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WACS7000/WACS7005

Wireless Music
Center + Station

Lees mij eerst!

A

Weergave vanaf harde schijf (HD)

Aansluiting maken tussen het Center en Station

U kunt 1500 audio CD's centraal opslaan op de 80GB* harde schijf van het
Center.

1

Gids voor een snelle start

Als u de Wi-Fi aansluiting de eerste keer maakt, kunt u het beste
het Center en Station naast elkaar op een vlakke en stabiele
ondergrond plaatsen.

Sluit de WACS7000 aan op het stopcontact - sluitn als
eerste het Center aan en vervolgens het Station
Center/Station:
• Het display wordt over enkele seconden verlicht. De
automatische installatie begint
• Het Center en Station worden beide ingeschakeld. Het HD
display verschijnt als het Station aangesloten is op het
Center (het duurt ongeveer 1 tot 2 minuten)

Aansluiten/Installatie
Genieten
Meest gestelde vragen

AC

1
Druk om het Center in te schakelen op STANDBY-ON/ECO
POWER y .

Center

2

A
B
C

B1 Genieten

Aansluiten/Installatie

AC

2
Druk eens of herhaaldelijk op SOURCE om HD (harde
schijf) bron te selecteren (of druk op HARDDISK op de
afstandsbediening)

Station

3
Gebruik de navigatietoetsen 3 4 1 2 om de weergave-optie
te selecteren (demotracks zijn opgeslagen onder Alle tracks)

3

4

Verplaats het Center en Station indien gewenst: plug en stream*

Druk opÉÅ/OK om weergave te starten

a. De STANDBY-ON/ECO POWER y toets 5 seconden
ingedrukt houden om het Center in de stroombesparingstand
te zetten.
b. Het Center of Station loskoppelen en in de gewenste kamer
weer aansluiten.
• U kunt muziek van de harde schijf streamen* tussen het
Center en Station

5
Om de weergave-opties te wijzigen,
a. Druk eens of herhaaldelijk op 1 om de vorige keuzelijst op te
roepen
b. Gebruik navigatietoetsen 3 4 1 2 en selecter
c. Druk op OK of 2 om te bevestigen

BELANGRIJK!
• Installeer het toestel niet tussen dikke muren. Als het Center en Station
door meer dan 2 muren gescheiden zijn, kan de kwaliteit van het
streamen nadelig beïnvloed worden.
• Voor optimaal Wi-Fi ontvangst kunt u de Wi-Fi antenne bijstellen, of
het Center en Station verplaatsen (m.n. de afstand tussen Center en
Station verminderen).
: geeft minimale ontvangst aan
: geeft optimale ontvangst aan;
• Zie voor montage aan de muur de Gebruikershandleiding, 16. 1 Bijlage:
Montage van Center en Station aan de muur. Mogelijk moet u de hulp
inroepen van gekwalificeerd personeel.

6
Druk om weergave te stoppen op STOP / 9
Tips:
De 2-weg afstandsbediening werkt standaard alleen met het Center. Bediening van het Station met de
2-weg afstandsbediening:
• Houd REFRESH ingedrukt totdat Selecteer apparaat op het display van de afstandsbediening van het
Center verschijnt.
• Druk op navigatietoetsen 3 of 4 en 2 en selecteer Station en vervolgens OK
Zie voor meer informatie Gebruikershandleiding, 4. 2 Voorbereiding: Gebruik van de afstandsbediening

* Streaming is het proces waarbij data (in dit geval muziek)
wordt overgezet van het ene apparaat naar een andere
apparaat of meerdere andere apparaten.

* Beschikbare opslagruimte voor muziek is ongeveer 75GB, de resterende capaciteit wordt gebruikt door het systeem

Nld

Wat zit in de verpakking?

B2

Een muziekbibliotheek op het Center aanmaken

B3

Maak uw muziekbibliotheek aan op de harde schijf van uw Center met opnames
van CD's, het importeren van MP3/WMA bestanden van de PC of opnames van
radio of andere externe bron.

Zoeken op trefwoorden
De zoekterm moet de eerste letter of het eerste woord van de titel of de track
zijn waar u naar zoekt. Door een zoekterm in te voeren kunt u snel alle items
vinden die het woord bevatten.

Opnames van CD's
CD(RW)

nte

i

Wireless Music Station WAS7000

Wireless Music Center WAC7000

Pr

Plaats een CD in de CD-houder in het Center, met de bedrukte
kant naar voren gericht
• Het display toont CD wordt gelezen
• Lijst met CD tracks verschijnt

e

1

d

Si

d

Zoek naar uw gewenste tracks/albums

1
Gebruik navigatietoetsen 3 4 1 2 en selecteer de gewenste
keuzelijst onder tracks, albums, artiesten of playlists

(Voor CD's met opgenomen MP3/WMA muziekbestanden:
om de track-lijst te openen, op een geselecteerde map op 2 drukken)

2

SEARCH
SAME ARTIST

Wireless Music
Center + Station

WACS7000

Wireless Music
Center + Station

Read Me First!

