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Aansluiten/opstellen

Genieten

Wireless Music System waCS700

Gids voor een snelle start

1 Lees dit eerst!
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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

Draadloos Muziekcentrum

Wat zit in de verpakking?

Draadloos Muziekstation

GebruiksaanwijzingGids voor een snelle startafstandsbediening voor
het Station

met 1 batterij van het
type CR2025

2-richtingen afstandsbediening voor
het Centrum

met 4 batterijen van het type AAA

1 x ethernetkabel 2 x montagekit voor
het Centrum & Station

Centrum

Station

2 x FM-draadan-
tenne

Installatie-cd voor pcAansluiting naar uw pc
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After you power up WACS700, the WiFi connection will start automatically 
between WAC700 Center and WAS 700 Station. 

A Opstellen van de Wi-Fi-aansluiting tussen het Centrum
en het Station

De eerste keer dat u de Wi-Fi-aansluiting opstelt plaatst
u het Centrum WAC700 en Station WAS 700 zij aan
zij op een vlakke en stevige ondergrond

Sluit de WACS700 aan op de netvoeding, eerst het
Centrum en daarna het Station
Centrum/Station: • Het scherm verlicht. De automatis-

che installatie / aansluiting start op.
• U gaat de modus HD (harde schijf)

binnen wanneer de installatie /
aansluiting voltooid is.

Verplaats het Centrum en Station naar wens: plug and stream (inpluggen en streamen)
• Verwijder eenvoudig de stekker van uw Centrum of Station uit het stopcontact en sluit

hem aan op een stopcontact in een andere kamer. 
• kunt de muziek op de harde schijf afwisselend op het Centrum en het Station beluis-

teren.

BELANGRIJK!
• Voorkom dikke muren. De verbinding tussen uw Centrum en Station mag nooit door 2 of meer muren worden

gehinderd.
• Houd uw Centrum en Station uit de buurt van storingsbronnen zoals: plasma-tv's, microgolfovens, DECT-telefoons,

bluetoothapparatuur, draadloze telefoons, andere Wi-Fi-producten.
• Pas de locatie van uw Centrum en Station aan de ontvangststatus van de Wi-Fi-signalen aan 

: geeft een maximale ontvangst aan;            : geeft een minimale ontvangst aan.
• Voor het bevestigen van uw apparaten op de muur moet u een gekwalificeerde technicus raadplegen. Verwijs voor
meer details naar de Appendix:Hoe u uw Centrum en Station op de muur bevestigt van de
Gebruiksaanwijzing.

Pluggen & streamen 
• Let erop dat u het Centrum aanschakelt voordat u het Station aanschakelt 

Aansluiten/opstellen 

Na het aanschakelen van de WACS700 start de Wi-Fi-aansluiting tussen het
Center WAC700 en het Station WAS 700 automatisch op.

Centrum

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

Druk op OK of 2 om de weergave te starten

Om uw weergave-opties te wijzigen, 
a. Drukt u één- of meermaals op 1 om voorgaande optielijsten binnen te gaan 
b. Gebruikt u de navigatietoetsen 3  4   1   2  om te selecteren
c. Drukt u op OK of 2 om te bevestigen

Druk op STOP / 9  om de weergave te stoppen

* De werkelijke vrije geheugenruimte bedraagt 35 GB of minder, afhankelijk van de firmware, muziek-cd-database en de opgeslagen demotracks.

Weergave van de harde schijf (HD)

U kunt op de 40 GB* harde schijf van het Centrum WAC700 centraal tot 750 audio-cd's
opslaan.

Druk op STANDBY ON om het Centrum of Station aan te schakelen.

Druk één- of meermaals op SOURCE om de bron HD op het Centrum of
Station te selecteren
• U gaat de modus HD (harde schijf) binnen.

Tips:
• Demotracks worden onder Playlists opgeslagen.

BELANGRIJK!
• Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening van het Station

begint te gebruiken.
• De afstandsbediening van het Centrum werd in de fabriek ingesteld om bij het aan-

schakelen met het Centrum uitsluitend te werken. Om het Station met de afs-
tandsbediening van het Centrum te bedienen:
a. Houd REFRESH ingedrukt tot het selectievenster op de afstandsbediening van het
Centrum verschijnt.
b. Druk op de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om Station te selecteren.

Genieten

Gebruik de navigatietoetsen 3  4   1   2 om uw weergave-opties te
selecteren
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Muziek verplaatsen van het Centrum naar het
Station en omgekeerd
U kunt tot 5 Stations WAS700 aansluiten op het Centrum WAC700. Via Wi-Fi
kan de muziek afwisselend op het Centrum en de Stations worden weergegeven.
Zelfs wanneer u zich in verschillende kamers van uw woning bevindt, kunnen u en
uw familieleden met gemak van dezelfde muziek genieten.

MUSIC FOLLOWS ME
Terwijl u zich in uw woning verplaatst kunt u de
muziek rond u laten verplaatsen, van het Centrum
naar het Station of van het Station naar het Centrum.

