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WACS7000/WACS7005

Wireless Music
Center + Station

Læs Mig Først!

B1 Nyd

Forbind/Opsætning

A

Afspil Harddisk (HD)

Opsætning af forbindelse mellem Center og Station

Du kan gemme op til 1500 lyd CD'er på Centerets 80GB harddisk

1

Opsætningsvejledning

Første gang du opretter en Wi-Fi forbindelse, skal du placere
Centeret og Stationen side om side på en flad og fast overflade

AC

1
For at tænde Centeret skal du trykke på STANDBY-ON/

2

A
B
C

Forbind WACS7000 til en strømforsyning - forbind først
Centeret og derefter Stationen
Center/Station:
• Skærmen lyser i et par sekunder
Automatisk installering/forbindelse begynder
• HD skærmen vises hvis Stationen er forbundet med
Centeret (det tager ca. 1-2 minutter)

Forbind/Opsætning
Nyd

ECO POWER y

Center

AC

2
Tryk på SOURCE en eller flere gange for at vælge HD
kilde (eller tryk HARDDISK på fjernkontrollen)

Station

3
Brug navigationsknapperne 3 4 1 2 til at vælge mellem
afspilningsindstillinger (Demo numre er gemt under All tracks
(Alle numre)

OSS

3

4

Placer Centeret og Stationen som ønsket:
a. Tryk og hold STANDBY-ON/ECO POWER y knappen i 5
sekunder for at sætte Centeret i strømsparetilstand.
b. Kobl Centeret eller Stationen fra lysnettet og tænd dem i dine
foretrukne rum
• Du kan streame* harddisk musikken mellem Centeret og
Stationen

Tryk på ÉÅ/OK for at starte afspilningen

5
For at ændre din afspilningsindstilling,
a. Tryk på 1 en eller flere gange for at få adgang til tidligere
indstilling listen
b. Brug navigationsknapperne 3 4 1 2 for at vælge
c. Tryk OK for 2at bekræfte

VIGTIGT!
• Undgå at installere mellem tykke vægge. Det kan medføre dårlig
streaming forbindelse hvis Centeret og Stationen adskilles af 2 eller
flere vægge.
• For at opnå bedre Wi-Fi modtagelse, kan du justere Wi-Fi antennen
eller justere placeringen af Centeret og Stationen (f.eks. forkorte afstanden mellem Centeret og Stationen).
: indikerer minimum modtagelse
: indikerer maksimum modtagelse;
• For montering på væg, kig venligst i Brugsvejledningen 16. 1 Hvordan
du monterer dit Center og din Station på vægge. Du får muligvis
behov for assistance fra kvalificeret servicepersonale.

6
Tryk STOP / 9 for at stoppe afspilning
Tips:
2-vejs fjernbetjeningen virker, som standard, kun med Centeret.
For at betjene Stationen med 2-vejs fjernbetjeningen,
• PTryk og hold REFRESH indtil Select Device (Vælg Apparat) skærmen vises på
Centerfjernbetjeningens display
• Tryk på navigationsknapperne 3 eller 4 og 2 for at vælge Station boksen, og tryk så OK
For yderligere information, se Brugsvejledningen, 4.2 Brug af fjernkontrollen.

* Streaming er processen hvor data (musik i dette tilfælde)
overføres fra et apparat til et eller flere andre apparater.

* Tilgængelig opbevaringsplads til musik er ca. 75GB da noget kapacitet er reserveret til systembrug
Dan
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Hvad der er i kassen

B3

Opbygning af et musik bibliotek på Centeret

Opbyg dit musikbibliotek på harddisken i Centeret ved at Kopiere fra CD'er,
importere MP3/WMA filer fra PC eller Optage fra Radio eller eksterne kilder.

Søg via nøgleord
Nøgleordet bør være det første bogstav eller første ord af titlen på det nummer
du ønsker at lede efter. Ved at indtaste et nøgleord, kan du hurtigt finde alle de
poster der indeholder ordet.

Kopiere fra CD’er
Pr

nte

i

Wireless Music Station WAS7000

Wireless Music Center WAC7000

Indsæt en CD i CD loader'en på Centeret, med CD'ens printede side ud mod dig
• Displayet viser Reading CD (Læser CD)
• En liste med CD numre vises

CD(RW)

e

1

Søg efter dine ønskede numre/album

d

Si

d

1
Brug navigationskanpperne 3 4 1 2 til at få adgang til ønsket
indstilling listen under numre, album, kunstner eller afspilningslister

(For CD'er med MP3/WMA musikfiler:
Tryk 2 på en markeret mappe for at få adgang til en nummerliste)

2

SEARCH
SAME ARTIST

Wireless Music
Center + Station

WACS7000

Read Me First!

