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Forbindelse/Opsætning

Nydelse

Wireless Music System waCS700

Sådan Kommer du Hurtigt i
Gang

1 Læs Mig Først!
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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

Trådløst Musikcenter

Hvad er der i kassen?

Trådløs Musikstation

BrugsvejledningSådan kommer du
hurtigt i gang

Station 2-vejs fjernbetjening
med 1 x CR2025 batteri

Center 2-vejs fjernbetjening
med 4 x AAA batterier

1 x Ethernet kabel 2 x Monteringspakke
til Center og Station

Center

Station

2 x FM antenneInstallerings-CD til PCForbind til din PC
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After you power up WACS700, the WiFi connection will start automatically 
between WAC700 Center and WAS 700 Station. 

A Opstilling af Wi-Fi forbindelse mellem Center og Station

Den første gang du forbinder Wi-Fi, skal waC700
Center og waS700 stå ved siden af hinanden på en flad
og fast overflade.

Forbind waCS700 til strøm, først Center og derefter Station.
Center/Station: • Skærmen lyser.  

Automatisk installering/forbindelse starter
• Du går til HD (harddisk), når

installering/forbindelse slutter.

Placér Center og Station det ønskede sted Isæt og Stream
• Tag strømmen fra Center eller Station og sæt dem til i et andet rum 
• Du kan flytte musikken på din harddisk mellem Center og Station.

VIGTIGT!
• Undgå tykke vægge, der bør ikke være mere end 2 eller flere vægge mellem dit Center og din station 
• Hold dit Center og din Station væk fra forstyrrelseskilder, f.eks. plasma-TV, mikrobølgeovn, DECT telefoner, blue-

tooth apparater, trådløse telefoner, andre Wi-Fi apparater. 
• Justér placeringen af dit Center og Station under hensyntagen til modtagelsen af Wi-Fi signaler 

: indikerer maximum modtagelse;            : indikerer minimum modtagelse
• For montering på væggen bør du kontakte en dertil uddannet person. Se detaljer i Brugsvejledning, 

Bilag:Montering af Center eller Station på Væggen.

Isæt og Stream
• Sørg for at have sat strøm til Center før du tænder for strømmen til Station.

Forbindelse/Opsætning

Når du tænder for waCS700, vil der automatisk startes forbindelse mellem
waC700 Center og waS700 Station.

Center

Station

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

Tryk på OK eller 2 for at starte afspilning

Skift afspilningsfunktion ved at:
a. trykke på 1 én eller flere gange for at gå ind i forrige liste af muligheder
b. bruge knapperne 3  4  1  2  for at vælge
c. trykke på OK or 2 for at bekræfte

Stop afspilning ved at trykke på STOP / 9

* Lagerpladsen er 35GB eller mindre, p.g.a. firmware, database med musik CD og demo-numre, som er lagret.

Afspil Harddisk (HD)

På WAC700 Centers 40GB* harddisk kan du lagre op til 750 audio CDer. På en tilsluttet
WAS700 Station kan du afspille al musikken lagret på harddisken.

Tryk på STANDBY ON for at tænde for Center eller Station

Tryk på SOURCE en eller flere gange for at vælge HD kilde på Center eller Station
• Du vil gå til HD (Harddisk).

Tips:
• Demonstrationsnumre er lagret under Playlists.

VIGTIGT!
• Fjern beskyttelsestappen for Stationens fjernbetjening tages i brug.
• Normalt bruges Centers fjernbetjening kun til Center. For at betjene

Station med Centers fjernbetjening,
a. Tryk og hold REFRESH nede, indtil skærmen med valgmulighederne vises
på Centers fjernbetjening
b. Tryk på knapperne 3 eller 4 og  2 for at vælge Station 

Nydelse

Brug knapperne 3 4 1 2 for at vælge afspilningsfunktion

QUG-Dan  2005.6.29  15:02  Page 4



2

1

3

2

1

B
Flyt mellem Center og Station
Op til 5 WAS700 Stationer kan forbindes til WAC700 Center.Via Wi-Fi
kan musikken flyttes mellem Center og Stationer. Selv på forskellige steder
i huset kan du og din familie let nyde og dele musikken.

MUSIC FOLLOWS ME
Når du flytter dig rundt i huset flyttes musikken med
dig, fra Center til Station eller fra Station til Center.

På den første enhed, hvor musikken fjernes fra
Under afspilning fra HD trykkes på MUSIC FOLLOWS ME for at aktivere 
• Ikonet     vises

På den anden enhed hvor musikken vil fortsætte  
Indenfor 5 minutter trykkes på MUSIC FOLLOWS ME.  
• Den valgte musik stopper på den første enhed og fortsætter på den anden enhed.
• Ikonet     fjernes.

For at stoppe MUSIC FOLLOWS ME trykkes på STOP / 9
på den anden enhed.

MUSIC BROADCAST
MUSIC BROADCAST gør det muligt for dig at udsende musik fra Center til Station.

På Center
Under afspilning af HD trykkes på MUSIC BROADCAST for at aktivere
• Ikonet      vises på Center og Station. 5-sekunders nedtælling starter.

