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Obousměrný dálkový ovladač
4×baterie AAA

Jednosměrný dálkový ovladač
2×baterie AA

Connect/Setup

Benutzerhandücher

Enjoy
Frequently Asked Questions

Průvodce rychlým startem

Návod k použití

pro Centrálu

pro Stanici

Připojení k PC

CD PC Suite

2× anténa FM

1× kabel Ethernet

2× montážní sada
pro Centrálu a Stanici

Před použitím ovladače:
• Vložte baterie do ovladače dle obrázku
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Obousměrný dálkový ovladač

Jednosměrný dálkový ovladač

A

Připojení/nastavení
Vytvoření spojení mezi Centrálou a Stanicí

1
Při prvním Wi-Fi spojení umístěte Centrálu a Stanici vedle sebe na
rovný pevný povrch.
Centrála

2

Síť

Připojte napájení WACS7000 – nejprve připojte Centrálu a pak
Stanici.
Centrála/Stanice:
• Displeje se po několika sekundách rozsvítí.
Začne automatická instalace/připojení
• Centrála i Stanice jsou zapnuté, po připojení Stanice
k Centrále se objeví obrazovka HD (trvá to cca 1,5 minuty).

3
Umístěte Stanici a Centrálu, kam potřebujete:
• Prostě odpojte napájení Centrály i Stanice, přeneste je
a zapojte v požadovaných místnostech.
• Nyní můžete přenášet proud* hudebních dat z pevného disku
mezi Centrálou a Stanicí.
DŮLEŽITÉ
• Přístroje neoddělujte silnými stěnami. Pokud budou mezi Centrálou
a Stanicí 2 a více silných zdí, může být spojení špatné.
• Příjem Wi-Fi můžete zlepšit nastavením Wi-Fi antény nebo změnou
polohy Centrály a Stanice (např. snížením jejich vzdálenosti).
: indikuje maximální signál;

: znamená minimální příjem

- Při montáži na stěnu postupujte podle Návodu k použití, Dodatek:
Montáž Centrály a Stanice na stěnu. Může být nezbytná
přítomnost kvalifikovaného pracovníka.

* Přenos proudu dat (streaming) je proces, při němž jsou data
(v tomto případě hudební) přenášena z jednoho zařízení do
jednoho nebo do více dalších zařízení.

Stanice

Síť

B1 Použití

Přehrávání z pevného disku (HD)

Na disk 80 GB* Centrály můžete centrálně uložit až 1 500 hudebních CD.

1
Zapněte Centrálu stiskem STANDBY-ON 1.

2
Opakovaným tisknutím SOURCE vyberte HD (nebo
stiskněte HARDDISK na ovladači).

3
Pomocí směrových tlačítek v V b B vyberte možnosti
přehrávání (Ukázkové skladby jsou uloženy v All tracks).

4
Stiskem BX/OK spusťte přehrávání.

5
Změna možností přehrávání:
a. Opakovaným tisknutím b otevřete předchozí seznam
možností.
b. Vyberte možnost pomocí tlačítek v V b B.
c. Stiskem OK nebo B potvrďte.

6
Přehrávání zastavíte stiskem STOP/x.
Tipy:
Ve výchozím nastavení spolupracuje obousměrný ovladač pouze s Centrálou. Ovládání Stanice
obousměrným ovladačem:
• Stiskněte a držte REFRESH, až se na displeji ovladače Centrály objeví obrazovka Select Device.
• Pomocí tlačítek v nebo V a B vyberte políčko Station a stiskněte OK.
Další informace naleznete v Návodu, Příprava: Použití dálkového ovladače.
* Pro hudbu je možné využít asi 75 GB diskového prostoru, zbytek je rezervován pro systémové použití.

B2

Vytvoření hudební knihovny v Centrále

Vytvořte hudební knihovnu v Centrále nahráním z CD, importováním souborů
MP3/WMA z PC nebo přímým záznamem z rádia nebo vnějšího zdroje.

Nahrávání z CD

1
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Vložte CD disk do mechaniky Centrály, disk otočte potištěnou
stranou k sobě.
• Na displeji se objeví Reading CD.
• Zobrazí se seznam skladeb.
(Pro CD se soubory MP3/WMA:
Seznam skladeb otevřete stiskem B na zvýrazněné složce.)

e

CD(RW)

ed

Si

d

2
V obrazovce seznamu skladeb stiskněte RECORD.
• Zobrazí se seznam skladeb se zatržítky .

OK

3
Nahrávání celého CD disku spustíte stiskem RECORD. (Pro převod
části CD vyberte/zrušte skladby, které se mají nahrát, stiskem B
nebo MARK•UNMARK, pak stiskněte tlačítko RECORD.
Všechny skladby vyberete/zrušíte přidržením tlačítka MARK•UNMARK.)
• Zobrazí se CD-Rec. Displej zobrazuje název alba, jehož skladba se
nahrává.
• Po dokončení nahrávání se Centrála vrátí do režimu CD.

