visas

audiokablar

för Center

för Station

Stationens AC adapter

Stationens stativ

Fjärrkontroll för Centret 

Fjärrkontroll för Station 

Innan du använder fjärrkontrollen:

audiokablar



 

 

 

Inställning Wi-Fi anslutning mellan Center och Station

Anslutning/Inställning

Center

Station

AC

AC

Den första gången du ställer in Wi-Fi anslutningen, placera
WAC5 Center och WAS5 Station sida vid sida på en plan
och stabil yta

Anslut WACS5 för att sätta på strömmen, först Center och sedan
Station
Center/Station: • Skärmen lyser upp.

Auto installation/anslutning påbörjas.
• Du kommer att gå in i HD (Harddisk) (Hårddisk)

läge när installationen /anslutningen är avslutad.

Flytta Center och Station som önskas: plug and stream
• Bryt strömföringen till ditt Center eller Station och sätt på dem i olika

rum.
• Du kommer att kunna flytta hårddiskmusiken mellan Center och Station.

VIKTIGT!

• Om du får problem med att ansluta center och station stänger du av den 
trådlösa routern

• Undvik tjocka väggar.Att separera ditt center och station genom 2 eller flera
väggar kan förorsaka dålig streaminganslutning.

• För bättre Wi-Fi mottagning, vrid på Wi-Fi antennen eller justera plac-
eringen på ditt center och din station.

: indikerar maximum mottagning; : indikerar minimum mottagning
• För att ansluta fler Stationer till ditt WAC5 center, se

Användarhandböckerna, HD: Stationenss underhåll.

Innan du påbörjar Wi-Fi anslutningen, kontrollera att ditt center och station är
borta från källan som skapar störningen, till exempel: plasma TV, mikrovågsugnar,
DECT telefoner, bluetooth-apparater, trådlösa telefoner eller andra Wi-Fi pro-
dukter.

Antenn

Antenn

(HD står för
hårddiskläge)



 

  

LINE OUT

DCDC

LINE OUT

VIKTIGT!
• Gör aldrig några ändringar eller anslutningar när strömmen är på.

Tips:
• WAC5 center tillför ljudutgång DIGITAL OUT och OPTICAL OUT,

Se Användarhandböckerna, Installation
• WAS5 station är utrustad med ett stativ. För att montera stativet på din station,

a. Align the supplied stand to the jack at Station's bottom
b. Sätt i stativet i uttaget ordentligt (När det är isatt, är det inte

löstagbart )

Du kan enkelt ansluta din WACS5 till ditt existerande hemma-audiosystem, som
t.ex. audio/video mottagaren, hemmabiosystemet, mini/micro systemet, eller multi-
media högtalarkuber (med inbyggd förstärkare) och audioförstärkare.

Anslut till audiosystem

Välj AUX i anslutet audiosystem

Center

Station

(endast exempel)

(endast exempel)

Anslut centret till ett audiosystem:
a. Sätt i den röda kontakten av den röd/vita audio kabeln (medföl-

jande) till den röda uttaget LINE OUT R och den vita kontakten
till det vita uttaget LINE OUT L

b. Anslut andra änden av audiokablarna till AUX IN (eller AUDIO
IN) terminalerna på din andra apparat, röd kontakt till rött uttag
AUX IN R och vit kontakt till vitt uttag AUX IN L

Anslut stationen till ett annat audiosystem:
a. Sätt i änden med en-kontakt änden på audiokablarna (medföljer)

till LINE OUT
b. Sätt i änden med två-kontakt änden av audiokablarna till AUX IN

(eller AUDIO IN) terminalerna på din andra apparat, röd kontakt
till rött uttag AUX IN R och vit kontakt till vitt uttag AUX IN L

Anslutning/Inställning



 

 

Tryck OK (eller 2) för att påbörja uppspelning

För att ändra dina uppspelningsval,
a. tryck 1 en eller flera gånger för att gå in på tidigare vallista 
b. Använd navigeringskontrollerna 3 4 1  2 för att välja
c. Tryck OK eller 2 för att bekräfta

För att avstanna uppspelning, tryck STOP / 9

Play Harddisk (HD)(Spela Hårddisk)

På WAC5 Centrets 80GB* hårddisk, kan du lagra upp till 1500 audio CDs cen-
tralt. På en ansluten WAS5 Station, kan du spela all musik lagrad på hårddisken.

Tryck STANDBY ON för att slå på Center eller Station

Tryck SOURCE en gång eller flera för att välja HD källa (eller tryck
HARDDISK på fjärrkontrollen)

Avnjuta

Använd navigeringskontrollerna 3 4 1  2 för att välja dina uppspelningsval
(Demospår finns lagrade under All tracks)

* Faktiskt fritt utrymme är 69GB eller mindre, p.g.a. att buffertdelen för MP3 komprimering,
firmware, musik CD databas och demospår finns lagrade.

