Wireless Music Center + Station
WACS5

Læs Mig Først!

Sådan Kommer du
Hurtigt i Gang
Forbindelse/Opsætning
Nydelse
FAQ
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Hvad er der i kassen?
til Center

Wireless Music Center
(Trådløst Musikcenter) WAC5

Center 2-vejs fjernbetjening
med 4 x AAA batterier

Audio kabler

til Station

Wireless Music
Station (Trådløs
Musikstation)
WAS5

Basen

Station 2-vejs fjernbetjening med 1 x CR2025
batteri

Installerings-CD til PC 1 x Ethernet kabel

Audio kabler

Sådan kommer du hurtigt i gang

Basens transformer

Brugermanual

Forbind til din PC

Før fjernbetjening benyttes
• 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

Forbindelse/Opsætning
Opstilling af Wi-Fi forbindelse mellem Center og Station
Før Wi-Fi forbindelsen startes, sørg for at både Center og Basen er væk fra alle
mulige forstyrrelser såsom: fladskærm fjernsyn, mikrobølgeovne, DECT telefoner,
bluetooth apparater, trådløse telefoner og andre Wi-Fi produkter.

AC
Den første gang du forbinder Wi-Fi, skal waC5 Center og
waS5 stå ved siden af hinanden på en flad og fast overflade.
Center

Forbind waCS5 til strøm, først Center og derefter Station.
Center/Station: • Skærmen lyser.
Automatisk installering/forbindelse starter
• Du går til HD (harddisk), når
installering/forbindelse slutter.

AC
Station

(HD betyder
Harddisk tilstand )

Placér Center og Station det ønskede sted Isæt og Stream
• Tag strømmen fra Center eller Station og sæt dem til i et andet rum
• Du kan flytte musikken på din harddisk mellem Center og Station.

VIGTIGT!
• Hvis du har problemer med at forbinde centret og stationen, skal du
slukke for den trådløse router.
• Undgå tykke vægge. Såfremt din Center og Basen adskilles af 2 eller flere vægge
vil det kunne forårsage dårlig streaming forbindelse.
• For bedre modtagelse af Wi-Fi, drej på Wi-Fi antenne eller justere placeringen af din Center og Base.
: indikerer maximum modtagelse;
: indikerer minimum modtagelse
• For at forbinde flere Baser til din WAC5 Center, Se Brugermanual,
HD: Station management (håndtering).

Antenne
Antenne

Forbindelse/Opsætning
Forbind til audio systemer
De kan med lethed forbinde din WACS5 til din eksisterende lyd anlæg såsom
audio/video modtageren, hjemmebiograf, mini/mikro system, eller multimedie højtalere (med indbygget forstærkere) og lydforstærker.

Tilslut Center til et audio system:
a. Isæt de rød/hvide audiokablers røde stik (leveret) til det røde
stikdåse LINE OUT R og det hvide stik til den hvide stikdåse
LINE OUT L
b. Tilslut den anden ende af audiokablerne til AUX IN (eller
AUDIO IN) terminalerne på det ekstra apparat, rødt stik i rødt
indtag AUX IN R og hvidt stik i hvidt indtag AUX IN L

Center

(kun til illustration)
Tilslut Basen til et andet audio system:
a. Monter et stik enden af audio kablerne (medfølger) i LINE OUT
b. Monter to-stik ende af audiokablerne til AUX IN (eller AUDIO
IN) terminalerne på det ekstra apparat, rødt stik i rødt indtag
AUX IN R og hvidt stik i hvidt indtag AUX IN L

LINE OUT
LINE OUT

DCDC

Station
Vælg AUX i den forbundene audio system.
(kun til illustration)
VIGTIGT!
• Forbind aldrig og lav aldrig forbindelserne om uden at slukke på hovedafbryderen.
Tips:

• WAC5 Center tilbyder også lyd output DIGITAL OUT og
OPTICAL OUT, Se Brugermanual, Installering.
• WAS5 Basen er udstyret med en stander. For at montere standeren på din Base,
a. Sæt den medfølgende stander ved jackstikket på Basens bund.
b. Med et fast tryk sæt standeren ind i jackstikket. (Når først den sidder
fast, kan standeren ikke løsgøres igen.)

Nydelse
Forbindelse/Opsætning
Afspil Harddisk (HD)
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Skift afspilningsfunktion ved at:
a. Tryk 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. Tryk på OK eller 2 for at bekræfte
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Den faktiske plads er 69GB eller mindre p.g.a. bufferen til MP3 komprimering, firmware, musik CD database og lagrede
demonstrationsnumre.
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Byg et musikbibliotek på
Du kan lagre op til 1500 audio CDer på Centers 80GB harddisk ved at rippe
audio-CD'er, importere MP3/WMA-sange fra PC eller Optage fra Ekstern
Kilde

Rippe audio-CD'er

1
Sæt en audio CD ind i Center's CD skuffe, CD'ens grafisk trykte side
mod opad
• Reading CD (CD læses) vises
• Listen af numre vises

CD
P rin

2

ted

Side

(RW
)

På listen af numre trykkes på RECORD
• Listen af numre vises

3
Når man vil begynde ripping af en hel CD, tryk på OPTAG.
(Når kun en del af CD'en skal kopieres,Tryk på OK én eller flere gange for at
vælge eller fravælge numre, der skal optages)
• CD-Rec vises. Displayet viser navnet på albummet, der optages. (noter
albumnavnet for at overskueliggøre det)
• Centre vil gå tilbage til HD funktion, når kopieringen er færdig (Alle andre
funktioner kan bruges under denne proces)

4
Når man vil kopiere en anden CD, gentages Trin 1-3 ovenfor. (Op til 8
CD'er kan kopieres efter hinanden)

Importere MP3/WMA-sange fra PC
Se manualen Forbind til din PC

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

2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
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B
Find dine kopierede numre
Når MP3 konverteringen er færdig, kan du finde og afspille de kopierede numre i
Albums.