4
Další disk CD nahrajete opakováním kroků 1 až 3.

DŮLEŽITÉ
• Převod hudby z CD na MP3 trvá určitou dobu.
• Před odpojením napájení vždy vypněte přístroj do režimu ECO POWER (úsporný režim) přidržením
STANDBY-ON 1.
• Pro nahrávání CD během přehrávání (pouze zvuková CD) viz Návod k použití, HD:Vytváření
hudební knihovny v centrále.
• Pro nahrávání z rádia viz Návod k použití, HD:Vytváření hudební knihovny v centrále.
• Můžete upravovat informace o skladbách a importovat soubory MP3/WMA z PC pomocí přiložené
aplikace Wireless Audio Device Manager (WADM). Pro podrobnosti viz návod Připojení k PC.
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Vyhledání požadované skladby/alba

Vyhledávání podle klíčových slov
Klíčovým slovem může být první písmeno názvu skladby, kterou chcete vyhledat.
Zadáním klíčového slova můžete rychle vyhledat všechny položky obsahující
slovo (vyhledávání je citlivé na kontext).

1
Pomocí navigačních tlačítek v V b B zadejte požadovaný seznam
možností ze skladeb, alb, umělců nebo playlistů.

2

SEARCH
SAME ARTIST

Stiskněte SEARCH na ovladači.
• Zobrazí se textové okno.

3
a. Opakovaným tisknutím alfanumerických tlačítek zadejte
klíčové slovo (max. 8 znaků).
b. Znak před kurzorem smažete stiskem ..
c. Pomocí b nebo B přesunete kurzor zpět/vpřed.

4
Stiskem OK spustíte vyhledávání
• Zobrazuje se: Searching... Vyhledávání se spustí od začátku
aktuálního seznamu možností.
• Položky, které vyhovují kritériu, se zobrazí na začátku seznamu.

DBB

PORTABLE

SMART EQ

SEARCH
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Přenos hudby mezi Centrálou a Stanicí

Přehrávání obsahu knihovny Centrály na Stanici

Můžete přehrávat hudební knihovnu (HD) Centrály na připojené Stanici.

1
Ověřte, zda je Centrála zapnutá nebo v režimu stand-by.

2
Zapněte Stanici stiskem STANDBY-ON 1.
• Pokud je Stanice připojena k Centrále, objeví se obrazovka HD.

3
Při přehrávání hudební knihovny Centrály na Stanici postupujte
podle kroků 3 až 6 Přehrávání z HD.

MUSIC FOLLOWS ME
Jak se pohybujete po domě, můžete nechat hudbu, aby vás sledovala
z Centrály na Stanici nebo ze Stanice na Centrálu.

1
Na zdrojové jednotce (Centrála nebo Stanice), odkud se
hudba přehrává:
a. Na zdroji HD vyberte a přehrávejte album nebo playlist, které
chcete přehrávat na cílové jednotce.
b. Stiskem MUSIC FOLLOWS ME funkci zapněte.
• Zobrazí se ikona
.

2
Na cílové jednotce (Centrála nebo Stanice), kam se hudba
přehrává:
a. Ověřte, zda je jednotka zapnutá nebo v režimu stand-by.
b. Stiskněte MUSIC FOLLOWS ME.
• Zvolená hudba hraje na cílové jednotce.
• Přehrávání na zdrojové jednotce se vypne. Ikona
zmizí.
c. Funkci MUSIC FOLLOWS ME vypnete stiskem STOP x.

B5

Přenos hudby mezi Centrálou a Stanicí

Tipy:
• Tlačítko MUSIC FOLLOWS ME na zdrojové jednotce je nutné vždy stisknout
dříve, než stisknete MUSIC FOLLOWS ME na cílové jednotce.
• Funkce MUSIC FOLLOWS ME je automaticky zrušena, pokud nestisknete
tlačítko MUSIC FOLLOWS ME na cílové jednotce do 5 minut.
• Po spuštění funkce MUSIC FOLLOWS ME na cílové jednotce můžete na
zdrojové jednotce libovolně volit hudbu k přehrávání.

MUSIC BROADCAST
Funkce MUSIC BROADCAST vám umožňuje vysílat hudbu z Centrály
na všechny Stanice.