Quick star t guide

WACS7000

Druk op de afstandsbediening op SEARCH
• Een tekstvak verschijnt

2

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario

A
B
C

Druk in het track-lijst display op RECORD
• Tracks-lijst met aankruisvakjes verschijnt

Connect/Setup
Enjoy
Frequently Asked Questions

OK

3
1-weg afstandsbediening
2 x AA batterijen

2-weg afstandsbediening
4 x AAA batterijen

Wireless Music Center + Station

Connect to your PC

Gids voor een snelle start

Gebruikershandleiding

Druk om een hele CD op te nemen op RECORD
(Druk om een deel van een CD te rippen op 2 of MARK/UNMARK,
selecteer/deselecteer de op te nemen tracks en druk vervolgens op
RECORD)
• CD-Opn verschijnt. Het display toont de naam van het album
of track dat wordt opgenomen
• Center keert terug naar CD modus aan het einde van de opname

voor 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
• Upgrade firmware of Philips Music Center + Station

4

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

voor Station

Aansluiten op uw PC

PC Suite CD

2 x FM-antenne

1 x ethernetkabel

2 x Montage kit
voor center & station

Gebruik van de afstandsbediening:

BELANGRIJK!
• Het converteren van opgenomen CD's naar MP3 bestanden neemt enige tijd in beslag.
• Altijd de toets STANDBY-ON y ingedrukt houden om het toestel over te schakelen maar ECO
POWER (stroombesparingsmodus) alvorens de stekker te verwijderen.
• Om van de Radio of andere externe bron op te nemen, zie Gebruikershandleiding, 6. 5 HD: Een
muziekbibliotheek op het Center aanmaken.
• U kunt de track-information bewerken en MP3/WMA bestanden van de PC importeren met de bijgeleverde Wireless
Audio Device Manager (WADM). Zie PC aansluiten in de handleiding voor bijzonderheden.
• Met de WAC7000 Center kunt u controleren of informatie of de huidige CD aanwezig is op de laatste
Gracenote® music recognition service database via het Internet. Zie voor bijzonderheden de
Gebruikershandleiding, sectie 12, Gracenote CD Informatie.

• Plaats de batterijen in de afstandsbediening zoals getoond

3

2

1

2-weg afstandsbediening

Om een andere CD op te nemen, herhaal de Stappen 1 tot 3
hierboven

1-weg afstandsbediening

3
a. Druk herhaaldelijk op de alfanummerieke toetsen om een trefwoord in te voeren (maximaal 8 leestekens)
b. Druk om een leesteken voor de cursor te wissen op 4
c. Druk op 1 of 2 om de cursor naar links / rechts te verplaatsen

4
Druk op OK om te zoeken
• Display toont: Bezig met zoeken. Zoeken begint vanaf het begin
van de huidige keuzelijst
• De gevonden items verschijnen aan het begin van de lijst

DBB

PORTABLE

SMART EQ

SEARCH
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Muziek streamen tussen het Center en Station

B5

Muziek streamen tussen het Center en Station

B6

Muziek streamen tussen het Center en Station

MUSIC BROADCAST

Muziek van USB opslagmedium weergeven

Laat u door het hele huis door muziek volgen. Van het Center naar Station of
van Station naar Center.

MUSIC BROADCAST maakt het mogelijk muziek uit te zenden van het
Center naar de Stations. Hierdoor wordt op het Center als de Station(s)
tegelijkertijd dezelfde muziek uitgezonden.

1

1

1

Op de geluidsbron (Center of Station) waar muziek wordt
weergegeven:
a. Op de HD bron het album of de playlist die u wilt weergeven
op het afspeeltoestel selecteren
b. Druk op MUSIC FOLLOWS ME om de functie te activeren
• Het symbool
verschijnt

Op het Center
a. Op de HD bron, het album of de playlist die u wilt uizenden op
de Stations selecteren en afspelen
b. Druk op MUSIC BROADCAST om te activeren
• Het
symbool verschijnt op het Center en Station en het aftellen van 5

2

2

MUSIC FOLLOWS ME

Sluit de USB aansluiting of USB opslagmedium aan op de aansluiting
op het Center of Station

seconden begint

2
Druk eens of herhaaldelijk op SOURCE om USB te selecteren
• Het symbool
verschijnt
• Lijst met muziektracks verschijnt

3
Gebruik navigatietoetsen 3 4 1 2 om de weergave-opties te
selecteren

Op het Center en Stations
• Geselecteerde muziek start gelijktijdig

Op de afspeelbron (Center of Station) waar muziek wordt afgespeeld:
a. Controleer of het afspeeltoestel ingeschakeld is of in de standby-modus staat
b. Druk op MUSIC FOLLOWS ME
• Weergave van geselecteerde muziek wordt voortgezet op het afspeeltoestel
• De muziek op het Center stopt. Het
symbool verschijnt
c. Druk op STOPÇom MUSIC FOLLOWS ME te stoppen ?

