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Připojení/Nastavení

Zábava

Wireless Music System waCS700

Rychlá příručka

1 Přečtěte si nejdříve!
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System requirements:
• Windows 98 (SE) / ME / 2000 / XP 
  (Home and Professional)
• Pentium Class 300MHz processor or higher
• CD-ROM drive
• Ethernet port
• Free hard disk space 500MB 
  for the software

CD contains: 
• Digital Media Manager
• Network Setup
• Manual & FAQs
• Registration & Upgrades

Wireless Music Center
PC installer

   

Quick start guide

waCS700

A Connect / Setup

B Enjoy

Bezdrátová hudební základna

Co je v balení?

Bezdrátová hudební stanice

Uživatelská příručkaRychlá příručkaDálkový ovladač stanice

s 1 baterií CR2025

Dvojcestný dálkový ovladač

základny

se 4 bateriemi AAA

1 x Ethernetový

kabelt

2 x Sada pro připevnění

pro základnu a stanici

Center

Station

2 x FM drátová anté-

na,

Instalační disk CDPřipojení k počítači
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After you power up WACS700, the WiFi connection will start automatically 
between WAC700 Center and WAS 700 Station. 

A
Nastavení Wi-Fi připojení mezi základnou a stanicí

Při prvním nastavení Wi-Fi připojení umístěte základnu
WAC700 a stanici WAS700 vedle sebe na rovném
pevném povrchu

Připojte zařízení WACS700 k napájení, nejdříve základnu a
potom stanici
Základna/stanice: • Obrazovka se rozsvítí.

Spustí se automatická instalace / připo-
jení.

• Po dokončení instalace / připojení se
aktivuje režim HD (pevný disk).

Umístěte základnu a stanici podle potřeby: zapojit a přenášet
• Jednoduše odpojte základnu a stanici a zapněte je v jiných místnostech.
• Hudbu z pevného disku bude možné přenášet mezi základnou a stanicí.

DŮLEŽITÉ!
• Vyhněte se silným zdem. Základna a stanice by neměly být odděleny dvěma nebo

více stěnami.
• Udržujte základnu a stanici mimo zdroje rušení, například: plasmové televizory,

mikrovlnné trouby, telefony DECT, bluetooth zařízení, bezdrátové telefony a jiné Wi-
Fi produkty.

• Upravte umístění základny a stanice podle příjmu Wi-Fi signálu.
: indikace maximálního příjmu; : indikace minimálního příjmu

• Pro připevnění na zeď je nutné požádat o pomoc kvalifikovanou osobu. Podrobnosti
naleznete v příloze uživatelské příručky: Jak lze připevnit základnu nebo stanici na zeď.

Zapojit a přenášet
• Nejdříve zapněte základnu a až potom stanici.

Připojení/Nastavení

Po zapnutí zařízení WACS700 se automaticky spustí Wi-Fi připojení mezi základ-
nou WAC700 a stanicí WAS 700.

Centrum

Stacja

AC

AC
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After you power up WACS700, the WiFi connection will start automatically 
between WAC700 Center and WAS 700 Station. 

B

Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka OK nebo 2

Změna možností přehrávání
a. Stisknutím tlačítka 1 otevřete předchozí seznam možností
b. Proveďte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3 4 1 2
c. Akci potvrdíte stisknutím tlačítka OK nebo 2

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP / 9

* Skutečné volné místo je 35 GB nebo méně, kvůli uloženému firmwaru, databázi hudebních disků CD a ukázkových skladeb.

Přehrávání z pevného disku (HD)

Na 40GB* pevném disku základny WAC700 můžete centrálně uchovávat až 750 zvukových
disků CD.Na připojené stanici WAS700 lze přehrávat veškerou hudbu uloženou na pevném
disku.

Zapněte základnu nebo stanici stisknutím tlačítka STANDBY ON.

Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte na základně nebo stanici zdroj HD
• Aktivujete režim HD (pevný disk).

Tipy:
• Ukázkové skladby jsou uloženy v kategorii Playlists.

DŮLEŽITÉ!
• Před používáním dálkového ovladače stanice odstraňte ochranný plastový kryt.
• Ve výchozí konfiguraci ovládá dálkový ovladač centrály pouze centrálu. Chcete-

li ovládat stanici pomocí dálkového ovladače centrály,  
a. Stiskněte a podržte tlačítko  REFRESH dokud se na dálkovém ovladači cen-

trály nezobrazí obrazovka pro výběr.

b.  Pomocí navigačních tlačítek 3 nebo 4 a  2 vyberte položku Station

Zábava

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3 4 1 2 vyberte možnosti přehrávání
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Přesouvání mezi základnou a stanicí
K základně WAC700 lze připojit až 5 stanic WAS700. Hudbu lze mezi základ-
nou a stanicemi přenášet pomocí Wi-Fi připojení.Vy a vaše rodina můžete
snadno sdílet hudbu na různých místech v domácnosti.

MUSIC FOLLOWS ME
Jak se pohybujete po domě, nechte hudbu pohybovat se s vámi ze
základny na stanici nebo ze stanice na základnu.

Na první jednotce (základně nebo stanici), ze které hudba zmizí:
Funkci aktivujete stisknutím tlačítka MUSIC FOLLOWS ME během přehrávání v režimu HD 
• Pojawi się ikona

Na druhé jednotce (základně nebo stanici), na které bude hudba
pokračovat
Stiskněte tlačítko MUSIC FOLLOWS ME do 5 minut
• Vybraná hudba se zastaví na první jednotce a pokračuje na druhé jednotce.
• Ikona       zmizí.

Funkci MUSIC FOLLOWS ME zastavíte stisknutím tlačítka
STOP / 9 na druhé jednotce

MUSIC BROADCAST
Funkce MUSIC BROADCAST umožňuje přenášet hudbu ze základny na stanici(e).

