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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
(Central de Música Sem Fios) WAC 700

O que há na Caixa?

Wireless Music Station
(Estação de Música Sem Fios) WAS

700

Manual do UsuárioGuia de Começo RápidoComando a distância da
Estação

com 1 pilha x CR2025

Comando a distância de 2
vias da Central

com  4 pilhas x AAA

1 x Cabo Ethernet 2 x Kit de Montagem
para a Central e Estação

Center

Station

2 x Antena de Fio
FM

CD de Instalação
para PC

Conectar ao seu PC

• 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 dis-
tância da Estação

Antes de utilizar o controlo remoto:

A
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A Configuração da conexão Wi-Fi entre a Central e
a Estação

Da primeira vez que  configurar a conexão Wi-Fi,
coloque a Central WAC700 e a Estação WAS700 lado
a lado sobre uma superfície nivelada e firme.

Ligue a Central WACS700 ao abastecimento de energia eléctrica,
primeiro a Central e depois a Estação.
Central/Estação: • O ecrã ilumina-se.

Auto-instalação/conexão inicia-se.
• Depois de concluir a instalação/ligação, o Centro

e a Estação entram no modo HD (Disco rígido)
(ver ilustração do ecrã à direita)

(Assegure-se de que ligou a Central à corrente eléctrica antes de ligar a
Estação)

Recoloque  a Central e a Estação conforme desejado:
• Simplesmente desligue  a sua Central ou Estação e ligue-as à corrente

em divisões diferentes.
• Pode reproduzir música armazenada no HD no Centro e na Estação.

Conectar/Configurar

Central

Estação

AC

AC

(HD significa modo
de Disco rígido)

IMPORTANTE!
• Evite paredes grossas. Separar o Centro e a Estação por 2 ou mais pare-

des pode provocar uma ligação de fluxo (streaming) de fraca qualidade.
• Mantenha a sua Central e Estação, afastadas da fonte de interferência, por

exemplo TVs de plasma, fornos microondas, telefones DECT, dispositivos
bluetooth, telefones sem fios, outros produtos Wi-Fi.

• Para obter a melhor ligação de fluxo (streaming),Ajuste a localização da
sua Central e Estação baseando-se no estado da recepção dos sinais Wi-
Fi.

: Indica recepção máxima; : Indica recepção mínima
• Para a montagem na parede, você necessita de solicitar ajuda a uma pes-

soa qualificada. Para detalhes, consulte o Manual do Usuário,
Apêndice: Como montar a sua Central e Estação nas paredes.
Pode precisar de assistência técnica de pessoal qualificado.
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Pressione OK ou 2 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

Reproduzir o Disco Rígido (HD)

Pode guardar centralmente até 750 CDs de áudio no disco rígido de 40GB*
no Centro de Música WAC700.
A Philips pré-carregou 6 faixas de demo da Lista de reprodução 00000WA e
6 faixas de música na Lista de reprodução_001 à Lista de reprodução_004.

Pressione STANDBY ON para ligar a Central ou Estação

Pressione SOURCE uma vez ou mais para seleccionar a fonte HD na
Central ou Estação
• Pode seleccionar e reproduzir música no Centro e na Estação.

Desfrutar

Com o botão circular, prima os controlos de navegação 3 4 1 2 para
seleccionar as opções de reprodução: p. ex., "Lista de reprodução" 2 ,
"Lista de reprodução_001" 4, OK 

* O espaço de armazenamento disponível para música é de cerca de 33GB, devido à capacidade reservada para os recursos do sistema

Central

Estação
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Movimento entre a Central e a Estação
Podem ser ligadas até 5 Estações WAS700 ao Centro WAC700 em simultâneo.A
música pode ser transmitida do Centro para todas as Estações através da sua ligação
WiFi.A sua família poderá desfrutar e partilhar todo o tipo de música com toda a
facilidade a partir de diferentes divisões da sua casa.

MUSIC FOLLOWS ME
Ao movimentar-se pela casa, a música acompanha-o, do
Centro para a Estação ou da Estação para o Centro.