U kunt USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1) of USB-flash spelers (USB 2.0 of
USB 1.1) met het Center of Station gebruiken.

4
Druk opÉÅ/OK om weergave te starten

Tips:
• Controleer of Stations ingeschakeld zijn of in de standby-modus staat.
• Om uitzending te herhalen
Alvorens op MUSIC BROADCAST te drukken, controleer of eerdere uitzendingen
uitgeschakeld moeten worden. Als het symbool
op het Center of Station's display te
zien is. Druk op STOP/9 op het Center. Voer vervolgens bovenstaande Stappen 1 en 2
uit.
• Andere functies zijn niet beschikbaar tijdens MUSIC BROADCAST
• Om MUSIC BROADCAST op een Station af te breken, op STOP / 9 op het Station
drukken.
• In de modus MUSIC FOLLOW ME of MUSIC BROADCAST werken de
navigatietoetsen, SAME ARTIST, SAME GENRE en VIEW niet. Het LCD-scherm
zal de onderstaande melding tonen:

Tips:
• Druk altijd op MUSIC FOLLOWS ME op het brontoestel alvorens MUSIC
FOLLOWS ME op het afspeeltoestel in te drukken.
• MUSIC FOLLOWS ME wordt automatisch uitgeschakeld als MUSIC FOLLOWS
ME op het afspeeltoestel binnen 5 minuten niet wordt uitgeschakeld
• Nadat MUSIC FOLLOWS ME op het afspeeltoestel is geactiveerd, kunt u andere
tracks of afspeelbron op het brontoestel selecteren.

Muziek overzetten naar USB toestellen
1
Controleer of het USB apparaat op de juiste manier is aangesloten op
het Center. Druk op SOURCE om de HD-stand in te schakelen.

2
Druk op de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om uw keuze te maken
en voer de corresponderende tracklijst in (indien nodig)

3
Druk op RECORD. Druk op MARK•UNMARK en selecteer
of deselecteer de op te nemen tracks.
(Om alle tracks te selecteren/deselecteren, MARK•UNMARK
indrukken en ingedrukt houden.)

4
Druk op RECORD om met opnemen te beginnen
• Het display toont Bezig met overbrengen.... Het aantal
overgezette/over te zetten tracks wordt getoond
• De geselecteerd tracks worden overgezet naar het USB-apparaat
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C1 FAQ

Luisteren naar FM-radio

Meest gestelde vragen

Over het milieu
Q: Is er een maximum trans-

1
Sluit de bijgeleverde FM-antenne aan op het Center en
Station (zie Gebruikershandleiding 3 Installatie)

ETHERNET

R

L

R

L

AUX
IN
LINE
OUT

C2 FAQ

Meest gestelde vragen

Beheer van muziek
A: Ja. Het maximale bereik van WiFi-transmissie voor het systeem is 250m in een

Q: Wat is de Philips Wireless

A: WADM dient hoofdzakelijk om de muziekbibliotheek van uw PC over te zetten op
het Wireless Music Center. Het is bovendien een complete oplossing om u te helpen
met het beheer van de muziekbibliotheek op het Center, alsmede de instellingen,
waaronder bewerking van track informatie, aanmaken/hernoemen van playlists,
backup/herstellen van muziekbibliotheek in het Center, en netwerkinstellingen, CDDB
update, Firmware upgrade. Zie voor bijzonderheden de aanwijzingen in Aansluiten op
uw PC en WADM hulpbestanden.

Audio Device Manager
(WADM)?

missie-afstand tussen Philips
Wireless Music Center en
Stations voor het zonder storing streamen?

open ruimte. Echter, in de meeste omstandheden zijn er belemmeringen zoals
muren en deuren, waardoor de feitelijke transmissie-afstand beperkt wordt tot
ongeveer 50-100m. Verplaats de toestellen als er problemen met de transmissie
zijn.

Q: Is een computer of thuis-

A: Nee. Het Philips Wireless Music Center en Station zijn ontworpen om
onafhankelijk van een computer te functioneren. U kunt muziek van CD's opslaan
in de muziekbibliotheek van het Center (harde schijf) en de muziek zonder computer of thuisnetwerk naar de Stations streamen.

