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HUN

Mi van a dobozban?
a Centerhez

Wireless Music Center
(Kábel nélküli music center) WAC5

2 a center 2utas távvezérlő
4xAAA elemmel

db audiókábel

az állomáshoz

Állomás állvány
Wireless Music
Station
(Kábel nélküli zenei
állomás) WAS5

PC installáló CD

1 x Ethernet kábel

állomás távvezérlő
1xCR2025 elemmel

Állomás adapter

db audiókábel

Gyors útmutató az induláshoz

Felhasználói
útmutatók

Csatlakoztatás a
számítógéphez

A távirányító használata előtt:
• Távolítsa el a műanyag csomagolást a távvezérlőről használat előtt.
• Tegyen 4 darab AAA elemet a Központ távirányítójába amint az ábrán
látható

2 a center 2utas távvezérlő

állomás távvezérlő

lépés Bekötés/Üzembe helyezés
Kösse össze a centert és az állomást a Wi-Fi csatlakozó
segítségével.
Mielőtt beindítaná a Wi-Fi csatlakozását, bizonyosodjon meg arról, hogy Központja
és Állomása távol állnak olyan interferencia forrásoktól mint például: Plazma TV,
mikrohullámú sütő, DECT telefonok, bluetooth felszerelések, drót nélküli telefonok
és más Wi-Fi termékek.
AC
Amikor legelőször szereli be a Wi-Fi csatlakozást, tegye a
WAC5 center és a WA5 állomást egymás mellé egy
lapos, szilárd területre.

Center

Csatlakoztassa a WACS5-at a tápegységhez, először a centert, csak
azután az állomást.
Center/Állomás: • A képernyő bekapcsol.
Elkezdődik az automatikus installáció/összeköttetés.
• Az installáció/kapcsolat után belép a HD (merevle- Station
mez) módba.

Helyezze át a center és az állomást a megfelelő helyre: csatlakoztassa és már
kezdődhet is az adatáramlás.
• Egyszerűen csak húzza ki a dugaszt a konnektorból, és dugja be a konnektorba egy másik helyiségben.
• Így tudja mozgatni a merevlemezen található zenét a center és az állomás
között.
FONTOS!
• Ha probléma adódik a zeneközpont és az állomás kapcsolatában, és esetleg
vezeték nélküli útválasztó van a közelben, kapcsolja ki azt.
• Kerülje a vastag falat. Soha ne blokkolja a centert és az állomást 2 vagy több fallal.
• A jobb Wi-Fi vétel érdekében forgassa a Wi-Fi antennát vagy állítsa a
Centert és az Állomást a megfelelő helyzetbe.
: a maximum vételt jelzi;
: a minimum vételt jelzi
• Ahhoz, hogy több Állomást csatlakoztasson WAC5 Központjához, lásd
Felhasználói útmutatók, HD: Állomások kezelése.

AC

(a HD a Hard
disk üzemmódot
jelképezi)

Antenna
Antenna

lépés Bekötés/Üzembe helyezés
Audio rendszerekre való csatlakozáshoz
Egyszerűen csatlakoztathatja a WAS5 rendszerét a meglévő audió berendezésekhez,
mint a radió, videomagnó, házimozi rendszer, mini/mikró torony vagy a (beépített
erősítővel rendelkező) multimédia hangszóró és audió erősítő.

A Center audió rendszerhez való csatlakoztatása:
a. Dugja a piros/fehér audiokábel piros végét (csomagban) az LINE
OUT R feliratú piros aljzatba, a fehér végét pedig az LINE OUT
L feliratú fehér aljzatba.
b. Csatlakoztassa az audió kábelek másik végét a kiegészítő készülék
AUX IN (vagy AUDIO IN) csatlakozójához, a vörös dugót a
vörös aljzatba AUX IN R (jobb) és a fehér dugót a fehér aljzatba
AUX IN L (bal).

Center

(illusztráció)
Az Állomás másik audió rendszerhez való csatlakoztatása
a. Dugja be LINE OUT-be az egy dugós audió kábelt (mellékelve)
b. Csatlakoztassa az két dugós audió kábelt a kiegészítő készülék
AUX IN (vagy AUDIO IN) csatlakozójához, a vörös dugót a
vörös aljzatba AUX IN R (jobb) és a fehér dugót a fehér aljzatba
AUX IN L (bal).

