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System requirements:
• Windows 98 (SE) / ME / 2000 / XP 
  (Home and Professional)
• Pentium Class 300MHz processor or higher
• CD-ROM drive
• Ethernet port
• Free hard disk space 500MB 
  for the software

CD contains: 
• Digital Media Manager
• Network Setup
• Manual & FAQs
• Registration & Upgrades

Wireless Music Center
PC installer

WACS700

Wireless Music 

Center + Station

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Benutzerhandücher
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Wireless Music Center 
(Trådløst Musikcenter) WAC 700

Hvad er der i kassen?

Wireless Music Station
(Trådløs Musikstation) WAS 700

BrugermanualSådan kommer du
hurtigt i gang

Station 2-vejs fjernbet-
jening

med 1 x CR2025 batteri

Center 2-vejs fjernbetjening
med 4 x AAA batterier

1 x Ethernet kabel 2 x Monteringspakke
til Center og Station

Center

Station

2 x FM antenneInstallerings-CD til PCForbind til din PC

• Fjern beskyttelsestappen for Stationens fjernbetjening tages i brug.
• isæt 4 AAA batterier i Centers fjernbetjeningen som vist

Center 2-vejs fjernbetjening

Station 2-vejs
fjernbetjening

Før fjernbetjening benyttes:
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A Opstilling af Wi-Fi forbindelse mellem Center og
Station

Den første gang du forbinder Wi-Fi, skal waC700
Center og waS700 stå ved siden af hinanden på en flad
og fast overflade.

Forbind waCS700 til strøm, først Center og derefter Station.
Center/Station: • Skærmen lyser.

Automatisk installering/forbindelse starter
• Når installation/tilslutning er færdiggjort vil både

Center og Basen gå i HD (Harddisk) tilstand (se
skærm illustration til højre)

(Sørg for at have sat strøm til Center før du tænder for strømmen til
Station.)

Placér Center og Station det ønskede sted:
• Tag strømmen fra Center eller Station og sæt dem til i et andet rum 
• Du vil kunne afspille den musik som er gemt i HD både gennem

Center og Basen

Forbindelse/Opsætning

Center

Station

AC

AC

(HD betyder
Harddisk tilstand )

VIGTIGT!
• Undgå tykke vægge. Såfremt din Center og Basen adskilles af 2 eller flere

vægge vil det kunne forårsage dårlig streaming forbindelse.
• Hold dit Center og din Station væk fra forstyrrelseskilder, f.eks. plasma-TV,

mikrobølgeovn,DECT telefoner, bluetooth apparater, trådløse telefoner, andre
Wi-Fi apparater.

• For bedste streaming forbindelse, Justér placeringen af dit Center og Station
under hensyntagen til modtagelsen af Wi-Fi signaler

: indikerer maximum modtagelse; : indikerer minimum          mod-
tagelse

• For montering på væggen bør du kontakte en dertil uddannet person. Se detal-
jer i Brugermanual,Appendix:Montering a Center eller Station på
Væggen. Vil du måske have behov for assistance fra kvalificeret service
personel.
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B

Tryk på OK eller 2 for at starte afspilning

Skift afspilningsfunktion ved at:
a. trykke på 1 én eller flere gange for at gå ind i forrige liste af muligheder
b. bruge knapperne 3 4 1 2 for at vælge
c. trykke på OK or 2 for at bekræfte

Stop afspilning ved at trykke på STOP / 9

Afspil Harddisk (HD)

På WAC700 Musik Centers 40GB* hard disk, kan du gemme
op til 750 audio Cder centralt.
Philips har allerede gemt 6 demo numre i Playlist 00000WA
og 6 musik numre i Playlist_001- Playlist_004.

Tryk på STANDBY ON for at tænde for Center eller Station

Tryk på SOURCE en eller flere gange for at vælge HD kilde på Center eller
Station
• Der kan vælges og afspilles musik ved såvel Center som ved Basen.

Nydelse

Brug den runde knap og trykke på navigations tasterne 3 4 1 2 til at
vælge afspilnings muligheder: for eksempel fra "Afspilningsliste" 2 ,
"Afspilningslist_001" 4, OK 

Tilgængelig opbevaringsplads for musik ligger på ca. 33GB da rest kapaciteten er reserveret til system brug.

Center’s remote control

Center

Station
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Flyt mellem Center og Station
Op til 5 WAS700 Baser kan tilsluttes til en WAC700 Center på samme tid. Musik kan
streames fra Center til alle Baserne via dens Wi-Fi link. Din familie vil med lethed
kunne nyde og dele musik fra mange steder i huset.

MUSIC FOLLOWS ME
Som du bevæger dig rundt i hjemmet kan din musik flytte med, enten
fra Center til Basen eller fra Basen til Center.