1
Na Centrále:
a. Na zdroji HD vyberte a přehrávejte album nebo playlist, které
chcete vysílat na stanice.
b. Stiskem tlačítka MUSIC BROADCAST funkci zapněte.
• Na Centrále i na Stanicích se zobrazí ikona a začne
odpočítávání 5 sekund.

2
Na Centrále a na všech Stanicích:
• Zvolená hudba se začne přehrávat současně.

Tipy:
• Ověřte, zda jsou Stanice zapnuté nebo v režimu stand-by.
• Spuštění nového vysílání:
Před stisknutím tlačítka MUSIC BROADCAST zkontrolujte, zda není nutné vypnout
předchozí vysílání. Je-li stále zobrazena ikona na displejích Stanic nebo Centrály, stiskněte na
Centrále STOPx. Pak znovu proveďte předchozí kroky 1 a 2.
• Během funkce MUSIC BROADCAST nejsou dostupné žádné další funkce.
• Funkci MUSIC BROADCAST na Stanici vypnete stiskem STOPx na Stanici.
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Přehrávání a nahrávání na paměťové zařízení USB

Přehrávání hudby ze zařízení USB

Na Centrále nebo Stanici můžete použít USB paměti flash (USB 2.0 nebo USB 1.1)
a USB přehrávače flash (USB 2.0 nebo USB 1.1).

1
USB zástrčku zařízení připojte do zásuvky
nebo na Stanici.

na Centrále

2
Opakovaným tisknutím SOURCE vyberte USB.
• Zobrazí se ikona
.
• Zobrazí se seznam skladeb.

3
Pomocí navigačních tlačítek v V b B vyberte možnosti
přehrávání.

4
Stiskem BX/OK spusťte přehrávání.

Přenos hudby do zařízení USB
1
Zkontrolujte, zda je USB zařízení připojeno správně k Centrále.
Stisknutím HARDDISK vyberte HD.

2
Pomocí navigačních tlačítek v nebo V a B vyberte požadované
a zadejte odpovídající seznam skladeb (pokud je to nutné).

3
Stiskněte REC, pak pomocí MARK•UNMARK označte nebo
zrušte skladby, které chcete nahrát.
(Všechny skladby zvolíte/zrušíte přidržením MARK•UNMARK.)

4

Stiskem RECORD spusťte nahrávání.
• Na displeji se zobrazuje transferring... Zobrazí se počet
skladeb přenesených/k přenesení.
• Přenesené skladby se ukládají pod MUSIC v USB zařízení.
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Poslech FM rádia

1
Přiložené drátové antény FM připojte k Centrále a ke Stanici (viz
Návod, Instalace).

ETHERNET

AUX
IN
LINE
OUT

R

L

R

L

VOLTAGE
SELECTOR
NOT FOR ALL
VERSIONS

2

Centrála

Opakovaným tisknutím SOURCE zvolte Radio.

3
a. Stiskněte MENU.
b. Pomocí v nebo V a B vyberte Autostore radio.
• Zobrazí se: Autostore Please wait...
Po uložení všech naladěných stanic se automaticky naladí první
uložená stanice.
• Do paměti můžete uložit až 60 stanic (včetně max. 10 stanic
s RDS).

Stanice

4
a. Stiskem b otevřete seznam předvoleb se stanicemi.
b. Pomocí navigačních tlačítek v nebo V, následovaných B,
vyberte požadovanou stanici.

Tipy:
• Postup při poslechu CD naleznete v návodu, kap. CD.
Více se o vlastnostech výrobku a použití funkcí dozvíte v přiložených návodech:
• Návod k použití: další podrobnosti a odstraňování závad.
• Připojení k PC: připojení k počítači, přenos a správa hudební sbírky pomocí programu Philips
Wireless Audio Device Manager (přiložen), konfigurace sítě a přehrávání hudby mezi
Centrálou/Stanicí a zařízením UPnP.

C1 FAQ

Často kladené otázky

Prostředí
Ot.: Existuje nějaké omezení

Odp.: Ano. Maximální vzdálenost přístrojů při Wi-Fi přenosu činí 250 m ve volném
prostoru. Při použití v budově se vlivem stěn, dveří a dalších překážek sníží efektivní
dosah na cca 50 – 100 m. Pokud máte potíže se spojením, přemístěte přístroje jinam
nebo blíže k sobě.

Ot.: Potřebuji k použití

Odp.: Ne. Bezdrátová hudební centrála Philips a stanice jsou navrženy tak, aby
pracovaly nezávisle na počítači. Hudbu z CD můžete nahrát do knihovny Centrály (na
pevný disk) a přenášet do Stanic bez potřeby připojení k počítači nebo počítačové
síti.