Na primeira unidade (Centro ou Estação), enquanto a música está a ser
reproduzida no HD (Disco rígido),
Prima MUSIC FOLLOWS ME para activar o funcionamento.

• O ícone é exibido

Passe para a segunda unidade (Centro ou Estação) e poderá encontrar o

ícone no visor (durante um período limitado de 5 minutos).
Se a segunda unidade estiver em modo de suspensão, prima STANDBY
ON (Suspensão activada) para activar a função e seleccione SOURCE
(Fonte) como o modo de HD 
Prima MUSIC FOLLOWS ME para reproduzir a música
• A reprodução da música a partir da primeira unidade pára e continua na

segunda unidade.

• O ícone desaparece.

Para parar MUSIC FOLLOWS ME, pressione STOP na segunda unidade.

IMPORTANTE!
• Verifique se seleccionou HD para o Centro e a Estação.
• Você tem que pressionar MUSIC FOLLOWS ME na primeira unidade antes de

pressionar MUSIC FOLLOWS ME na segunda unidade.
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MUSIC BROADCAST
MUSIC BROADCAST permite difundir música do Centro para todas as
Estações ligadas.

Na Central
Durante a reprodução de música no modo HD (Disco rígido) no
Centro de Música, prima MUSIC BROADCAST para activar.
• O ícone é exibido na Central e Estação.A Estação procede agora

à sincronização com o Centro.

No Centro e na Estação
• A música seleccionada é reproduzida no centro e na estação após 15-20

segundos

Tips:
• Verifique se seleccionou HD para o Centro e a Estação.

Pode ainda cancelar MUSIC BROADCAST num período de 5 segundos.
• Prima STOP numa Estação; a difusão continua.

• Para voltar a difundir novamente
Antes de premir MUSIC BROADCAST, verifique se uma difusão anterior per-
manece activa.

Se o ícone ainda se encontrar activado no visor da Central ou Estação, pres-
sione STOP na Central.

• Durante a difusão, poderá ocorrer um ligeiro atraso na reprodução entre
a Central e a Estação se as tiver  ligado  à corrente eléctrica pela
primeira vez.

Para parar MUSIC BROADCAST, prima STOP no Centro.
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Criar uma biblioteca de música na Central
Pode guardar até 750 CDs de áudio no disco rígido de 40GB do Centro,
extraindo CDs e convertendo em ficheiros MP3.

Copiar CDs

Insira um CD áudio no carregador de CD da Central, o lado gráfico do CD
virado para si.
• Reading CD (Lendo o CD) é exibido.
• A lista das caixas de verificação das faixas é exibida.
• Para o CD gravado com ficheiros de música MP3/WMA: É apre-

sentada uma lista de pastas. Para aceder a uma lista de faixas, prima
2 numa pasta de ficheiros realçada

Com a lista de faixas de música ainda no visor, prima RECORD
(Gravar)
• São apresentadas listas de faixas e caixas de verificação para todas

as faixas.

Utilize os controlos de navegação 3 ou 4 e 2 para realçar faixas em partic-
ular, prima MARK • UNMARK para seleccionar ou anular a selecção das
faixas para gravação
• Prima e mantenha sob pressão MARK • UNMARK para seleccionar

/anular a selecção de todas as faixas apresentadas de uma única vez.

O seu centro está predefinido para extrair CDs a uma velocidade de 4 e
com a melhor qualidade. Caso exista qualquer dificuldade em ler um CD
em particular, tente uma velocidade de gravação mais baixa.Também pode
seleccionar a utilização de uma qualidade inferior apenas para conteúdos de
voz. (Consulte o Manual do Usuário, Criar uma biblioteca de música
na Central)

Para iniciar a gravação do CD inteiro, pressione RECORD ou OK.
•  CD-Rec é exibido. O visor mostra a faixa e o nome do álbum da faixa a

gravar.

Central



6

1

2

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

Prima SOURCE para seleccionar o modo HD.

Em Albums, utilize os controlos de navegação 3 4 1 2 para encontrar o
álbum das faixas gravadas.

