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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 

1

3

2

A

1

2

4

5

6

B

3

1

Anslut/Installera

Använd

Svar på vanliga frågor

Snabbstartsinstruktioner

Wireless Music Center WAC7000

Inställning av anslutningen mellan Centret och Stationen

Placera Centret och Stationen bredvid varandra på ett jämnt och
stadigt underlag första gången du installerar Wi-Fi-anslutningen.

Spela från Hårddisken (HD)

Du kan centralt lagra upp till 1500 musik-CD på en 80GB hårddisk på Centret

Vad finns i lådan

Wireless Music Station WAS7000

BruksanvisningSnabbstartsinstruktioner1-vägs fjärrkontroll
2 x AA batterier

2-vägs fjärrkontroll
4 x AAA batterier

1 x Ethernet-kabel 2 x Monteringssats
för center & station

för Centret

för Stationen

2 x FM-trådantennerCD med PC Suite

Anslut / Installera

Center

Station

AC

AC

Använd

Anslut till din PC

Läs Detta Först!

* Tillgängligt utrymme för musik är ca. 75GB, p.g.a. att systemet kräver visst utrymme
Sve

• Stopp I batterierna I fjärrkontrollen på det sätt som visas

2-vägs fjärrkontroll 1-vägs fjärrkontroll

Innan du använder fjärrkontrollen:

Wireless Music 
Center + Station

Anslut WACS7000 till ett strömuttag - anslut Centret först,
sedan Stationen
Center/Station:
• Skärmen tänds inom ett par sekunder 

Den automatiska installationen/anslutningen börjar
• HD-skärmen visas om Stationen är ansluten till Centret 

(det tar ca. 1-2 minuter).

Flytta Centret och Stationen dit du vill ha dem:

a. Håll knappen STANDBY-ON/ECO POWER y intryckt i 5
sekunder för att växla Centret till energisparläge.

b. Koppla loss Centret eller Stationen och koppla upp dem i de
rum du vill ha dem

• Du kommer att kunna streama* musiken på hårddisken mellan
Centret och Stationen

VIKTIGT!
• Undvik att ha tjocka väggar mellan apparaterna. Har du 2 eller fler 

väggar mellan Center och Station kan det orsaka dålig överföring  
• För bättre Wi-Fi-mottagning, justera Wi-Fi-antennen, eller ändra 

placeringen av Center och Station (exempel, korta avståndet mellan
Center och Station)..

: visar maximal mottagning;  : visar minimal mottagning
• För montering på vägg, se Bruksanvisningen 16. 1 Väggmontering av

Centret och Stationen. Du kan behöva hjälp av utbildad servicepersonal.

* Att streama är den process där data (musik i detta fall) 
överförs från en enhet till en annan eller flera andra enheter.

Tryck ÉÅ/OK för att börja uppspelningen

För att ändra uppspelningsalternativ,
a. Tryck 1 en eller flera gånger för att gå tillbaka till föregående
alternativlistor
b. Välj med navigationsknapparna 3  4  1  2

c. Tryck OK eller 2 för att bekräfta

För att stoppa uppspelningen, tryck STOP / 9

Tryck SOURCE en eller flera gånger för att välja källan
HD (eller tryck HARDDISK på fjärrkontrollen)

Använd navigationsknapparna 3  4  1  2 för välja uppspelningsalter-
nativ (Demospår återfinns under All tracks (Alla spår)

För att slå på Centret, tryck STANDBY-ON/ECO POWER y

Tips:
I ursprungsläget, fungerar den 2-vägars fjärrkontrollen bara med Centre
Så här använder du den 2-vägs fjärrkontrollen med Stationen.
• Håll REFRESH intryckt tills dess att bilden Select Device (Välj Enhet) visas på skärmen till

Centrets fjärrkontroll
• Navigera med knapparna 3 eller 4 och 2 för att välja rutan Station, tryck sedan OK
För vidare information, se Bruksanvisningen, 4.2 Användning av fjärrkontrollen.

1

2

3

4

CD(RW)

Printed Sid

e

OK

B2

Bygg upp ditt musikbibliotek på Centret med Inspelningar från CD, Importering av
MP3/WMA-filer från PC eller Inspelning från Radio eller en extern källa.

