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Wireless Music Center + Station WACS7000
WACS7005

Connect to your PC
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

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 
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Kople til/Sette opp

Nyte

OSS

Hurtigstartsveiledning

Wireless Music Center WAC7000

Sette opp forbindelsen mellom Senter og Stasjon

Første gang du setter opp en Wi-Fi-forbindelse, plasserer du
Senter og Stasjon side om side på et flatt og stabilt underlag.

Spille harddisk (HD)

Du kan lagre opp til 1.500 lyd-CD-er sentralt på den 80 GB store harddisken i Senteret

Hva finnes i esken

Wireless Music Station WAS7000

BrukermanualHurtigstartsveiledning1-veis fjernkontroll
2 stk AA batterier

2-veis fjernkontroll
4 stk AAA batterier

1 stk Ethernetledning 2 x Mounting kit
for center & station

for Senter

for Stasjon

2 stk FM ledningsantennerPC Suite CD

Kople til/Sette opp

Senter

Stasjon

AC

AC

Nyte

Koble til PC

Les meg først!

* Tilgjengelig minneplass for musikk er ca. 75 GB, grunnet kapasiteten som er satt av til systemformål
Nor

• Sett inn batteriene i fjernkontrollen som vist

2-veis fjernkontroll 1-veis fjernkontroll

Før du bruker fjernkontrollen:

Wireless Music 
Center + Station

Kople WACS7000 til en strømkilde - kople først Senter -
Senter/Stasjon:
Center/Station:
• Skjermen lyser opp noen sekunder

Automatisk installasjon/tilkopling begynner
• HD-skjermen vises når Stasjon er koplet til Senter (dette tar

ca. 1-2 minutter).

Flytt på Senter og Stasjon etter ønske:

a. Trykk og hold knappen STANDBY-ON/ECO POWER y 5
sekunder for slå Senter over til strømbesparende modus.

b. Trekk ut pluggen på Senter eller Stasjon og sett strømmen på
igjen i dine foretrukne rom.

• Du vil kunne streame* musikken på harddisken mellom Senter
og Stasjon

VIKTIG!
• Unngå installasjon mellom tykke vegger. Hvis Senter og Stasjon er sep-

arert av 2 eller flere vegger, kan forbindelsen bli dårlig.
• For bedre Wi-Fi-mottak kan du justere Wi-Fi-antennen eller justere

plasseringen av Senter og Stasjon (f. eks. korte avstanden mellom
Senter og Stasjon).

: indikerer maksimalt mottak;   : indikerer minimalt mottak
• For veggmontering, se Brukerveiledning 16.1 Hvordan montere

Senter og Stasjon på vegger. Du kan komme til å trenge hjelp fra en
kvalifisert tekniker.

* Streaming er prosessen der data (musikk i dette tilfellet)
overføres fra én enhet til en annen enhet, eller til mange
enheter.

Trykk ÉÅ/OK for å begynne avspillingen 

Slik endrer du avspillingsalternativer:
a. Trykk på 1 én gang for å gå inn på forrige opsjonslis
b. Bruk navigeringskontrolleren 3  4  1  2 til å velge 
c. Trykk OK eller 2 for å bekrefte

For å stanse avspillingen trykker du STOP / 9

Trykk SOURCE én eller flere ganger for å velge HD-kilde
(eller trykk HARDDISK på fjernkontrollen)

Bruk navigeringskontrollene 3  4  1  2 til å velge
avspillingsalternativer (Demospor er lagret under All tracks
(Alle spor))

For å slå over til Senter, trykk STANDBY-ON/ECO POWER 

STANDBY-ON/ECO POWER y

Tips:
Som standard virker 2-veis fjernkontroll kun med Senter.
Slik styrer du Stasjon med 2-veis fjernkontroll:
• Trykk og hold REFRESH til skjermen Select Device (Velg Enhet) vises på displayet på fjernkon-

trollen for Senter.
• Trykk navigeringskontrollene 3 eller 4 og 2 for å merke av avkrysningsboksen Station (Stasjon), og

trykk deretter OK
For mer informasjon, se brukerveiledningen, 4.2 Bruke fjernkontrollen.
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Bygg ditt musikkbibliotek på harddisken i Senter ved å ta opp fra CD-er, importere
MP3/WMA-filer fra PC eller ved å ta opp fra radio eller annen ekstern kilde.