På det første apparat (Center eller Basen), mens musikken spiller fra
HD (Harddisk)
Press MUSIC FOLLOWS ME to activate function

• Tryk for at aktivere funktionen 

Gå til det andet apparat (Center eller Basen), hvor du vil finde ikonet i
displayet (kun i 5 minutter).
Hvis det andet apparat er på standby, tryk da på STANDBY ON for at
tænde for det og vælg SOURCE til HD tilstand.
Tryk MUSIC FOLLOWS ME for at overtage musikken 
• Musik afspilning vil da standse fra det første apparat og fortsætte på det

andet apparat.

• Ikonet vises

For at stoppe MUSIC FOLLOWS ME trykkes på STOP på den anden enhed.

VIGTIGT!
• Sørg for at du har valgt HD for Center og Basen.
• Du skal trykke på MUSIC FOLLOWS ME på den første enhed, før du trykker på

MUSIC FOLLOWS ME på den anden enhed.
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MUSIC BROADCAST
MUSIC BROADCAST tillader dig at sende musik fra Center til alle tilslut-
tede Baser.

På Center
Mens musikken afspiller fra HD (harddisk) i musikcenteret, tryk
MUSIC BROADCAST for at aktivere.
• Ikonet vises på Center og Station. Basen vil nu synkro-

nisere med Center.

På Center og Basen
• Det valgte musik vil afspilles på både Center og Basen efter 15-20 sekun-

der.

Tips:
• Sørg for at du har valgt HD for Center og Basen.

Du kan stadig aflyse MUSIC BROADCAST inden for 5 sekunder.
• Tryk STOP i én Base og der vil stadig blive sendt.

• For at udsende igen
Før der trykkes på MUSIC BROADCAST, se da efter om en tidligere sending
stadig er aktiv.

Hvis ikonet stadig er aktivt på Center eller Stationens display, trykkes på
STOPpå Center.

• Under udsendelse kan der være en forsinkelse i afspilningen mellem
Center go Station, når du tænder første gang.

For at standse MUSIC BROADCAST, tryk STOP på Center.
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CD(RW)

Printed Sid

e

OK

Byg et musikbibliotek på
Du kan gemme op til 750 audio Cd'er på Centers  40GB harddisk ved at
lave en CD ripping (konvertering fra CD til MP3 filer).

Kopiering af CDer

Sæt en audio CD ind i Center's CD skuffe, CD'ens grafisk trykte side mod
Dem.
• Reading CD (CD læses) vises.
• Audio CD: Listen af numre vises.
• For Cd'er optaget med MP3/WMA musik filer: En liste med fil

foldere fremkommer. For at lægge den ind, tryk 2 på en fremhævet fil
folder.

Mens listen med musik numre er i displayet, tryk på RECORD
• En list af numre og afkrydsningsæsker kommer til syne for alle

numre.

Benyt navigationskontrollen 3 eller 4 og 2 for at fremhæve bestemte numre,
Tryk MARK • UNMARK for at vælge eller fravælge numre til at overspille.
• Tryk og hold MARK • UNMARK for at vælge/fravælge alle viste numre på
en gang.

Din Center er sat til CD ripping ved 4 gange hastighed og bedst kvalitet.
Såfremt den har svært ved at læse en bestemt CD kan du forsøge at over-
spille ved en lavere hastighed. Du kan også vælge at benytte en dårligere
kvalitet såfremt indholdet består udelukkende af stemmer. (Se
Brugermanual, Bygning af musikbibliotek på Center)

Center

På listen af numre trykkes på RECORD eller OK.
• CD-Rec vises. Displayet viser sang nummer og album nummer på den

sang som overspilles.
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Find dine kopierede numre
Når MP3 konverteringen er færdig, kan du finde og afspille de kopierede
numre i Albums.

Tryk SOURCE for at vælge HD tilstand.

I Albums bruges knapperne 3 4 1 2 for at finde albummet med optagede
numre.

Importer fra din PC
Se manualen Forbind til din PC

Optagelse fra Radio eller Ekstern kilde
Der kan optages maximum 3 timer fra radio eller ekstern kilde.
Se Brugermanual, Bygning af musikbibliotek på Center

Optagelsen stoppes ved at trykke på STOP 

VIGTIGT!
• Det tager tid at konvertere de kopierede numre til MP3 filer. Hvis

der opstår strømsvigt under konverteringen, går alle kopierede
numre tabt.
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Afspil CDer (kun på Center)
Du kan afspille følgende
• Alle audio Cd'er 
• Alle Cd'er som indeholder WMA, MP3 filer
Bemærk: CDR, CDRW disketter skal afsluttes først.

Diske med Digital Rights Management kan ikke afspilles.

Center

Isæt en CD i Centers CD-rum med CDens mærkatside mod dig.

Benyt navigationstasterne 3 4 1 2 for at vælge en sang eller folder.

Afspilningen startes ved at trykke på 2 eller OK

Afspilningen stoppes ved at trykke på STOP

CDen fjernes ved at trykke på EJECT
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Lyt til FM Radio

Forbind den medfølgende FM ledning antenne til din Center og
Base (se Brugermanual, Installering)

Tryk på SOURCE én eller flere gange for at vælge RADIO kilde på Center
eller Station (på fjernbetjeningen trykkes TUNER/AUX én eller flere gange)

For at vælge Autostore radio (automatisk lagring af radio)
a. tryk på MENU
b. brug knapperne 3 eller 4 og 2 for at vælge
• Displayet viser: Autostore Please wait... Når autogem funktionen er

afsluttet, vil en liste af radio stationer vises, og den station vil begynde at
spille.