Quick star t guide

Wireless Music
Center + Station

WACS7000

Tryk SEARCH på fjernkontrollen
• En tekstboks vises

2

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario

A
B
C

Connect/Setup
Enjoy
Frequently Asked Questions

Tryk på RECORD i skærmen med nummerliste
• En nummerliste vises med bokse

OK

3
1-vejs fjernbetjening
2 x AA batterier

2-vejs fjernbetjening
4 x AAA batterier

Wireless Music Center + Station

Connect to your PC

Opsætningsvejledning

Brugsvejledning

til Center

WACS7000
WACS7005

Connect Philips Wireless Music Center to your PC if you want to do the following:
• Access music files stored on your PC from Philips Music Center/ Station’s UPnP source

• Manage the music content stored on Philips Music Center from your PC
• Update Center’s Gracenote® music recognition service database for the latest disc
information

Tryk RECORD. for at kopiere hele CD'en. (For at rippe en del af
CD'en, tryk 2 eller MARK•UNMARK for at vælge/fravælge numre
der skal kopieres, og tryk så RECORD.
Tryk og hold MARK•UNMARK for at vælge/fravælge alle numre)
• CD-Rec (CD-kopiering)vises. Displayet viser albumnavnet på
det nummer der bliver kopieret
• Centeret vil vende tilbage til CD tilstand når kopieringen er
fuldført

• Upgrade firmware of Philips Music Center + Station

To connect to Philips Music Center, you minimum PC requirements
must be:
• Windows 2000 SP4 or above / XP (Home or Professional)
• Pentium III 500MHz processor or higher
• 256MB RAM
• CD-ROM Drive
• Ethernet Adapter (for wired connection)/ Wireless Network Adaptor 802.11 b/g
(for wireless connection)
• Free hard disk space of 500MB
• Windows Media Player® 9.0 or later installed

til Station

Forbind til din PC

PC Suite CD

2 x FM trådantenner

1 x Ethernet kabel

2 x Monteringskit
til center & station

Før du bruger fjernkontrollen:
• Indsæt batterierne I fjernkontrollen som vist

3

2

1

2-vejs fjernbetjening

1-vejs fjernbetjening

4
Gentag Trin 1 til 3 ovenfor for at kopiere fra en anden CD
VIGTIGT!
• Det tager noget tid at konvertere den kopierede CD musik til MP3 filer.
• Tryk og hold altid STANDBY-ON y for at sætte anlæget i ECO POWER (Strømsparetilstand) før
du fjerner strømstikket.
• For at optage fra Radio eller ekstern kilde, se Brugsvejledning 6.5 Opbygge musikbibliotek på
Centeret.
• Du kan ændre nummerinformationen og importere MP3/WMA filer fra PC ved brug af det medfølgende Wireless Audio Device Manager (WADM) (Trådløs Lydenhedshåndtering). Se vejledningen
Forbind til din PC for detaljer.
• WAC7000 Centeret lader dig checke om der findes information om CD'en i den seneste Gracenote®
musik genkendelses service database via internettet. Se Brugsvejledning 12 Gracenote CD
Information for detaljer

3
a. Tryk gentagende på de alfanummeriske taster for at indtaste nøgleordet (maksimum 8 tegn)
b. For at slette indtastningen foran markøren, tryk 4
c. Tryk 1 eller 2 for at flytte markøren tilbage / frem

4
Tryk OK for at begynde at lede
• Displayet viser: Searching ... (Leder...). Søgningen begynder fra
starten af den nuværende indstillingsliste
• De matchende poster vises øverst på listen

DBB

PORTABLE

SMART EQ

SEARCH
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Stream musik mellem Centeret og Stationen

MUSIC FOLLOWS ME (MUSIKKEN FØLGER MIG)
Lad musikken følge dig når du bevæger dig rundt i hjemmet, enten fra
Centeret til Stationen eller fra Stationen til Centeret.

B5

Stream musik mellem Centeret og Stationen

Du kan bruge USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1) og USB flash afspillere
(USB 2.0 eller USB1.1) i Centeret eller Stationen.

MUSIC BROADCAST lader dig sende musik fra Centeret til
Stationerne.

1

På Centeret
a. Vælg og afspil, på HD kilden, albummet eller
afspilningslisten som du ønsker at sende til Stationerne
b. Tryk MUSIC BROADCAST for at aktivere
•
ikonet vises på Centeret og Stationerne.
En 5-sekunders nedtælling starter

På kildeenheden (Center eller Station) hvor musikken
afspilles
a. Vælg og afspil, på HD kilden, albummet eller afspilningslisten
som du ønsker at afspille på destinationsenheden
b. Tryk MUSIC FOLLOWS ME for at aktivere
•
ikonet vises