Opptak fra CD-er

Sett en CD i CD-skuffen på Senteret, med siden med grafikk
vendt mot deg
• Displayets viser Reading CD (Leser CD)
• Liste med CD-spor vises
(For CD med MP3/WMA musikkfiler:
For å angi en sporliste, trykker du 2 på en uthevet filmappe)

I sporlisteskjermbildet, trykk RECORD
• En liste med spor og avkrysningsbokser vises

For å begynne å ta opp hele CD-en, trykk RECORD. (For å
kopiere deler av CD-en, trykk 2 eller MARK•UNMARK for å
sett/fjerne merket for sporene som skal tas opp, og trykk
deretter RECORD. (To rip part of the CD, press 2 or
MARK•UNMARK to select/deselect the tracks to be recorded, and
then press RECORD.
For å sette/fjerne merkene for alle spor, trykk og hold MARK•UNMARK) 
•  CD-Rec (CD-opptak) vises. Displayet viser albumets navn på

sporet som tas opp 
•  Senter vil gå tilbake til CD-modus når opptaket er fullført

For å ta opp fra en annen CD, gjentar du trinn 1 til 3 ovenfor

VIKTIG!
• Det tar litt tid å konvertere musikk tatt opp fra CD til MP3-filer.
• Trykk og hold alltid STANDBY-ON y for å slå settet over til ECO POWER (strømbesparende

modus) før støpslet trekkes ut.
• For å ta opp fra radio eller ekstern kilde, se Brukerveiledning 6.5 Bygge opp et musikkbibliotek

på Senteret.
• Du ka redigere sporinformasjonen og importere MP3/WMA-filer fra PC-en ved bruk av medfølgende

Wireless Audio Device Manager (WADM) (Trådløs Lydenhetsbehandler). For detaljer, se
veiledningens Kople til PC.

• WAC7000 Senter lar deg kontrollere om aktuell CD-informasjon kan fines i den siste Gracenote(r)
musikkgjenkjennende databasen via Internett. For detaljer, se Brukerveiledning 12 Gracenote CD-
informasjon
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PORTABLEPORTABLE SEARCHSEARCH

SAME ARTISTSAME ARTIST

SMART EQSMART EQ

DBB

SEARCHSEARCH

B3 Lete etter ønskede spor/album

Lete med nøkkelord
Nøkkelordet bør være første bokstav i første ord i tittelen på sporet du vil lete
etter. Ved å angi et nøkkelord kan du raskt finne alle elementer som inneholder
dette ordet.

Bruk navigeringskontrollene 3  4  1  2 til å angi ønsket 
opsjonsliste under spor, album, artister eller spillelister

Trykk SEARCH på fjernkontrollen
• En tekstboks vises

a. Trykk på de alfanumeriske tastene gjentatte ganger for å
angi nøkkelord (maks 8 tegn)

b. For å slette det som er angitt foran markøren, trykk 4

c. Trykk 1 eller 2 for å bevege markøren bakover / fremover

Trykk OK for å starte letingen
• Displayet viser: Searching ....(Leter...). Letingen starter fra

begynnelsen av den aktuelle opsjonslisten
• Elementer som finnes vises foran listen

Bygge opp et musikkbibliotek på Senteret

WACS7000/WACS7005
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4 Streame musikk mellom Senter og Stasjon

MUSIC FOLLOWS ME (MUSIKKEN FØLGER MEG)
Når du beveger deg rundt i huset, kan du la musikken følge deg, enten fra
Senter til Stasjon eller fra Stasjon til Senter.

På kildeenheten (Senter eller Stasjon) der musikken spiller
a. På HD-kilden velger du og spiller albumet eller spillelisten du

ønsker på destinasjonsenheten
b. Trykk MUSIC FOLLOWS ME for å aktivere
• Ikonet vises
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5 Streame musikk mellom Senter og Stasjon

Tips:
• Trykk alltid MUSIC FOLLOWS ME på kildeenheten før du trykker

MUSIC FOLLOWS ME på destinasjonsenheten.
• MUSIC FOLLOWS ME blir automatisk deaktivert hvis du ikke trykker

MUSIC FOLLOWS ME på destinasjonsenheten innen 5 minutter
• Etter at MUSIC FOLLOWS M er aktivert på destinasjonsenheten, kan du

velge andre spor eller kilde for avspilling på kildeenheten.

MUSIC BROADCAST (MUSIKK-KRINGKASTING)
MUSIC BROADCAST lar deg kringkaste musikk fra Senter til
Stasjoner.

På Senteret
a. På HD-kilden velger du og spiller albumet eller spillelisten

du ønsker å kringkaste til Stasjonene
b. Trykk MUSIC BROADCAST for å aktivere
• Ikonet vises på Senter og på Stasjon. En 5 sekunders

nedtelling starter

På Senteret og alle Stasjoner
• Valgt musikk begynner å spille samtidig

Tips:
• Kontroller at Stasjonene er slått på eller allerede i standby-modus
• Kringkaste igjen

Før du trykker MUSIC BROADCAST, kontroller om du behøver å deaktivere en
tidligere kringkasting. Hvis ikonet fremdeles er aktivt i displayet til Senter eller
Stasjon, trykker du STOP9 på Senteret. Deretter følger du trinn 1 til 2 som beskrevet
ovenfor.