Inspelningar från CD

Stoppa i en CD i Centrets CD-spelare, med CD:ns textsida mot
dig.
• Skärmen visar Reading CD (Läser CD)
• En lista på spåren på CD:n visas
(För en CD med inspelade MP3/WMA musikfiler:
För att öppna en lista med spår, tryck 2 på en markerad mapp)

I listan med spår, tryck RECORD
• En lista på spår med rutor efter visas

För att spela in hela CD:n, tryck RECORD. (För att rippa en del
av CD:n, tryck 2 eller MARK•UNMARK för att välja/välja bort
de spår som skall spelas in, tryck sedan RECORD.
För att välja eller välja bort alla spår, håll MARK•UNMARK
intryckt
• CD-Rec (CD-inspelning) visas. Skärmen visar albumnamnet

till det spår som spelas in.
• Centret återgår till CD-läge när inspelningen är klar 

För att spela in från en annan CD, upprepa Steg 1 till 3 som ovan

VIKTIGT!
• Det tar en stund att omvandla inspelad CD-musik till MP3-filer.
• Håll alltid  STANDBY-ON y intryck i  läget ECO POWER (energisparläge) innan du tar ur

strömsladden.
• För att spela in från Radio eller en extern källa, se Bruksanvisningen 6.5 Att bygga upp ett

musikbibliotek på Centret.
• Du kan redigera spårinformationen och importera MP3/WMA-filer från din PC med den medlevererade

Wireless Audio Device Manager (WADM). För närmare detaljer, se bruksanvisningen Anslut till
din PC. 

• WAC7000 Center låter dig kontrollera via Internet om gällande CD-information kan hittas i den
senaste Gracenote® musikservicedatabasen. För närmare detaljer, se Bruksanvisningen 12
Gracenote CD-Information
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PORTABLEPORTABLE SEARCHSEARCH

SAME ARTISTSAME ARTIST

SMART EQSMART EQ

DBB

SEARCHSEARCH

B3 Sök efter önskade spår/album

Sök med nyckelord
Nyckelordet kan vara den första bokstaven eller det första ordet i namnet på det
spår du söker efter. Genom att skriva sökordet, hittar du allt som innehåller
ordet.

Navigera med 3  4  1  2 för att markera den önskade urvalslis-
tan för spår, album, artister eller spellistor. 

Tryck SEARCH på fjärrkontrollen
• En textruta visas

a. Tryck ett flertal gånger på de alfanumeriska knapparna för
att skriva in sökorden (maximalt 8 tecken)

b. För att radera något framför markören, tryck 4

c. Tryck 1 eller  2 för att flytta markören framåt / bakåt  

Tryck OK för att börja sök 
• Skärmen visar: Searching ...(Söker...). Sökningen börjar från

början av den gällande listan
• De poster som matchar visas främst i listan

Att bygga upp ett musikbibliotek på Centret

WACS7000/WACS7005
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4 Streama musiken mellan Centret och Stationen

MUSIC FOLLOWS ME (MUSIKEN FÖLJER MIG)
Efter hand som du går runt hemma, kan du låda musiken följa med, antingen
från Center till Station eller från Station till Center.

På källenheten (Center eller Station) där musiken spelar
a. På källan HD, välj ut och spela det album eller den spellista du

vill spela på målenheten 
b. Tryck MUSIC FOLLOWS ME för att aktivera
• Ikonen visas
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5 Streama musiken mellan Centret och Stationen

Tips:
• Tryck alltid MUSIC FOLLOWS ME på källenheten innan du trycker MUSIC

FOLLOWS ME på målenheten. 
• MUSIC FOLLOWS ME deaktiveras automatiskt om du inte trycker MUSIC

FOLLOWS ME på målenheten inom 5 minuter
• Efter det att MUSIC FOLLOWS ME har aktiverats på målenheten, kan du välja

andra spår eller källor för uppspelning på källenheten.

MUSIC BROADCAST (MUSIKSÄNDNING)
MUSIKSÄNDNING låter dig sända musik från Centret till Stationern

På Centret
a. På källan HD, välj ut och spela det album eller den spellista du

vill sända till Stationerna
b. Tryck MUSIC BROADCAST för att aktivera
• Ikonen visas på Centret och Stationen. 
En femsekunders nedräkning börjar

På Centret och alla Stationer
• Den valda musiken börjar att spelas samtidigt

Tips:
• Kontrollera at Stationerna är påslagna eller redan i beredskapsläge.
• För att sända musik ige

Innan du åter trycker MUSIC BROADCAST, kontrollera om du behöver avaktivera
någon tidigare tidigare sändning. Om ikonen fortfarande syns på Centrets eller
Stationens skärmar, tryck STOP9 på Centret. Följ därefter Stegen 1 till 2 som nämnts
ovan.