LINE OUT
LINE OUT

DCDC

Station
Válassza a AUX módot a csatlakoztatott audió rendszeren
(illusztráció)
FONTOS!
• Sose csatlakoztassa a készüléket, vagy cseréljen csatlakozást, ha a főkapcsoló
be van kapcsolva.
Tippek:
• a WAC5 Központ DIGITAL OUT és OPTICAL OUT hangjel
kimenetet is biztosít. Lásd a Felhasználói útmutatók, Telepítés.
• A WAS5 Állomás egy állvánnyal is fel van szerelve. Az állvány Állomáshoz
való,
a. Igazítsa a mellékelt állványt az Állomás alján található nyílásba.
b. Erősen rögzítse a nyílásban az állványt (Ha megfelelően lett rögzítve, akkor
az állványt a továbbiakban nem lehet elmozdítani.)

lépés Használat
Merevlemez (HD) lejátszása
A WAC5 center 80 GB*-os merevlemezén 1500 audio CD-nek megfelelő
anyagot tud tárolni központilag. Az összekapcsolt WAS5 állomáson le tudja játszani
az összes merevlemezen tárolt anyagot.

Nyomja meg STANDBY ON gombot a center és az állomás
bekapcsolásához.

Nyomja meg a SOURCE gombot a HD forrás. (vagy a nyomja meg
HARDDISK hosszas megnyomásával)

Használja a 3 4 1 2 navigációs gombokat, hogy kiválassza a lejátszás opcióit.
(D A demo zeneszámokat a zenei All tracks alatt tárolja.)

Nyomja meg az OK (vagy 2) gombot a lejátszás indításához.

A lejátszás opicióinak megváltozatásához,
a. nyomja meg a 1 gombot egyszer vagy többzsör a kívánt opció megjelenéséig
b. Hasznája a 3 4 1 2 navigációs gombokat, a kiválasztáshoz
c. Nyomja meg az OK vagy 2 gombot az elfogadáshoz

A lejátszás leállításához nyomja meg a STOP / 9 gombot.
Tippek:
• Ez a távirányító néhány más drótnélküli Philips audió rendszerhez is
használható, amely a hang és rádió funkciók szünetelését eredményezheti
WACS5-ben. A WACS5 rendszerben ezek a hang/tuner gombok nem
működnek..
• Ne helyezze a Központot vagy az Állomást plazma TV közelébe. Nem
megfelelő megjelenítést eredményezhet a Központ kétirányú távirányítóján.
* A tényleges szabad terület 69GB vagy kevesebb az MP3 tömörítést, a firmware-t, a zenei
CD adatbázist és a bemutató zeneszámokat tartalmazó pufferpartíció miatt.

B

Készítsen zenei könyvtárt a centeren
1500 audio CD-t tárolhat a center 80GB-os merevlemezén a CD-k
tömörítése, Fontos tudnivalók a PC-ről vagy a Felvétel a külső forrásról
jegyezetek segítségével.

Zenei CD-k rippelése

1
Helyezzen egy audió CD-t a Center CD meghajtóra.
• A CD olvasása megjelenik.
• A zeneszámok lista ellenőrződoboz megjelenik.
CD
P rin

2

ted

(RW
)

Side

A zeneszámok listáján nyomja meg a RECORD (FELVÉTEL) gombot
• A zeneszámok lista ellenőrződoboz megjelenik.

3
A CD teljes felvételéhez nyomja le a RECORD gombot.
(A CD részben történõ bemásolásához, Nyomja meg egyszer vagy többször a
OK gombot a rögzítendő számok kijelöléséhez.)
• CD-felvétel megjelenik. A kijelző mutatja a felvett album nevét (írja le az
album nevét, hogy könnyebb legyen önnek)
• A Center (Központ) visszatér a CD módba, ha befejezte a bemásolást.
(Jelenleg minden funkció elérhetõ az Ön számára.)

4
Új CD bemásolásához ismételje meg a fenti 1-3. Lépést.
(8 CD másolható be egyszerre)

MP3/WMA számok importálása számítógépről
Nézze meg a manuális Csatlakoztatás a számítógéphez.

Felvétel külső forrásról
Maximum 3 órás felvétel lehetséges a külső forrásról. (A zeneszámokat a zenei AUX alatt tárolja.).
Lásd a Felhasználói útmutatók, HD: Zenemappa építése a Központon.
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B
A törített fájlok megkeresése
Az MP3 átalakítás befejezését követően a rippelt zeneszámokat az Albums mappában találja meg, és onnan játszhatja le.