På Center og Station
• Den valgte musik spilles samtidig efter nedtællingen på 5 sekunder.

Tips:
• Check at du har valgt HD eller AUX kilde på Station(er) eller at Station(er) står på stand-by.
• For at udsende igen

Før du trykker på MUSIC BROADCAST, checkes om du skal deaktivere tidligere udsendelse.
Hvis ikonet stadig er aktivt på Center eller Stationens display, trykkes på STOP / 9 på Center.
Derefter følges ovenstående trin 1-2.

• Under udsendelse kan der være en forsinkelse i afspilningen mellem Center go
Station,når du tænder første gang.

Tips:
• Check at du har valgt HD, CD eller AUX

kilde på den anden enhed eller har sat
enheden på Stand-by.

• Du skal trykke på MUSIC FOLLOWS ME på
den første enhed, før du trykker på MUSIC
FOLLOWS ME på den anden enhed.
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CD(RW)

Printed Sid

e

OK

Byg et musikbibliotek på 
Du kan lagre op til 750 audio CDer på Centers 40GB harddisk ved at kopiere
CDer, Importere fra PC eller Optage fra Radio eller Ekstern Kilde

Kopiering af CDer

Isæt en CD i Centers CD-rummet, med CDens mærkatside mod dig.
• Reading CD (CD læses) vises.
• Audio CD: Listen af numre vises 

MP3/WMA: Listen af biblioteker vises
• For at gå ind i en liste af numre trykkes på 2  på en fremhævet folder 

På listen af numre trykkes på RECORD
• Display viser CDens kopieringsstatus 
• Listen af numre vises.

Tryk på MARK • UNMARK én eller flere gange for at vælge eller fravælge
numre, der skal optages
•  For at vælge/fravælge alle numre trykkes og holdes MARK • UNMARK

For at vælge Rip speed (1x, 4x) og Rip quality, 
a. trykkes på MENU. 
b. bruges knapperne 3  4  1  2  for at gå ind i Settings (Indstilling) menuen
c. I Settings (indstilling) menu bruges knapperne 3  4   1   2  for at vælge

Optagelse starter ved at trykke på RECORD eller OK
•  CD-Rec vises. Displayet viser navnet på albummet, der optages. 

For at stoppe optagelse trykkes på STOP / 9

Center

Center

VIGTIGT!
• Det tager tid at konvertere de kopierede numre til MP3 filer. Under konverteringen, vil

ACTIVE lyse grønt. Tag ikke Center stik ud af kontakten, når ACTIVE er tændt og 15
minutter efter den er slukket. 

ACTIVE
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Printed Sid

e

Vælg HD kilde

I Albums bruges knapperne 3 4 1 2 for at finde albummet med
optagede numre.

Importer fra din PC
Se manualen Forbind til din PC

Optagelse fra Radio eller Ekstern kilde
Der kan optages maximum 3 timer fra radio eller ekstern kilde. Se
Brugsvejledning, Byg musikbibliotek på Center

Afspil CDer (kun på Center)
For afspilning på Center kan du bruge:
• Alle forud-optagede audio CDer\
• Alle færdiggjorte audio CDR og CDRW CDer
• WMA & MP3-CDer (CD-R/CD-RW med MP3/ WMA filer)

Isæt en CD i Centers CD-rum med CDens mærkatside mod dig.

Brug knapperne 3 4 1 2 for at vælge nummer eller album.

Afspilningen startes ved at trykke på 2 eller OK

Afspilningen stoppes ved at trykke på STOP / 9

CDen fjernes ved at trykke på EJECT

Center

Find dine kopierede numre
Når MP3 konverteringen er færdig (ACTIVE er slukket), kan du finde og
afspille de kopierede numre i Albums. 

ACTIVE
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Lyt til FM Radio

Check at du har forbundet den leverede FM antenne til dit Center og Station (se
Brugsvejledning, Installering)

Tryk på SOURCE én eller flere gange for at vælge TUNER kilde på Center
eller Station (på fjernbetjeningen trykkes TUNER/AUX én eller flere gange)

For at vælge Autostore radio (automatisk lagring af radio)
a. tryk på MENU
b. brug knapperne 3 eller 4 og 2 for at vælge
• Displayet viser: Autostore Please wait... (automatisk lagring, vent venligst....)
• Du kan lagre op til 40 forudindstillede radio stationer i hukommelsen (inklusiv

maximum 10 RDS stationer). Når alle stationer er lagret, vil den første
forudindstillede station automatisk begynde at afspille

Tryk på 1 for at gå ind i listen af forudindstillede stationer

Brug knapperne 3 eller 4 og 2 for at vælge den ønskede station

For at nyde alle produktets funktioner læses manualerne:
• Brugsvejledning:  find detaljer om brug af Center og Station.
• Forbind til din PC:  find ud af, hvordan der forbindes til PC, konfigurering

af netværk og hvordan der overføres musik ved hjælp af Philips Digital
Media Manager (DMM).

www.philips.com/support
Brug for hjælp?

3141 075 207618

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