• Andre funksjoner er ikke tilgjengelige mens MUSIC BROADCAST pågår.
• For å avslutte MUSIC BROADCAST på en Stasjon, trykk på STOP9 på Senteret.
• I modusene MUSIC FOLLOW ME eller MUSIC BROADCAST fungerer ikke nav-

igerings SAME ARTIST, SAME GENRE eller knappen VIEW. LCD-skjermen viser
følgende melding: 

Spille musikk fra USB-enheter
Du kan bruke USB flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1) og USB flashspillere 
(USB 2.0 eller USB 1.1) med både Senter og Stasjon.

Spille fra- eller ta opp til USB-enheter

Sett USB-pluggen på USB-enheten inn i kontakten på Senter
eller Stasjon. 

Trykk SOURCE én eller flere ganger for å velge USB
• Ikonet vises
• Liste over musikkspor vises

Trykk ÉÅ/OK for å begynne avspillingen

Bruk navigeringskontrolleren 3  4  1  2 til å velge
avspillingsalternativer 

Overføre musikk til USB-enheter

B7
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NOT FOR ALL
VERSIONS

AUX 
IN

R           L

R           L

LINE
OUT

Lytte til FM-radio

Kople den medfølgende FM ledningsantennen til Senter
eller Stasjon (se Brukerveiledning 3. Installasjon)

Trykk SOURCE én eller flere ganger for å velge Radio

a. Trykk MENU
b. Trykk 3 eller 4 og 2 for å velge Autostore radio

(Automatisk lagre radio)
• Displayet viser: Autostore Please wait... (Automatisk

lagring, vent litt...)
Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil den første
forhåndsinnstilte stasjonen automatisk spilles.

• Du kan lagre opp til 60 forhåndsinnstilte stasjoner i minnet
(inkludert maks 10 RDS-stasjoner). 

a. Trykk 1 for å gå inn på listen over forhåndsinnstilte stasjoner  
b. Bruk navigeringskontrollene 3 eller 4 etterfulgt av 2 for å

velge ønsket stasjon

Senter

Stasjon

For å finne ut mer om produktets funksjoner og hvordan de aktiveres, les den 
medfølgende veiledningen: 
• Brukerveiledning: for ytterligere detaljer og feilsøking
• Kople til PC: For å kople til din PC, overføre og håndtere din musikksamling med

Philips Wireless Audio Device Manager (medfølger), sette opp nettverk, og spille av
musikk mellom Senter/Stasjon og UPnP-aktivert enhet

C1 C

Land Kundeservice Tariff / minTariff / min Hold klart
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

2

Om miljøet

OSS

SP: Er det noen maksimal avs-
tand for sending mellom Philips
Trådløs Musikksenter og
Stasjoner for effektiv streaming?

SP: Må jeg ha en datamaskin
eller et hjemmenettverk for å
bruke Philips Trådløs
Musikksenter og Stasjon

SP: Vil mine naboer kunne få
tilgang til musikken jeg lagrer i
Philips Trådløs Musikksenter
hvis de også har Philips Trådløs
Musikkstasjon?

SV: Ja. Maksimal avstand for Wi-Fi overføring er 250 meter, i åpen linje. I et
hjemmemiljø derimot, finnes det solide hindringer som vegger og dører, og den
effektive overføringsavstanden blir betraktelig redusert til ca. 50 - 100 meter.
Forsøk å flytte på settene hvis du får problemer med overføringen.

SP: Hva betyr "Opptak fra
CD-er" og hvilke funksjoner
kan jeg bruke mens opptak
pågår?

SP: Må jeg umiddelbart opp-
datere Gracenote musikkg-
jenkjennende database som er
lagret på Philip Trådløs
Musikksenter, rett etter å ha
kjøp produktet?

SP:Gir Philips oppdateringer
av Gracenote musikkg-
jenkjennende database?

SV: "Opptak fra CD-er" er prosessen der et spor på en CD konverteres til det
mye mindre MP3-formatet, for deretter å bli lagt inn i musikkbiblioteket til Philips
Trådløs Musikksenter (harddisken). På Trådløst Musikksenter krever "Opptak fra
CD-er" to trinn: Først leser systemet CD-innholdet og lagrer det midlertidig på
harddisken. Deretter konverteres dette midlertidige CD-innholdet til 
MP3-format - en prosess som kalles "bakgrunnskoding". Det tar 1 time å konvertere
1 time med CD-musikk. Mens dette pågår kan du ikke streame eller kringkaste
musikk på Senteret, men du kan fremdeles streame musikk fra Stasjonene. Slå alltid
settet over til ECO POWER (strømbesparende modus) før du trekker ut støpslet.