1
Válassza ki a HD forrást

2
Az albumokban használja a 3 4 1 2 navigációs gombokat a felvett
zeneszámok megkereséséhez
FONTOS!
• Eltart egy ideig a rippelt számok MP3 fájlokká alakítása.
• Ha a párbeszéd közben áramszünet következne be, az összes rippelt szám el
• A CD bemásolásról többet tudhat meg a Felhasználói útmutatók.
• Természetesen Ön is meg tudja alkotni saját zenei listáját a számítógépén a Philips Digital Media Manager (DMM)
segítségével. Nézze meg a manuális Csatlakoztatás a számítógéphez.

CD-k lejátszása (csak a centeren)
A centeren való lejátszáshoz válassza:
• Minden előre-felvett audió CD-t
• Miden végső formába öntött CDR és CDRW lemezeket
• WMA & MP3-CD-ket (CD-R/CD-RW MP3/ WMA fájlokkal)

1
Tegye be a CD-t a center CD betöltőjébe

2
CD
P rin

Használja a 3 4 1 2 navigációs gombokat a zeneszám vagy az album
kiválasztásához

ted

(RW
)
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3
A lejátszáshoz nyomja meg a OK gombot

4
A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a STOP / 9 gombot

5
TA CD kivételéhez nyomja meg a EJECT gombot.

OK

Zene közvetítése a zeneközpont és az állomás között

B

A WACS5 Központtal és Állomással, ön szabadon élvezheti
vagy megoszthatja kedvenc zenéjét otthon.

MUSIC FOLLOWS ME

HD (Harddisk) üzemmódban való zene lejátszása közben, magával viheti a zene
lejátszást A Központtól az Állomáshoz vagy az Állomástól a Központig.

1
A forrás egységen (Központ vagy Állomás), ahol lejátszódik a zene
Nyomja meg a MUSIC FOLLOWS ME gombot, hogy aktiválja
• Az ikon megjelenik

2
A cél egységen (Központ vagy Állomás), ahol a zene lejátszása folytatódni fog
Nyomja meg a MUSIC FOLLOWS ME gombot
• A kiválasztott zene folytatódik a cél egységen
• A forrás egységen, a kiválasztott zene megáll. Az ikon eltőnik
Tippek:
• Győződjön meg róla, hogy a cél egység be van kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van.
• A kiválasztott zene folytatódik a cél egységen MUSIC FOLLOWS ME-et a forrás egységen
mielőtt lenyomná az MUSIC FOLLOWS ME-et a cél egységen.
• Az MUSIC FOLLOWS ME automatikusan leáll, ha nem aktiválja az
MUSIC FOLLOWS ME-et a második egységen 5 percen belül.

MUSIC BROADCAST
A zene HD üzemmódban való lejátszása közben, közvetítse a Központtól az Állomás fele.

1

A centeren

Nyomja meg a MUSIC BROADCAST gombot, hogy aktiválja
• Az ikon megjelenik a centeren és az állomáson. Egy 5-másodperces visszaszámlálás kezdődik.

2
A centeren és az állomáson
• A kiválasztott zene egyszerre kezd lejátszódni
Tips:
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az Állomás(ok), be van(nak) indítva vagy készenléti üzemmódban
működnek.
• Még az átvitelhez
Mielőtt megnyomja a ZENEI ÁTVITEL-t, ellenőrizze, hogy szükséges-e az előző átvitel üzemen kívül
helyezése. Ha az ikon még mindig aktivált állapotban van, nyomja meg a STOP / 9 gombot a centeren. Ezután kövesse a fenti 1-2. lépést.
• MUSIC BROADCAST üzemmódban, más funkciók nem elérhetők
• Ha az egyik állomáson le akarja állítani a MUSIC BROADCAST funkciót, nyomja meg a STOP /
9gombot a Station.

BROADCAST

C

FAQ
Gyakran ismételt kérdések

A környezetrõl
Kérdés: Létezik e maximális

Válasz: Igen. A Wi-Fi átvitel meximális távolsága 250m nyílt terepen Azonban egy

átviteli távolság a Music
Center és Music Station
között, amely távon belül a
jelminõség elfogadható?

otthoni környezetben a tömör tárgyak, mint pl. a falak és ajtók, jelentõs mértékben
gyengítik a jelerõsséget kb. 50-100m-re. Ha átviteli probémákat észlel, próbálja meg
újrapozícionálni a készüléket.