Tips:
• Den här fjärrkontrollen kan också användas för andra Philips trådlösa

musiksystem, vilka tillför ljud och tunerfunktioner ej tillgängliga i WACS5.
Sådant ljud/sådana inställningsknappar fungerar inte tillsammans med
WACS5.

• Undvik att placera ditt Center eller Station nära en plasma TV. Det kan
resultera i felaktig display på din Centers 2-vägs fjärrkontroll.
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CD(RW)

Build music library on
Center (Bygg musikbibliotek på Center) Du kan spara upp till 1500 audio
CDs på Centrets 80GB hårddisk genom att rippa ljud-CD-skivor, importera
MP3-/WMA-spår från datorn eller spela in från extern källa.

Rippa ljud-CD-skivor

Lägg i en CD i Centers CD laddare, CD skivans grafiktryckta sida upp.
• Reading CD (Läsa CD) framträder
• Lista över kontrollrutor för spåren framträder

På skärmen över spårlistan, tryck RECORD
• Lista över kontrollrutor för spåren framträder

För att påbörja inspelning av hela CDn, tryck på RECORD
(För att överföra delar av CDn, För att välja/välja bort alla spår, tryck och håll
kvar OK)
•  CD-Rec framträder. Displayen visar albumnamnet på spåret spelas in.

(skriv ner albumnamnet för din bekvämlighet)
• Centret kommer att återgå till CD läge när överföringen är klar

(Alla funktioner är tillgängliga för dig vid det här tillfället)

För att överföra till CD, upprepa Step 1-3 (steg 1-3) ovan. (Upp till 8 CD
skivor kan överföras i följd)

Importera MP3-/WMA-spår från datorn
Se manualen Anslut till din PC

Inspelning från extern källa
Ett maximum av en 3-timmes inspelning kan göras från radio eller extern källa. (spår finns lagrade
under I Album AUX). Se Användarhandböckerna, Bygga musikbibliotek på Center

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

www.philips.com
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VIKTIGT!
• Det tar lite tid att konvertera de överförda spåren till MP3 filer.
• Om strömmen bryts under konverteringen förlorar du alla rippade spår.
• För att lära dig mera om CD överföring, se Användarhandböckerna.
• Du kan editera din spårinformation via Philips Digital Media Manager (DMM). Läs manualen Anslut till din 

PC.

För att hitta dina överförda, rippade spår
Efter MP3 konverteringen är fullbordad, och du kan hitta och spela upp de överför-
da spåren i Albums.

Välj HD källa

I Albums (Album), använd navigeringskontrollerna 3 4 1 2 för att hitta
de inspelade spåren.

Spela CDs (endast på Center)
För uppspelning på Center kan du använda:
• Alla förinspelade audio CDs
• Alla avslutade audio CDR och CDRW diskar
• MP3 & WMA-CDs (CD-R/CD-RW med MP3/ WMA filer)

Lägg i en CD i Centrets CD laddare.

Använd navigeringskontrollerna 3 4 1 2 för att välja ett spår eller ett
album.

För att påbörja uppspelning, tryck OK

För att avstanna uppspelning, tryck STOP / 9

För att ta bort CD, tryck EJECT
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BROADCAST

Strömma musik mellan centret och stationen
Med WACS5 center and station, kommer du att ha friheten att njuta av och
dela din favoritmusik i ditt hem.

MUSIC FOLLOWS ME
Medan du spelar musik i HD (hårddisk) läge, flytta musikuppspelningen med dig,
från Center till Station eller från Station till Center.

På källenheten (center eller station), där musiken spelas
Tryck MUSIC FOLLOWS ME för att aktivera funktionen
• Ikonen framträder

MUSIC BROADCAST
När du spelar musik i HD(hårddisk) läge, musikutsändning från center till station(er).

On Center (På Center)
Tryck MUSIC BROADCAST för att aktivera funktionen
• konen framträder på Center och Station.5-sekunders nedräkning påbörjas.

On Center and Station (På Center och Station)
• Vald musik påbörjas och spelas upp samtidigt

Tips:
• Kontrollera att du har satt på station(er) eller satt på den i standby läge.
• To broadcast again (För att sända igen)

Före du trycker MUSIC BROADCAST, kontrollera om du behöver avaktivera tidigare utsänd-
ning. Om ikonen fortfarande är aktiv på Center eller Stationens display tryck STOP / 9 på Center.
Därefter, följ ovan beskrivna steg 1-2.

• Under tiden MUSIC BROADCAST, är påslagen, är andra funktioner otillgängliga.
• För att gå ur en station MUSIC BROADCAST, tryck STOP / 9 på Station.