Ot.: Budou moji sousedé
schopni přijímat hudbu z mé
Bezdrátové hudební centrály
Philips, pokud budou mít
Bezdrátovou hudební stanici
Philips?

Odp.: Ne. Každá Bezdrátová hudební stanice Philips má jedinečný kód, který je

vzdálenosti mezi Bezdrátovou
hudební centrálou Philips
a Stanicemi pro efektivní přenos
datového proudu?

Bezdrátové hudební centrály
a stanic Philips počítač nebo
počítačovou síť?

Bezdrátovou hudební centrálou Philips rozpoznán během procesu instalace.

Nahrávání z CD/informace o skladbách
Ot.: Co znamená „Nahrávání
z CD“ a které funkce mohu
používat během nahrávání?

Odp.: „Nahrávání z CD“ je proces, při němž jsou skladby z CD převedeny do
úsporného formátu MP3 a přidány do hudební knihovny Bezdrátové hudební centrály
(na pevný disk).V Bezdrátové hudební centrále představuje „Nahrávání z CD“ dva
kroky: nejprve je obsah CD dočasně přenesen a uložen na pevný disk; ve druhém
kroku je tento dočasný obsah CD převeden do formátu MP3 – tento proces se
označuje jako „kódování na pozadí“. Převod hodinového CD trvá zhruba hodinu.
Během této doby nemůžete z Centrály přenášet ani vysílat hudební proud, můžete
však přenášet proud ze Stanic. Před odpojením napájecího přívodu vždy nejprve
vypněte přístroj do režimu ECO POWER.

Ot.: Je nutné aktualizovat hudební
databázi Gracenote v Bezdrátové
hudební centrále Philips ihned po
uvedení do provozu?

Odp.: Ne. Bezdrátová hudební Centrála Philips již obsahuje rozsáhlou databázi CD,
která obsahuje i většinu CD disků vydaných v posledních 6 měsících.

Ot.: Poskytuje Philips

Odp.: Ano. Aktualizace hudební databáze Gracenote poskytujeme čtvrtletně na

aktualizace hudební databáze
Gracenote?

stránkách http://www.club.philips.com. Stáhněte si soubor do PC a aktualizujte
vestavěnou hudební databázi Gracenote z PC pomocí přiloženého programu
WADM. Stažený soubor můžete rovněž vypálit na CD a vložit takto vzniklý disk do
mechaniky Stanice, aktualizace proběhne.

C2 FAQ

Často kladené otázky

Správa hudby
Ot.: Co je Philips Wireless

Odp.: WADM slouží hlavně k převodu vaší hudební knihovny z PC do Bezdrátové

Ot.: Jak přenesu své hudební
soubory MP3/WMA z PC do
Bezdrátové hudební centrály
Philips?

Odp.: Po instalaci programu Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)
a připojení Bezdrátové hudební centrály Philips k PC přiloženým síťovým kabelem
Ethernet můžete přímo uchopit požadovaný soubor myší a přetáhnout do „okna
zařízení“ programu WADM. Přenos skladby se automaticky spustí; průměrná délka
přenosu jedné skladby činí 4 – 15 sekund.
Před odpojením napájecího přívodu vždy nejprve vypněte přístroj do režimu ECO
POWER (úspora energie) stisknutím a přidržením tlačítka STANDBY-ON 1.

Ot.: Je možné aktualizovat

Odp.: Ano. Bezdrátová hudební centrála a stanice Philips jsou programově

hudební centrály.Vedle toho poskytuje jednoduché řešení pro správu hudební knihovny
Centrály, jako jsou úpravy informací o skladbách, vytváření/přejmenování playlistů,
zálohování/obnovení hudební knihovny v Centrále, nastavení sítě, aktualizace hudební
databáze Gracenote. Podrobnosti naleznete v návodu Připojení k PC a v souboru Help
programu WADM.

Audio Device Manager
(WADM)?

aktualizovatelné, to znamená, že jsou připraveny pro budoucí úpravy, pokud budou
k dispozici. Pravidelně sledujte stránky http://www.philips.com/support, kde se budou
zprávy o nových funkcích a úpravách objevovat.

programové vybavení Bezdrátové
hudební centrály a stanice
Philips?

Potřebujete pomoci?
Navštivte www.philips.com/support
nebo
se obraťte na podporu
Země

Podpora

Tarif / min

Uschovejte

0820 901115
070 253 010
Česká
republika

233 099 330

Místní tarif

Doklad o koupi, číslo modelu a sériové číslo.

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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