SV: Nei. Det er allerede en massiv CD-sporsdatabase forhåndslagret i Philips
Trådløs Musikksenter, som skulle dekke de fleste CD-er som utgis innen for de
neste 6 måneder.

Om opptak fra CD-er / Sporinformasjon

Ofte Stilte Spørsmål

SV: Nei, Philips Trådløs Musikksenter og Stasjon er konstruert for å virke
uavhengig av datamaskinen. Du kan ta opp musikk fra CD-er til musikkbiblioteket på
Senterets harddisk, og streame musikk til Stasjoner uten noen datamaskin eller
hjemmenettverksstruktur.

SV: Nei. Hver Philips Trådløs Musikkstasjon har en unik krypteringskode som
kun gjenkjennes av Philips Trådløs Musikksenter under installasjonsprosessen.

SV: Ja. Vi gir kvartalsvise oppdateringer av Gracenote musikkgjenkjennende 
database via nettsiden http://www.club.philips.com. Last ned filen til din datamaskin og
oppdater den innebygde Gracenote-databasen fra datamaskinen ved bruk av WADM i
den medfølgende programvaren PC Suite. Eller du kan brenne den 
nedlastede filen på en CD og sette denne inn i CD-skuffen på Senteret for oppdatering.

Om Musikkbehandling
SP: Hva er Philips Wireless
Audio Device Manager
(WADM)?

SV: WADM brukes først og fremst til å overføre din datamaskins musikkbibliotek
til Philips Trådløs Musikksenter. I tillegg gir den en komplett løsning som hjelper
deg å håndtere musikkbiblioteket i Senteret, som f. eks. å redigere sporinformasjon,
opprette/omdøpe spillelister, reservekopiere/gjenopprette musikkbiblioteket i
Senteret, og også innstilling av nettverk, oppdatering av Gracenote database for
musikkgjenkjenning, oppdatering av firmware. For detaljer, se veiledningens Kople
til PC og WADM hjelpefil.

OSS
Ofte Stilte Spørsmål

SV: Når du har installert Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) og
koplet din datamaskinen til Philips Trådløse Musikksenter med den medfølgende
Ethernetledningen, kan du bruke dette programmet til å dra og slippe musikkfiler
fra datamaskinen til "enhetsvinduet" til WADM. Overføringen av et spor vil starte
automatisk, og gjennomsnittlig overføringstid er 4-15 sekunder. 
Trykk og hold alltid STANDBY-ON y for å slå settet over til ECO POWER
(strømbesparende modus) før støpslet trekkes ut.

SV: Ja, Philips Trådløse Musikksenter og Stasjon kan oppgraderes med 
programvare, noe som betyr at de er klare for fremtidige oppgraderinger, hvis det
blir noen. Sjekk vår nettside med jevne mellomrom for siste nytt om nye funksjoner
og forbedringer, på http://www.philips.com/support

SP: Hvordan overfører jeg
MP3/WMA-filer fra
musikkbiblioteket på data-
maskinen til Philips Trådløs
Musikksenter?

SP: Er Philips Trådløse
Musikksenter og Stasjon opp-
graderbare?

Trenger du hjelp?
www.philips.com/support 

eller 
ring vår kundeservice 

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Med enerett. 

3141 075 21664 

www.philips.com
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Kontroller at USB-enheten er korrekt koplet til Senteret.
Trykk SOURCE for å gå til HD-modus

Trykk RECORD, og trykk deretter MARK•UNMARK for å
sette/fjerne merker for spor som skal tas opp.
(For å sette/fjerne merkene for alle spor, trykk og hold
MARK•UNMARK)

Trykk RECORD for å starte opptaket.
• Displayet viser transferring ...(overfører...). Antall spor 

overført / som skal overføres vises nå
• Overførte spor lagres under MUSIC på USB-enheten

Trykk navigeringskontroller 3 eller 4 og 2 for å velge alternativ
og angi tilsvarende sporliste (ved behov). 

På destinasjonsenheten (Senter eller Stasjon) der musikken vil
fortsette
a. Kontroller at destinasjonsenheten er slått på eller allerede er i standby-

modus
b. Trykk MUSIC FOLLOWS ME
• Valgt musikk fortsetter på destinasjonsenheten
• På kildeenheten vil musikken stanse. Ikonet vises
c. For å stanse MUSIC FOLLOWS ME,  tryk STOPÇ
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