Sæt enheden USB-stik i soklen

på Centeret eller Stationen

2
Tryk SOURCE en eller flere gange for at vælge USB
•
ikonet vises
• En liste med CD numre vises

3

2

Brug navigationsknapperne 3 4 1 2 for at vælge
afspilningsindstillinger

På Centeret og på alle Stationer
• Den valgte musik begynder at spille samtidig

2

Afpil eller kopier til USB opbevaringsenhed

Afspil musik fra USB enheder

MUSIC BROADCAST (MUSIK UDSENDELSE)

1

1

B6

4

På destinationsenheden (Center eller Station) hvor musikken vil
fortsætte
a. Kontroller at destinationsenheden er tændt eller allerede er I standby
tilstand
b. Tryk på MUSIC FOLLOWS ME
• Den valgte musik fortsætter på destinationsenheden
• Musikken stopper på kildeenheden.
ikonet forsvinder
c. Tryk STOPÇ for at stoppe MUSIC FOLLOWS ME

Tryk på ÉÅ/OK for at starte afspilningen
Tips:
• Kontroller at Stationerne er tændt eller allerede er I standbytilstand.
• For at sende igen
Før du trykker MUSIC BROADCAST, kontroller da om du skal deaktivere tidligere
udsendelser. Hvis ikonet
stadig er aktivt på Centerets eller Stationens display, tryk
STOP9 på Centeret. Følg så Trin 1 til 2 som nævnt ovenfor.
• Andre funktioner er utilgængelige under MUSIC BROADCAST.
• Tryk STOP9 på stationen for at afslutte MUSIC BROADCAST.
• I MUSIC FOLLOW ME eller MUSIC BROADCAST tilstand virker navigationsknapperne, SAME ARTIST, SAME GENRE og VIEW knapperne ikke. LCD'et vil vise den
følgende besked:

Tips:
• Tryk altid på MUSIC FOLLOWS ME på kildeenheden før du trykker på
MUSIC FOLLOWS ME på destinationsenheden.
• MUSIC FOLLOWS ME vil automatiske blive deaktiveret hvis du ikke trykker
MUSIC FOLLOWS ME på kildeenheden indenfor 5 minutter
• Efter at MUSIC FOLLOWS ME er aktiveret på destinationsenheden, kan du
afspille andre numre eller kilder på kildeenheden.

Overføre musik til USB enheder
1
Kontroller at USB enheden er ordentligt forbundet til Centeret.
Tryk SOURCE for at gå ind i HD tilstand

2
Tryk på navigationsknapperne 3 eller 4 og 2 for at foretage et
valg, og få adgang til dets tilhørende liste med numre (hvis det er
nødvendigt)

3
Tryk RECORD, og så MARK•UNMARK for at vælge eller
fravælge de numre der skal kopieres.
(Tryk og hold MARK•UNMARK for at vælge/fravælge alle
numre)

4
Tryk RECORD for at starte kopieringen.
• Displayet viser transferring... (overfører...). Antallet af numre
overført/ til overførsel vises
• Overførte numre er gemt under MUSIK I USB enheden
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C1 OSS

Lytte til FM Radio

Ofte Stillede Spørgsmål

C2 OSS

Ofte Stillede Spørgsmål

Om Musikhåndtering

Om Miljøet

1
Forbind den medfølgende FM trådantenne til Centeret og Stationen
(Se Brugsvejledning 3.Installation)

ETHERNET

R

L

R

L

Q: Hvad er Philips Wireless

Q: Er der en maksimal

A: Ja. Den maksimale distance for Wi-Fi overførsel er 250m målt i åbne områder.

sendedistance mellem Philips
Trådløse Musik Center og
Stationer for effektiv streaming?

I et hjemmemiljø er der dog massive massive hindringer såsom vægge og døre,
derfor er den effektive distance markant reduceret til ca. 50-100m. Prøv at
placere anlæggene anderledes hvis du oplever overførselsproblemer.

Audio Device Manager
(WADM) (Philips Trådløse
Lydenhedshåndtering)?

AUX
IN

A: WADM er hovedsageligt et værktøj til at overføre din PC's musikbibiliotek til det
Trådløse Musik Center. Derudover giver det dig en et-skridts løsning til at hjælpe dig
håndtere musikbiblioteket på Centerets musikbibliotek, såsom at redigere et nummers
information, oprette/omdøbe afspilningslister, backup/gendanne musikbiblioteket i
Centeret, samt netværks instillinger, Gracenote musik genkendelses opdatering og
Firmware opdatering. Se vejledningen Forbind til din PC og WADM hjælpfilen for detaljer.

LINE
OUT

VOLTAGE
SELECTOR

NOT FOR ALL
VERSIONS

2

Q: Hvordan overfører jeg

Q: Har jeg brug for en comput- A: Nej. Philips Trådløse Musik Center og Stationer er designet til at fungere uafhængigt
Center

er for at bruge Philips Trådløse
Musik Center og Stationer?

af computeren. Du kan kopiere musik fra CD'er til musik biblioteket på Centerets (harddisk), og streame musik til Stationen uden computer eller hjemmenetværksstruktur.