1
Vælg HD kilde

2
I Albums bruges knapperne 3 4 1 2 for at finde albummet med
optagede numre
VIGTIGT!
• Det tager tid at konvertere de kopierede numre til MP3 filer.
• Hvis der opstår strømsvigt under konverteringen, går alle kopierede numre tabt.
• For yderligere oplysning om ripping og overførsel af CD'er, læs venligst Deres Brugermanual.
• Du kan redigere nummer informationen gennem Philips Digital Media Manager (DMM).
Se manualen Forbind til din PC.

Afspil CDer (kun på Center)
For afspilning på Center kan du bruge:
• Alle forud-optagede audio CDer
• Alle færdiggjorte audio CDR og CDRW CDer
• MP3 & WMA-CDer (CD-R/CD-RW med MP3/ WMA filer)

1

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

2
CD
P rin

Brug knapperne 3 4 1 2 for at vælge nummer eller album.

ted

(RW
)

Side

3
Afspilningen startes ved at trykke på OK

4
Afspilningen stoppes ved at trykke på STOP / 9

5
CDen fjernes ved at trykke på EJECT

OK

B

Streame musik mellem centret og stationen
Med WACS5 Center og Base vil du få friheden til at nyde og dele din
yndlingsmusik i hele huset.

MUSIC FOLLOWS ME

Mens du afspiller musik i HD (Harddisk) tilstand, flytter playbacken med dig fra Center
til Basen eller fra Basen til Center således at musikken følger dig rundt i huset.

1
På kildeenheden (Center eller Basen), hvor musikken spiller
Trykkes på MUSIC FOLLOWS ME for at aktivere
• Ikonet
vises

2
På destinationsenheden (Center eller Basen), hvor musikken vil fortsætte
Trykkes på MUSIC FOLLOWS ME
• Den valgte musik fortsætter på destinationsenheden
• Den valgte musik stopper på den kildeenheden. Ikonet
fjernes

VIGTIGT!

• Sørg for at den destinationsenheden er tændt eller står på stand-by.
• Tryk altid MUSIC FOLLOWS ME på kildeenheden inden der trykkes på MUSIC FOLLOWS
ME på destinationsenheden
• MUSIC FOLLOWS ME vil blive autiomatisk deaktiverede såfremt
MUSIC FOLLOWS ME ikke aktiveres på det andet apparat inden for 5 minutter.

MUSIC BROADCAST
Mens der afspilles musik i HD (Harddisk) tilstand, udsendes musik fra Center til Base(r).

1
På Center
Trykkes på MUSIC BROADCAST for at aktivere
• Ikonet
vises på Center og Station. 5-sekunders nedtælling starter.

2
På Center og Station
• Den valgte musik afspilles samtidigt.
Tips:
• Sørg for at du har tændt Basen (eller Baserne) eller sat dem på Standby tilstand.
• For at udsende igen
Før du trykker på MUSIC BROADCAST, checkes om du skal deaktivere tidligere udsendelse. Hvis ikonet
stadig er aktivt på Center eller Stationens display, trykkes på STOP / 9 på Center. Derefter følges ovenstående
trin 1-2.
• Under MUSIC BROADCAST er andre funktioner ikke tilgængelige.
• For at afslutte MUSIC BROADCAST på en station trykkes på STOP / 9 på Stationen

BROADCAST

C

FAQ
Oftest stillede spørgsmål

Om omgivelserne
Q: Er der en maksimal afstand
af transmission mellem Music
Centre and stationer for effektiv overførsel?

A: Ja. Den maksimale afstand af Wi-Fi transmissionen for systemet er 250 m målt i

Q: Er det nødvendigt at have
en computer og hjemme network for at bruge WACS5?

A: Nej. Deres WACS5 er designet til at fungere uafhængigt af en computer. De kan

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: Nej. Alle Music Stations har en unik sikkerhedskode, der skal kendes af Music

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 transmission.

konvertere Deres CD'er til MP3'er på Music Centre, og overføre dem til Deres
Music Station uden nogen form for hjemme Network udstyr.

Centre under installationsprocessen.

Om brænding/spor information
Q: Hvad betyder "ripping" og
hvilke andre funktioner kan jeg
bruge, mens der kopieres?

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 komprimering". Det varer 1 time at konvertere 1 times CD. Vær opmærksom på ikke
at bruge "Økonomisparefunktionen" eller afbryde Deres Centre fra det elektriske
stik.

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

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.

Q: Leverer Philips CDDB

A: Ja.Vi forsyner kunderne kvartalsvis med opdateringer af CDDB databasen gennem 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 opdateringen.

database opdateringer?

C
OM Musik Styring
Q: Hvad er Philips Digital

A: Hovedfunktionen for Philips Digital Media Manager er at opsamle de MP3 spor,

Media Manager (DMM)?

De har på Deres PC og overføre dem til Music Centre. Desuden giver det en simpel løsning til at hjælpe med at styre og organisere Deres MP3 digitale musik indhold som at lave lister med tekst, give spor et nyt navn og en oversigt sammen
med en CDDB opdatering.

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

A: Når De een gang har installeret Philips Digital Media Manager (DMM) and for-

Q: Kan Music Centre
opgraderes?

A: Ja, både Music Centre og Music Station kan opgraderes med software, hvilket

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 automatisk, og det tager gennemsnitlig 4-6 sekunder at overføre et spor. Se manualen
Forbind til din PC

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
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
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