Importar desde o seu PC
Consulte o manual em Conectar ao seu PC

Gravar desde o Rádio ou fonte Externa
Podem ser gravadas até ao máximo de 3 horas a partir do rádio ou fonte exter-
na. Consulte o Manual do Usuário, Criar uma biblioteca de música na
Central

Para parar a gravação, pressione STOP 

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
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Reproduzir CDs (só na Central)
Pode efectuar a reprodução do seguinte
• Todos os CDs de áudio\
• Todos os CDs contendo ficheiros WMA, MP3
Nota: os discos CDR, CDRW devem, primeiro, ser finalizados.

Não é possível reproduzir discos com "Digital Rights Managemen

Insira um CD na abertura do carregador de CD da Central, com o lado
gráfico virado para si.

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

Para iniciar a reprodução, pressione 2 ou OK

Para parar a reprodução, pressione STOP

Para retirar o disco, pressione EJECT

Central
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Escutar o Rádio FM

Ligue a antena de cabo FM fornecida ao seu Centro e Estação
(consulte o Manual do usuário, Instalação)

Pressione SOURCE uma vez ou mais para seleccionar a fonte Radio na
Central ou Estação (no comando a distância, pressione TUNER/AUX
uma vez ou mais)

Para  seleccionar Autostore radio,
a. Pressione MENU
b. Utilize os controlos de navegação 3 ou 4 e 2 para seleccionar
• O visor indica: Autostore Please wait... (Auto-guardar Por favor

aguarde...) Depois de concluído o armazenamento automático, é apre-
sentada uma lista de estações de rádio e a primeira estação da lista ini-
cia a respectiva difusão

• Você pode guardar na memória até 40 estações de rádio pré-sin-
tonizadas (incluindo um máximo de 10 estações RDS).

Utilize os controlos de navegação 3 ou 4 e 2 para seleccionar a sua
estação de rádio desejada

Para saber mais acerca das características do produto e como activá-las,leia
o manual fornecido:
• User manual: para obter mais detalhes e resolução de problemas

• Connect to your PC: para ligar o seu PC, configurar redes, transferir e
gerir a sua colecção de música utilizando o Philips Digital Media
Manager (fornecido)

Central

Estação
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Sobre o Ambiente de Funcionamento

FAQ

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 computa-
dor e uma rede doméstica
para utilizar o WACS700?

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 WACS700 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.

P: O que é que significa "rip-
ping" ("copiar") e que funções
posso utilizar enquanto se
estiver a desenrolar o proces-
so de copiar para converter?

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

P: A Philips providencia actu-
alizações da base de dados
CDDB?

R: Copiar para converter é o processo pelo qual uma faixa de um CD é converti-
da 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")  exe-
cuta-se em dois passos: primeiro, este lê o conteúdo do CD e guarda-o temporari-
amente 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.

R: Não. Já existe uma grande base de dados de faixas de CD pré-armazenada na
Music Centre (Central de Música), a qual deverá corresponder à maioria dos CDs
lançados nos últimos seis meses.

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

Informação sobre Copiar/Faixa

Perguntas Frequentes



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

Sobre o Gestor de Música

P: O que é o  Philips Digital
Media Manager (DMM)
(Gestor de Media Digital da
Philips)?

P: Como é que transfiro as
canções MP3 que já tenho no
meu PC para a minha nova
Music Centre (Central de
Música)?

P:A Music Centre (Central
de Música) é actualizável?

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

R: Uma vez que tenha instalado o Philips Digital Media Manager (DMM) (Gestor
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 automati-
camente e o tempo médio que este leva a transferir uma faixa é de 4-6 segundos.
Consulte o manual em Conectar ao seu PC.

R: Sim, quer a Music Centre (Central de Música) e Music Stations (Estações de
Música possuem ambas software actualizável, o que significa que estão preparadas
para futuras actualizações de funções caso estas fiquem disponíveis.Verifique regu-
larmente a nossa página web http://www.philips.com/support para as últimas infor-
mações sobre novas funções e melhorias.

Necessita de ajuda?

www.philips.com/support 
Ou 

ligue para o nosso helpdesk 