Q: Ville mine naboer kunne få

A: Nej. Hver Philips Trådløse Musik Station har en unik kode der kun vil blive
genkendt af Philips Trådløse Musik Center under installationsprocessen.

MP3/WMA filer fra min PC's
musikbibliotek til Philips
Trådløse Musik Center?

Tryk SOURCE en eller flere gange for at vælge Radio
adgang til den musik jeg gemte
på Philips Trådløse Musik
Center hvis de også har en
Philips Trådløse Musik Station?

3
a. Tryk MENU
b. Tryk 3 eller 4 og 2 for at vælge Autostore radio (Gem
automatisk radio)
• Displayet viser: Autostore Please wait... (Gemmer Automatisk,
Vent Venligst)
Når alle tilgængelige stationer er gemt, vil den først gemte forudindstillede station automatisk begynde at spille
• Du kan gemme op til 60 forudindstillede stationer I hukommelsen
(inklusiv maksimalt 10 RDS stationer).

Q: Kan Philips Trådløse Musik A: Ja, Philips Trådløse Musik Center og Station kan opgraderes med software,
Center og Station opgraderes? hvilket betyder at de er klar til fremtidige funktionsopgraderinger hvis de bliver
tilgængelige. Check vores hjemmeside for de sidste nyheder om nye funktioner og
forbedringer på http://www.philips.com/support

Station

4

Brug for hjælp?
www.philips.com/support
eller
Ring til vores helpdesk

Om at Kopiere fra CD’er / Nummer information
Q: Hvad betyder "Kopierer

A: "Kopierer fra CD'er" er processen hvormed et CD nummer er konverteret til

fra CD'er" og hvilke funktioner kan jeg bruge mens
kopieringen er i gang?

det meget mindre MP3 format, og derefter tilføjet til det Trådløse Musik Centers
musikbibliotek (harddisk). På det Trådløse Musik Center kræver "Kopierer fra
CD'er" to trin: først læser det CD-indholdet og gemmer det midlertidigt på harddisken; Så konverteres dette midlertidige CD-indhold til MP3 format - en process
der kaldes "baggrunds-indkodning". Det tager 1 time at konvertere 1 time af CD
musik. I dette trin kan du ikke streame eller sende musik på Centeret, dog kan du
stadig streame musik fra Stationerne. Sæt altid anlægget i ECO POWER (strømsparertilstand) før du fjerner strømstikket.

a. Tryk 1 for at få adgang til listen over forudindstillede stationer
b. Brug navigationsknapperne 3 eller 4 efterfulgt af 2 for at
vælge den ønskede station
For at få mere af vide om produktets muligheder og hvordan man aktiverer dem, læs venligst den medfølgende manual:
• Brugsvejledning: for yderligere oplysninger og fejlfinding
• Forbind til din PC: for at forbinde til din PC, overføre og håndtere din musiksamling
med Philips Wireless Audio Device Manager (Philips Trådløs Lydenhedshåndtering)
(følger med), oprette netværk og afspille musik mellem Centeret/Stationen og UPnP
enheder

A: Når du har installeret Philips Trådløse Lydenhedshåndtering (WADM) og
forbinde din PC til Philips Trådløse Musik Center med det medfølgende Ethernet
kabel, du kan bruge denne software til at trække og slippe musikfiler fra din PC til
"enhedsvinduet" i WADM. Overførsel at nummeret starter automatisk og det tager
i gennemsnit 4-15 sekunder at overføre et nummer.
Tryk og hold altid STANDBY-ON y for at sætte anlæget i ECO POWER
(Strømsparertilstand) før du fjerner strømstikket.

Q: Skal jeg opdatere Gracenote
musik genkendelsesdatabasen
gemt i Philips Trådløse Musik
Center øjeblikkeligt efter at jeg
har fået det hjem?

A: Nej. Der er allerede en stor CD-nummer database i Philips Trådløse Musik

Q: Tilbyder Philips opda-

A: Ja. Vi tilbyder kvartalsvise opdateringer til Gracenote musik genkendelsesdatabase
gennem hjemmesiden http://www.club.philips.com. Hent filen ned på din PC og opdater
den indbyggede Gracenote musik genkendelsesdatabase fra PC'en med WADM i den
medfølgende PC suite. Eller du kan brænde den hentede fil på en CD og sætte den i
CD-loader'en på Centeret for at opdatere.

teringer til Gracenote musik
genkendelsesdatabase?

Center, so burde matche de fleste CD'er der er udgivet inden for de sidste seks
måneder.

Land

Helpdesk

Pris / min.

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

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Alle rettigheder er forbeholdt.
3141 075 21664 Dan

www.philips.com

Vær klar