• Du kan lagre op til 40 forudindstillede radio stationer i hukommelsen
(inklusiv maximum 10 RDS stationer).

Brug knapperne 3 eller 4 og 2 for at vælge den ønskede station

For at lære mere om dette produkt og hvordan de skal aktiveres henvises
til den medfølgende manual:
• User manual: for flere detaljer og fejlfinding

• Connect to your PC: for at forbinde til din PC, lave netværk, samt
overføre og håndtere din musiksamling ved at bruge Philips Digital
Media Manager (medfølger)

Center

Station



C
Om omgivelserne

FAQ

Q: Er der en maksimal afstand
af transmission mellem Music
Centre and stationer for effek-
tiv overførsel?

Q: Er det nødvendigt at have
en computer og hjemme net-
work for at bruge WACS700?

Q: Vil mine naboer have
adgang til den musik , der er
lagret i mit Music Centre, hvis
de også har en Philips Music
Station?

A: Ja. Den maksimale afstand af Wi-Fi transmissionen for systemet er 250 m målt i
et åbent rum. Der er imidlertid altid i et hjem faste dele som vægge og døre,
hvilket kan reducere den effektive overførselsafstand væsentligt til ca. 50-100 m.
Prøv at placere anlægget et andet sted, hvis der opstår problemer med transmis-
sion.

A: Nej. Deres WACS700 er designet til at fungere uafhængigt af en computer. De
kan konvertere Deres CD'er til MP3'er på Music Centre, og overføre dem til
Deres Music Station uden nogen form for hjemme Network udstyr.

A: Nej.Alle Music Stations har en unik sikkerhedskode, der skal kendes af Music
Centre under installationsprocessen.

Q: Hvad betyder "ripping" og
hvilke andre funktioner kan jeg
bruge, mens der kopieres?

Q: Er det nødvendigt, at jeg
omgående opdaterer CDDB
databasen, som er lagret i
Music Centre så snart jeg
kommer hjem med det?

Q: Leverer Philips CDDB
database opdateringer?

A: Ripping er den proces, hvorved et CD spor konverteres til det meget mindre
MP3 format, som derefter lagres i Music Centre's indre hard disk til afspilning eller
overførsel. I Music Centre er der to trin ved "ripping": først læser den indholdet af
CD'en og gemmer det midlertidigt på hard disken, derefter konverterer den det
midlertidige CD's indhold til MP3 format - denne proces kaldes "baggrunds kom-
primering". Det varer 1 time at konvertere 1 times CD . Vær opmærksom på ikke
at bruge  "Økonomisparefunktionen" eller afbryde Deres Centre fra det elektriske
stik.

A: Nej. Der er allerede en meget stor CD-spor database lagret i  Music Centre,
hvilket skulle inkludere de fleste af de CD'er, der er kommet frem inden for de
sidste seks måneder.

A: Ja.Vi forsyner kunderne kvartalsvis med opdateringer af CDDB databasen gen-
nem vores webside http://www.philips.com/support. Download blot filen, brænd
den på en CD-ROM og følg vejledningen skridt for skridt for at færdiggøre opda-
teringen.

Om brænding/spor information

Oftest stillede spørgsmål



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 Musik Styring

Q: Hvad er Philips Digital
Media Manager (DMM)?

Q: Hvordan overfører jeg de
MP3 sange, som jeg allerede
har på min PC til mit nye
Music Centre?

Q: Kan Music Centre
opgraderes?

A: Hovedfunktionen for Philips Digital Media Manager er at opsamle de MP3 spor,
De har på Deres PC og overføre dem til Music Centre. Desuden giver det en sim-
pel løsning til at hjælpe med at styre og organisere Deres MP3 digitale musik ind-
hold som at lave lister med tekst, give spor et nyt navn og en oversigt sammen
med en CDDB opdatering.

A: Når De een gang har installeret Philips Digital Media Manager (DMM) and for-
bundet  Deres PC til  Music Centre med det medfølgende Ethernet kabel, kan
dette software bruges til at finde alle  MP3 spor på Deres PC og blot trække og
sætte dem ind i "hjælpevinduet" på DMM. Overførsel af spor vil begynde automa-
tisk, og det tager gennemsnitlig 4-6 sekunder at overføre et spor. Se manualen
Forbind til din PC

A: Ja, både Music Centre og Music Station kan opgraderes med software, hvilket
betyder, at de er gjort klar til fremtidige funktionsopgraderinger, hvis disse skulle
komme. Se vores webside regelmæssigt for de sidste nyheder og muligheder og
forbedringer på http://www.philips.com/support

Brug for hjælp?

www.philips.com/support 
Eller 

Ring til vores hjælpelinie 