• Andra funktioner finns inte tillgängliga under pågående MUSIKSÄNDNING.
• För att lämna MUSIKSÄNDNING på en Station, tryck STOP9 på Stationen.
• I läget för MUSIKEN FÖLJER MIG eller MUSIKSÄNDNING, fungerar inte naviger-

ingsknapparna, SAME ARTIST, SAME GENRE eller VIEW knapparna. LCD-skärmen
visar följande meddelande: 

Spela musik från USB-enheter
Du kan använda USB-flashminne (USB 2.0 eller USB1.1) och USB-flashspelare (USB
2.0 eller USB1.1) med Centret eller Stationen.

Spela från eller spela in till USB masslagringsenhet

Anslut USB-enhetens USB-plugg i uttaget på Centret eller
Stationen 

Tryck SOURCE en eller flera gånger för att välja USB
• Ikonen visas
• En lista på musikspår visas

Tryck ÉÅ/OK för att börja uppspelningen

Välj med uppspelningsalternativ med navigationsknapparna 3  4  1  2

Överför musik till USB-enheter

B7
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ETHERNET

VOLTAGE
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NOT FOR ALL
VERSIONS

AUX 
IN

R           L

R           L

LINE
OUT

Lyssna på FM-radio

Anslut den medlevererade FM-antennen till Centret och
Stationen (se Bruksanvisningen 3. Installering)

Tryck SOURCE en eller flera gånger för att välja Radio

a. Tryck MENU
b. Tryck 3 eller 4 och 2 för att välja Autostore radio

(Autospara radio)
• Skärmen visar: Autostore Please wait... (Autosparar,

vänta...)
När alla tillgängliga stationer har sparats, kommer den först 
autosparade och förinställda stationen automatiskt att spelas

• Du kan spara upp till 60 förinställda radiostationer I minnet
(inklusive ett max. antal av 10 RDS-stationer).

a. Tryck 1 för att öppna listan med förinställda statione  
b. Använd navigationknapparna 3 eller 4 följt av 2 för att välja

önskad statio 

Center

Station

För att veta mer om produktens egenskaper och hur du använder dem, läs de medföljande
handböckerna:
• Bruksanvisning: för vidare detaljer och felsökning
• Anslut till din PC: ansluta till din PC, överföra och hantera din musiksamling med

Philips Wireless Audio Device Manager (medlevererad), installera nätverk, och att
spela upp musik mellan Center/Station och UPnP-enheter

C1 C

Land Kundhjälp Kostnad / min Ha redo
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

Miljöfrågo

Svar på vanliga frågo

F: Finns det ett maximalt
avstånd för effektiv streaming
mellan Philips Trådlös
Musikcenter och Stationer?

F: Måste jag ha en dator eller
ett nätverk för att använda
Philips Trådlös Musikcenter och
Station?

F: Kan mina grannar lyssna på
musiken som jag har på min
Philips Trådlös Musikcenter om
de också har en Philips Trådlös
Musikstation?

S: Ja. Det maximala avståndet för Wi-Fi-överföringar är 250 m utan hinder imel-
lan. Men, i vissa hemmiljöer där det finns ordentliga hinder i form av väggar och
dörrar, är det effektiva överföringsavståndet ordentligt minskat till ca. 50 - 100 m.
Föesök att flytta utrustningen om du upplever överföringsproblem.

F: Vad betyder "Inspelningar
från CD" och vilka funktioner
kan jag använda medan 
inspelningen pågår?

F: Måste jag genast uppdatera
Gracenote musikservicedata-
basen som finns i Philips Trådlös
Musikcenter efter det att jag har
fått hem den från butiken?

F: Erbjuder Philips uppda-
teringar av Gracenote musik-
servicedatabas?

S: "Inspelning från CD" är den process vid vilken ett CD-spår konverteras till det
mycket mindre MP3-formatet, och sedan läggs till det Trådlös Musikcentrets musik-
bibliotek (hårddisk). På det Trådlös Musikcentret, kräver "Inspelning från CD" två
steg: först, läses innehållet på CD:n och det sparas tillfälligt på hårddisken; därefter
konverteras detta tillfälliga CD-innehåll till MP3-format i en process som kallas "bak-
grundskodning". Det tar en timme att konvertera en timme CD-musik. Under detta
stadium kan du inte streama eller sända musik från Centret, medan du fortfarande
kan streama musik från Stationerna. Slå alltid över till ECO POWER (energispar-
läge) innan du drar ur strömsladden.