Q: Hoe kan ik MP3/WMA
bestanden van de muziekbibliotheek op mijn PC overzetten
naar het Philips Wireless Music
Center?

A: Als u Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) geïnstalleerd heeft en de PC

netwerk nodig voor het gebruik
van Philips Wireless Music
Center en Station?

Q: Hebben mijn buren toegang

A: Nee. Elk Philips Wireless Music Station heeft een unieke encryptiecode die tijdens het installatieproces alleen herkend wordt door het bij u aanwezige Philips
Wireless Music Center.

Q: Kunnen Philips Wireless

A: Ja, Philips Wireless Music Center en Station kunnen met software opgewaardeerd
worden, hetgeen betekent dat de apparatuur voorbereid is op toekomstige verbeteringen wanneer deze beschikbaar komen. Bezoek onze website regelmatig voor het laatste
nieuws of nieuwe functies en verbeteringen: http://www.philips.com/support

VOLTAGE
SELECTOR

NOT FOR ALL
VERSIONS

2

Center

Druk eens of herhaaldelijk op SOURCE en selecteer vervolgens
Radio

tot mijn muziek die opgeslagen
is op de Philips Wireless Music
Center als zij ook beschikken
over een Philips Wireless Music
Station?

3
a. Druk op MENU
b. Druk op 3 of 4 en 2 selecteer Auto opslaan radio
• Het display toont: Autom. opslag, even wachten...
Nadat alle beschikbare zenders zijn opgeslagen, wordt de
eerste voorkeurzender automatisch afgespeeld
• U kunt maximaal 60 voorkeurzenders in het geheugen opslaan
(inclusief maximaal 10 RDS-zenders).

met de bijgeleverde ethernetkabel aangesloten heeft op het Philips Wireless Music
Center, kunt u deze software gebruiken om muziekbestanden van uw PC naar het "apparaat venster" van WADM slepen. Het overzetten van tracks start automatisch. De
gemiddelde tijdsduur van het overzetten van een track is 4-15 seconden.
Altijd de toets STANDBY-ON y ingedrukt houden om het toestel over te schakelen
maar ECO POWER (stroombesparingsmodus) alvorens de stekker te verwijderen.

Music Center en Station opgewaardeerd worden?

Station

4

Hulp nodig?
www.philips.com/support
of
bel onze helpdesk

Opnamen van CD's/Track informatie
Q: Wat betekent "Opnemen

A: "Opnemen van CD's" is een proces waarbij een CD track wordt geconverteerd

van CD's" en welke functies
kan in gebruiken tijdens het
opnemen?

in een veel kleiner MP3-bestand, dat vervolgens wordt toegevoegd aan de muziekbibliotheek (harde schijf) van het Wireless Music Center. "Opnemen van CD's"
vereist twee stappen op het Wireless Music Center: eerst wordt de inhoud van de
CD gelezen en tijdelijk weggeschreven naar de harde schijf; Vervolgens wordt dit
tijdelijke CD-bestand geconverteerd naar MP3 formaat - een proces dat "background-encoding" wordt genoemd. Het duurt 1 uur om 1 uur muziek van een CD
te converteren. Tijdens dit proces kunt u geen muziek op het Center streamen of
uitzenden, maar u kunt wel muziek streamen van de Stations. Het toestel altijd in de
stand ECO POWER (stroombesparing) zetten alvorens de stekker te verwijderen.

a. Druk op 1 om de lijst met voorkeurzenders op te roepen
b. Gebruik de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om het gewenste
station te selecteren.

Verdere informatie over de functies van het product en hoe deze te activeren is te vinden
in de bijgeleverde handleiding:
• Gebruikershandleiding: voor nadere bijzonderheden en verhelpen van storingen
• Aansluiten op uw PC om op uw PC aan te sluiten, het overzetten en beheer van uw
muziekcollectie met de Philips Wireless Audio Device Manager (bijgeleverd), instellen
van netwerken en weergave van muziek tussen Center/Station en apparaat met UPnP

Q: Moet ik de CDDB data-

A: Nee. Er is reeds een uitgebreide database met CD-tracks opgeslagen op Philips

base in Philips Wireless Music
Center onmiddellijk na
aankoop opwaarderen?

Wireless Music Center van de meeste CD's die de afgelopen zes maanden zijn
uitgegeven.

Q: Levert Philips CDDB

A: Ja Wij stellen elk kwartaal updates van de CDDB database beschikbaar via de

database updates?

website http://www.club.philips.com. Download het bestand naar de PC en update
de ingebouwde CDDB database van de PC met de WADM in de meegeleverde PC
suite. U kunt ook een CD van het gedownloade bestand aanmaken (branden), en
deze in de CD-houder van het Center plaatsen en daarmee upgraden.

Country

Helpdesk

Tariff / 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
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