Tips:
• Se till att den destionationsenheten är påsatt eller på i standbyläge
• Tryck alltid på MUSIC FOLLOWS ME på källenheten innan du trycker på MUSIC FOL-

LOWS ME på destionationsenheten.
• MUSIC FOLLOWS ME kommer att automatiskt avaktiveras om du inte aktiverar 

MUSIC FOLLOWS ME på den andra enheten inom 5 minuter.

På destinationsenheten (center eller station), där musiken kommer att
fortsätta
Tryck MUSIC FOLLOWS ME
• Vald musik fortsätter på destionationsenheten
• Vald musik avstannar på källenheten. Ikonen försvinner
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Om miljön

FAQ

Om överföring/Spårinformation

Mest vanliga frågorna

F: Föreligger det något maxi-
malt avstånd för överföring
mellan Music Centre (musik-
center) och Music Station för
effektiv streaming?

F: Behöver jag en dator och
ett hemmanätverk för att
använda WACS5?

F: Kan mina grannar komma
åt musiken som sparats på
mitt Music Centre (musikcen-
ter) om de också har en
Philips Music Station (Philips
musikstation)?

S: Ja. Maximalt avstånd mellan Wi-Fi överföring för systemet är 250m uppmätt i
öppet utrymme. Men i hemmiljö finns hinder och solida saker som t.ex. (väggar
och dörrar), vilka kan reducera effektivt överföringsavstånd till ungefär 50-100m.
Försök placera om enheterna om du erfar överföringsproblem.

S: Nej. Din WACS5 är designad att fungera oberoende av din dator. Du kan kon-
vertera dina CD skivor till MP3 på Music Centre (musikcentret) och streama
musiken till din Music Station (musikstation) utan någon struktur som t.ex. ett
hemnätverk.

S: Nej.Varje Music Station (musikstation) har en unik krypteringskod som
igenkänns av  Music Centre (musikcentret) under installationsprocessen.

F: Vad betyder "överföring
(ripping)" och vilka funktioner
kan jag använda när överförin-
gen sker?

F: Behöver jag uppdatera
CDDB databas sparad i Musik
Centre omedelbart efter det
att jag tagit hem den?

F: Erbjuder Philips en CDDB
databas-uppdatering?

S: Överföring (ripping) är den process där ett CD spår är konverterat i mycket
mindre MP3 format vilka sedan kan sparas på Music Centre interna hårddisk för
uppspelning och musikstreaming. Music Centre "ripping" pågår i två steg: först läser
den CD innehållet och sparar det temporärt på hårddisken. För det andra, konvert-
erar den temporärt CD innehåll - en process som kallas "bakgrundskodning". Det
tar 1 timme att konvertera 1 timme av CD musik. Se till att du inte väljer "Eco
Standby" (Eco strömförsörjningsläge eller drar ur kontakten till ditt Music Centre
musikcenter från eluttaget.

S: Nej. Det finns redan en enorm CD-spår databas förvald i Music Centre (musik-
centret), vilken bör matcha de flesta CDs släppta inom de sista sex månaderna.

S: Ja.Vi erbjuder uppdateringar för CDDB databasen kvartalsvis genom vår hemsi-
da //www.philips.com/support. Ladda enkelt ner filen, bränn den på CD-ROM och
följ CDn steg för steg för att helt uppdatera.
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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

Om musikunderhåll

Behöver du hjälp?

www.philips.com/support 
eller 

Ring vår kundtjänst 

F: Vad är Philips Digital Media
Manager (DMM)?

F: Hur överför jag MP3 sånger
jag redan har på min PC till
mitt nya Music Centre (musik-
center)?

F: Är Music Centre (musik-
centret) uppgraderingsbart?

S: Huvudfunktionen av Philips Digital Media Manager är att samla MP3 spår som
du har på din PC och överföra dem till Music Centre (musikcentret). Den ger
dessutom en en-stopp lösning för att hjälpa dig att handha och organisera ditt MP3
digitala musikinnehåll som t.ex att skapa spellistor, byta namn på spår och spellistin-
nehåll samt CDDB uppdatering.

S: När du har installerat Philips Digital Media Manager (DMM) och anslutit din PC
till Music Centre (musikcentret) med den medföljande Ethernet kabeln, kan du
använda den här mjukvaran för att hitta alla MP3 spår på din PC och sedan använ-
da "drag and drop" till "enhetsfönstret (device manager)" på DMM. Överföring av
spår kommer att påbörjas automatiskt och medeltiden är att överföra ett spår på
4-6 sekunder. Se manualen Anslut till din PC

S: Ja, mjukvaran på både Music Centre (musikcentret) och Music Station (musik-
stationen) kan uppgraderas vilket betyder att de är förberedda för framtida funk-
tionsuppgraderingar om de blir tillgängliga. Kontrollera kontinuerligt med vår hem-
sida för de senaste nyheterna av funktioner och förbättringar på
http://www.philips.com/support