S: Nej. Det finns redan en mängd CD-spår sparade i Philips Trådlös Musikcenter,
och de bör mosvare de flesta CD som släpps inom de senaste 6 månaderna

Om att spela in från CD / Spårinformation

De oftast förekommande frågorna

S: Nej. Philips Trådlösa Musikcenter och Station är konstruerade att fungera utan
en dator. Du kan spela in musik från CD till musikbiblioteket på Centrets hårddisk,
och streama musik till stationerna utan någon dator eller nätverk.

S: Nej. Varje Philips Trådlös Musikstation har en egen krypteringskod som bara
känns igen av Philips Trådlös Musikcenter vid installationsprocessen.

S: Ja. Vi erbjuder uppdateringar varje kvartal av Gracenote musikservicedatabas på
vår hemsida http://www.club.philips.com. Ladda ner filen till din dator, och uppdat-
era det inbyggda Gracenote musikservicedatabasen från din PC med WADM som
finns bland de medlevererade datorprogrammen. Du kan äver bränna filen på en CD
och stoppa den i Centrets CD-spelare för uppdatering.

Om Musikhantering
F: Vad är Philips Wireless
Audio Device Manager
(WADM)?

S: WADM är avsedd att överföra din dators musikbibliotek till det Trådlös
Musikcentret. Dessutom fungerar den som en helhetslösning för att hjälpa dig att
hantera Centrets musikbibliotek, såsom att redigera spårinformation, skapa/döpa
om spellistor, säkerhetskopiera/återställa Centrets musikbibliotek samt 
nätverksinställningar, uppdatering av Gracenote musikservicedatabasen och 
uppgradering av Firmware. För närmare detaljer, se bruksanvisningen Anslut till din
PC samt hjälpfilen för WADM

Svar på vanliga frågor
De oftast förekommande frågorna

S: När du en gång har installerat Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)
och anslutit din dator till Philips Trådlös Musikcenter med den medlevererade
Ethernetkabeln, kan du använda denna mjukvara för att dra och släppa musikfiler
från din dator till "enhetsfönstret" i WADM. Överföringen av musik startar automa-
tiskt, och den genomsnittliga tiden för överföring av ett spår är 4 - 15 sekund
Håll alltid STANDBY-ON y intryck i  läget ECO POWER (energisparläge) innan du
tar ur strömsladden

S: Ja, det går att göra mjukvaruuppraderingar av Philips Trådlös Musikcenter och
Station, vilket innebär att de är klara för framtida funktionsuppgraderingar om de
finns. Kontrollera regelbundet vår hemsida http://www.philips.com/support för
senaste nytt om egenskaper och förbättringar.

F: Hur överför jag
MP3/WMA-filer från min
dators musikbibliotek till
Philips Trådlös Musikcenter?

F: Kan jag uppgradera Philips
Trådlös Musikcenter och
Station?

Behöver du hjälp
www.philips.com/support 

eller 
ring vår kundhjälp 

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Alla rättigheter förbehålln  

3141 075 21664 

www.philips.com
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Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten till Centret.
Tryck SOURCE för att gå till HD-läge

Tryck RECORD, tryck sedan MARK•UNMARK för att välja 
eller välja bort spår att spela in.
(För att välja eller välja bort alla spår, håll MARK•UNMARK intryckt)

Tryck RECORD för att börja inspelningen.
• Skärmen visar transferring ...(överför...). Antalet spår som

förts över/ att föra över visas
• Överförda spår sparas under MUSIC (MUSIK) i USB-enheten

Använd navigationsknapparna 3 eller 4 och 2 för välja ditt 
alternativ och skriv in dess motsvarande lista på spår (vid behov)

På målenheten (Center eller Station) där musiken skall fortsätt
a. Kontrollera att målenheten är påslagen eller redan i beredskapsläge
b. Tryck på MUSIC FOLLOWS ME
• Den utvalda musiken fortsätter på målenheten
• på källenheten upphör musiken. Ikonen försvinn

c. För att avsluta MUSIC FOLLOWS ME, tryck STOPÇ
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