Na základně
Funkci aktivujete tlačítka MUSIC BROADCAST během přehrávání v režimu HD
• Na základně a stanici se zobrazí ikona    . Začne 5sekundové odpočítávání.

Na základně a stanici
• Vybraná hudba se začne přehrávat současně po 5sekundovém odpočítávání.

Tipy:
• Zkontrolujte, zda jste vybrali zdroj HD nebo AUX na stanicích nebo stanice přepnuli do

pohotovostního režimu.

• Další přenos
Před stisknutím tlačítka MUSIC BROADCAST zkontrolujte, zda není nutné deaktivovat

předchozí přenos. Pokud je ikona na displeji základny nebo stanice stále aktivní, stiskněte

tlačítko STOP / 9 na základně. Potom postupujte podle kroků 1-2 výše.

• Během přenosu může být mezi základnou a stanicí mírné zpoždění v
přehrávání, pokud jsou zapnuty poprvé.

Tipy:
• Zkontrolujte, zda jste vybrali zdroj HD, CD nebo AUX na

druhé jednotce nebo přepnuli jednotku do pohotovost-
ního režimu.

• Před stisknutím tlačítka MUSIC FOLLOWS
ME na druhé jednotce musíte stisknout tlačítko
MUSIC FOLLOWS ME na první jednotce.
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CD(RW)

Printed Sid

e

OK

Budování hudební knihovny na základně
Na 40GB pevném disku základny lze uložit až 750 zvukových disků CD. Hudbu lze
uložit po zkopírování z disků CD, importu z počítače nebo nahrání z rádia nebo
externího zdroje.

Kopírování disků CD

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potištěnou stranou
směrem k sobě.
• Zobrazí se nápis Reading CD (Čtení disku CD).
• Zvukový disk CD: Zobrazí se seznam skladeb

MP3/WMA: Zobrazí se seznam složek
• Seznam skladeb otevřete stisknutím tlačítka 2  na zvýrazněné složce souborů

Na obrazovce se seznamem skladeb stiskněte tlačítko RECORD
• Na displeji bude zobrazen stav kopírování disku CD
• Zobrazí se seznam zaškrtávacích políček skladeb.

Stisknutím tlačítka MARK•UNMARK vyberte jednu nebo více skladeb, které se mají nahrát
•  Všechny skladby lze označit nebo jejich označení zrušit stisknutím a podržením tlačítka

MARK•UNMARK

Výběr Rychlosti kopírování a Kvality kopírování
a. Stiskněte tlačítko MENU. 
b. Pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3  4  1  2  otevřete nabídku Settings
c. V nabídce Settings použijte pro výběr ovládací prvky pro navigaci 3  4  1  2

Nahrávání spustíte stisknutím tlačítka RECORD nebo OK
•  Zobrazí se nápis CD-Rec (Nahrávání CD). Na displeji se

zobrazí název alba nahrávané skladby.

Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP / 9

Centrum

CentrumDŮLEŽTÉ!
• Konverze oddělených skladeb do souborů MP3 může chvíli trvat. Během

konverze svítí zeleně kontrolka ACTIVE. Neodpojujte napájecí zástrčku
Centra ze zásuvky, je-li kontrolka ACTIVE rozsvícená a po dobu 15
sekund po jejím zhasnutí.

ACTIVE
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Vyberte zdroj HD

V části Albums (Alba) otevřete album nahraných skladeb pomocí
ovládacích prvků pro navigaci 3 4 1 2.

Importování z počítače
Viz část Připojení k počítači.

Nahrávání z rádia nebo externího zdroje
Z rádia nebo externího zdroje lze pořídit maximálně 3hodinový záznam.Viz část Budování
hudební knihovny na základně v uživatelské příručce

Přehrávání disků CD (pouze na základně)
Na základně lze přehrávat následující formáty:

• Všechny přednahrané disky CD
• Všechny finalizované disky CD-R a CD-RW
• Disky WMA a MP3-CD (CD-R/CD-RW se soubory MP3/WMA)

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potištěnou stranou směrem k sobě.

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3 4 1 2 vyberte skladbu nebo album.

Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka 2 nebo OK

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP / 9

Disk vyjmete stisknutím tlačítka EJECT

Centrum

Nalezení zkopírovaných skladeb
Po dokončení konverze (kontrolka ACTIVE nesvítí) lze najít a přehrát odd-
ělené skladby ve složce Albums. ACTIVE
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Poslouchání FM rádia

Zkontrolujte, zda jste k základně a stanici připojili drátovou FM anténu (viz část
Instalace v uživatelské příručce)

Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte na základně nebo stanici zdroj TUNER
(na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko TUNER/AUX)

Výběr funkce Autostore radio (Automatické uložení rádia)
a. Stiskněte tlačítko MENU
b. Proveďte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3, 4 a 2
• Na displeji se zobrazí tato zpráva: Autostore Please wait...
• Do paměti lze uložit až 40 přednastavených rádiových stanic (včetně maximál-

ně 10 RDS stanic).Po uložení všech stanice se automaticky začne přehrávat

první přednastavená stanice

Stisknutím tlačítka 1 otevřete seznam předvoleb

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3, 4 a 2  vyberte požadovanou stanici

Abyste využili všech možností produktu, přečtěte si tyto příručky:
• Uživatelská příručka: podrobnosti o používání základny a stanice.
• Připojení k počítači: informace o připojení k počítači, konfiguraci sítě a rych-

lém přenosu a správě hudební sbírky pomocí aplikace Philips Digital Media
Manager (DMM).

www.philips.com/support
Potřebujete pomoc?

3141 075 20761$

2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
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