1. Introductie
De upgradeversie van deze software is versie 1.08

2. Belangrijke functies die zijn toegevoegd aan deze softwareversie
Deze softwareversie omvat:
* Kan de afspeellijst, het album en de naam van de track bewerken.

3. Verificatieprocedure van de softwareversie
Het is belangrijk dat u de gegevens van de systeemversie van uw Music Center noteert
voordat u de upgradeprocedure start. Deze informatie is ook handig wanneer u contact
opneemt met het Philips Customer Care Center.
1. Druk op MENU.
2. Druk op ▲/▼ om "Information" (Informatie) te selecteren. Druk op OK.
3. Druk op ▲/▼ om "System" (Systeem) te selecteren. Druk op OK.
4. Het versienummer van de software wordt weergegeven op het display.
5. Als de softwareversie niet de meest recente versie is, dient u de waCS7000 te upgraden.
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4. De waCS7000 upgraden
U kunt de ingebouwde CDDB op twee manieren bijwerken.
A) Met de CD-ROM
B) Via WADM

A. Met de CD-ROM
I. Voorbereiding van de disc op de software-upgrade
Benodigdheden
U hebt de volgende items nodig:
•
•
•
•

PC (Pentium III 300MHz-processor of hoger)
CD-R/RW-writer en software voor schrijven
Lege CD-R- of CD-RW-disc
Breedbandinternetverbinding/snelle internetverbinding

II. De software downloaden naar uw computer
1. Klik op de koppeling om de software op uw computer op te slaan.

2. Pak het .zip-bestand uit op uw PC.
Opmerking: hernoem de bestandsnaam NIET!
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Als u niet de software hebt om het .zip-bestand te openen, ga dan naar onderstaande
website
om de software te downloaden.
http://www.winzip.com/

III. Stappen voor het upgraden van de waCS7000
1. Zorg ervoor dat het Music Station is aangesloten op het Music Center.
2. Brand het bestand op een lege CD-R of CD-RW. Finaliseer de disc. (Mogelijk doet de
toepassing dit automatisch.)
3. Schakel het Music Center in en het Music Station uit. Plaats de CD in het CD-station
met de bedrukte zijde omhoog.

4. Er wordt automatisch een upgrade van het Music Center uitgevoerd.
Opmerking: schakel het Music Center op dit punt NIET uit.
5. Het voltooien van de firmware-upgrade voor het Music Center duurt enkele minuten.
6. Wanneer de upgrade is voltooid, schakelt het Music Center automatisch over naar de
HD-modus. Schakel het Music Station in. Het Music Center voert automatisch een
draadloze upgrade uit van het Music Station.
7. Het voltooien van de firmware-upgrade voor het Music Station duurt enkele minuten.
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Opmerking: schakel het Music Station op dit punt NIET uit.
8. Wanneer de upgrade is voltooid, schakelt het Music Station over naar de HD-modus.
Hierna kunt u de normale functies gewoon weer gebruiken.
IV. Na de upgrade
Controleer of de upgrade correct is uitgevoerd door de systeemversie te controleren.
Volg hiertoe de procedure die staat beschreven in het gedeelte "Verificatieprocedures van de
softwareversie".
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B. Via WADM
I. De software downloaden naar uw computer
1. Klik op de koppeling om de software op uw computer op te slaan.

2. Pak het .zip-bestand uit op uw PC.
Opmerking: hernoem de bestandsnaam NIET.
Als u niet de software hebt om het .zip-bestand te openen, ga dan naar onderstaande
website
om de software te downloaden.
http://www.winzip.com/
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II. Stappen voor het upgraden van de waCS7000

Optie 1: breng een verbinding tot stand door "Connect Now" (Nu verbinden) te selecteren.
1. Sluit het Music Center aan op de computer met behulp van de meegeleverde Ethernet-kabel.
2. Schakel het Music Center in. (Schakel het Music Station tegelijkertijd uit)
3. Start WADM. Op het display wordt onderstaand bericht weergegeven. Klik op "Connect
Now" (Nu verbinden).

4. Selecteer "Device configuration" (Apparaatconfiguratie).
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5. Selecteer "Firmware Upgrade" (Firmware-upgrade).

6. Selecteer het .bin-bestand door op "Browse" (Bladeren) te klikken en druk vervolgens op
"Apply" (Toepassen).
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7. Het .bin-bestand wordt naar het Music Center verplaatst.

Opmerking: schakel het Music Center NIET uit en zorg dat het Music Station aangesloten is
op de
computer.
8. Nadat het .bin-bestand is overgebracht naar het Music Center, start het Music Center
automatisch de upgrade voor het Music Center.
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9. Schakel het Music Station in. Het Music Center voert automatisch een draadloze upgrade uit
van het Music Station.

Optie 2: breng een verbinding tot stand door "Connection Wizard" (Verbindingswizard) te selecteren.
1. Sluit het Music Center aan op de computer met behulp van de meegeleverde Ethernet-kabel.

2. Schakel het Music Center in. (Schakel het Music Station tegelijkertijd uit)
3. Start WADM. Op het display wordt onderstaand bericht weergegeven. Klik op "Connection

Wizard" (Verbindingswizard).

4. Selecteer "Express Mode" (Expresmodus) (aanbevolen) en klik vervolgens op "Next> "

(Volgende).
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De verbinding tot stand brengen door "Custom Mode (Advanced User)" (Aangepaste
modus [Geavanceerde gebruiker]) te selecteren

5. Klik totdat onderstaand beeld wordt weergegeven op "Next>" (Volgende) wanneer u op
het computerbeeldscherm iets wordt gevraagd.

6.

Herhaal de stappen 4 t/m 9 hierboven om de totstandkoming van de verbinding te voltooien.

Als "Custom Mode" (Aangepaste modus) is geselecteerd bij stap 4, wordt onderstaand beeld
weergegeven op het beeldscherm.

Gebruik de numerieke toetsen op de afstandsbediening om het IP-adres aan te passen aan het IP-adres
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van het Music Center. De gemarkeerde cijfers zijn de cijfers in het IP-adres die verschillen van het
Music Center.
Klik op "Next>" (Volgende) en vervolgens op "Finish" (Voltooien) als u hierom wordt gevraagd.
Herhaal de stappen 4 t/m 9 om de totstandkoming van de verbinding te voltooien.

Na de upgrade
Controleer of de upgrade correct is uitgevoerd door de systeemversie te controleren.
Volg de procedure die staat beschreven in het gedeelte "Verificatieprocedures van de
softwareversie".

5. Softwaregeschiedenis
Versienummer Voordeel
Versie 1.02
Introductie productieversie
Versie 1.08

Opmerking

Kan de afspeellijst, het album en de naam van de
track bewerken
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