Kérdés: A WACS5

Válasz: Nem. Az Ön WACS5 úgy lett tervezve, hogy a számítógéptõl függetlenül

használatához szükségem van
számítógépre és otthoni
hálózatra?

tudjon mûködni. A CD-ket bemásolhatja MP3 formátumra a Music Center-re és
sugározhatja a Music Station-re otthoni hálózat kiépítése nélkül.

Kérdés: A szomszédaim

Válasz: Nem. Minden Music Station egy egyedi kódolással rendelkezik, melyet

számára is elérhetõek a Music
Centeren (Zeneközponton)
tárolt zeneszámok akkor, ha
õk is rendelkeznek a Philips
Music Station-el?

érzékelnie kell a Music Centernek a telepítési folyamat során.

Bemásolásról/Zeneszáminformáció
Kérdés: Mint jelent a "bemá-

Válasz: A bemásolás egy olyan folyamat, mely során a CD számok egy sokall

solás" és milyen funkciókat
használhatok mialatt a bemásolás folyamatban van?

kisebb MP3 formátuba konvertálódnak, mely a Music Center belsõ merevlemezén
kerülnek tárolásra a lejátszáshoz vagy továbbításhoz. A Music Centerben a "bemásolás" két lépésbõl áll: Elõször beolvassa a CD tartalmát, melyet átmenetileg a
merevlemezen tárol; második lépésként pedig átkonvertálja az átmenetileg bemásolt CD tartalmat MP3 formátumba - a folyamatot "háttér kódolásnak" hívják. 1
óra zenei CD-t 1 óra alatt lehet átkonvertálni. Gyõzõdjön meg arról, hogy ne
válassz ki az „Eco Standby„ (Gazdaságos készenlét) módot vagy ne áramtalanítsa a
Music Centert.

Kérdés: A Music Centeren
található CDDB adatbázist
azonnal frissíteni kell miután
hazahoztam a készüléket?

Válasz: Nem. Mert a Music Centeren már megtalálható egy jelentõs mennyiségû

Kérdés: A Philips kínál
CDDB adatbázist?

Válasz: Igen. A CDDB adatbázisról negyedévenkénti frissítést kínálunk a

CD szám adatbázis, melynek tartalmaznia kell az utóbbi hat hónapban kiadott
CD-ket.

weboldalunkon keresztül a http://www.philips.com/support címen. Egyszerûen
töltse le a fájlt, írja fel egy CD-ROM-ra és kövesse a lépéseket a frissítéshez.

C
A zene menedzsmentrõl
Kérdés: Mi az a Philips
Digital Media Manager (Philips
Digitális Média Menedzser)
(DMM)?

Kérdés: Hogyan másolom át
az MP3 zenéket a PC-rõl az új
Music Centerbe?

Kérdés: A Music Center
frissíthetõ?

Válasz: A Philips Digital Media Manager (DMM)fõ funkciója az MP3 számok
gyûjtése az Ön PC számítógépérõl, majd azok átmásolása a Music Centerbe.
Továbbá egy egyszerû megoldást kínál és segít Önnek az MP3 digitális zene tartalmak, mint például a lejátszási lista készítése, számok és lejátszási listák átnevezése
és CDDB frissítés területén.

Válasz: Miután installálta a Philips Digital Media Manager-t (DMM) és csatlakoztatta a PC-t a Music Centerhez (Zeneközponthoz) az enternet kábellel, használja a
szoftvert az összes PC-n tárolt MP3 szám megkereséséhez, majd húzza át azokat a
DMM "készülék ablakába". A számok átmásolása automatikusan megkezdõdik és
egy átlagos szám átmásolása 4-6 másodpercet vesz igénybe. Nézze meg a manuális
Csatlakoztatás a számítógéphez.

Válasz: Igen, mind a Music Center és a Music Station is szoftveresen frissíthetõ,
ami azt jelenti, hogy már elõ van készítve a jövõbeni frissítésekre, amikor azok
elérhetõk. Látogasson el weboldalunkra gyakran, hogy értesüljön az új funkcióról
és fejlesztésekrõl szóló hírekrõl a http://www.philips.com/support oldalon.

Segítségre van szüksége?
www.philips.com/support
Vagy
hívja a helpdesket.
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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