Op het eerste apparaat, waaruit de muziek komt
Druk tijdens de weergave van HD op MUSIC FOLLOWS ME om te activeren
• Het icoon     verschijnt op de display

Op het tweede apparaat, vanwaar de muziek verdergaat 
Druk binnen de 5 minuten op MUSIC FOLLOWS ME
• De weergave van de geselecteerde muziek stopt op het eerste
apparaat en gaat verder op het tweede apparaat.
• Het icoon     verdwijnt van de display.

Om MUSIC FOLLOWS ME te stoppen drukt u op STOP / 9
van het tweede apparaat.

MUSIC BROADCAST
Met MUSIC BROADCAST kunt u muziek van het Centrum naar het Station doorsturen.

Op het Centrum
Druk tijdens de weergave van HD op MUSIC BROADCAST om te activeren
• Het icoon      verschijnt op het Centrum en het Station. De 5-seconden

aftelling begint.

Op het Centrum en het Station
• De geselecteerde muziek wordt na de 5-seconden aftelling tegelijkertijd weergegeven.

Tips:
• Kijk na of u de bron HD of AUX op het Station (of de Stations) heeft geselecteerd of het Station

(of de Stations) naar de modus stand-by heeft geschakeld.
• Om opnieuw te broadcasten

Kijk voordat u drukt op MUSIC BROADCAST na of het nodig is een eventueel eerdere broad-
casting te deactiveren. Wanneer het icoon op de display van het Centrum of Station nog zichtbaar
is drukt u op STOP / 9 van het Centrum. Volg daarna de bovenstaande stappen 1-2.

• Tijdens het broadcasten kan er een weinig vertraging zijn tussen het Centrum en
Station wanneer u ze voor het eerst opstart.

Tips:
• Kijk na of u op het tweede apparaat de bron HD,

CD of AUX heeft geselecteerd of het apparaat
naar de modus Stand-by heeft geschakeld.

• U moet eerst op MUSIC FOLLOWS ME van het
eerste apparaat drukken en nadien op MUSIC
FOLLOWS ME van het tweede apparaat.
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Om een muziekcollectie op het Centrum aan te leggen
U kunt tot 750 audio-cd's op de 40 GB harde schijf van het Centrum opslaan
door cd's te rippen, te importeren van de pc of op te nemen van de
radio of een externe bron

Rippen van cd's

Zet een cd in de cd-lade van het Centrum met de grafisch bedrukte zijde
van de cd naar u gericht.
• Reading CD (leest cd) verschijnt op de display.
• Audio CD: de lijst van de muzieknummers verschijnt op de display 

MP3/WMA: de lijst van de bestandenmappen verschijnt op de display 
• Om een lijst van muzieknummers binnen te gaan drukt u op een

aangestipte bestandenmap op 2

Druk in het venster van de lijst van muzieknummers op RECORD
• De display geeft de ripstatus van de cd aan 
• De lijst van muzieknummers met aankruisvakjes verschijnt op de display.

Druk één- of meermaals op MARK • UNMARK om muzieknummers
voor de opname te selecteren of ontselecteren 
•  Om alle muzieknummers te selecteren/ontselecteren houdt u MARK •

UNMARK ingedrukt.

Om de Ripsnelheid (1x, 4x) en Ripkwaliteit te selecteren:
a. Drukt u op MENU. 
b. Gebruikt u de navigatietoetsen 3  4   1   2  om het menu van de Settings (instellingen) binnen te gaan.
c. In het menu van de Settings gebruikt u de navigatietoetsen 3  4   1   2  om te selecteren

Druk op RECORD of OK om de opname te starten 
•  CD-Rec (Cd-opname) verschijnt op de display. De display geeft de

titel van het album van het muzieknummer dat wordt opgenomen aan.

Druk op STOP / 9  om de opname te stoppen.

Center

Center

BELANGRIJK!
• Het duurt even vooraleer de geripte muzieknummers tot MP3-bestanden zijn geconverteerd. Tijdens de con-

versie brandt de groene indicator ACTIVE. Verwijder zolang de indicator ACTIVE brandt de stekker van het
Centrum nooit uit het stopcontact, u kunt dit pas doen 15 minuten nadat de indicator is uitgegaan.

ACTIVE
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Selecteer de bron HD

Gebruik in de Albums de navigatietoetsen 3  4   1   2 om het album
met de opgenomen muzieknummers terug te vinden.

Importeren van uw pc 
Verwijs naar Aansluiting naar uw pc in de Gebruiksaanwijzing
Opnemen van de radio of een externe bron 
U kunt maximum 3 uur durende opnames van de radio of van een externe bron maken.
Verwijs naar Aanleggen van een muziekcollectie op het Centrum in de Gebruiksaanwijzing 

Weergave van cd's (enkel op het Centrum)
U kunt voor de weergave op het Centrum gebruik maken van het volgende:
• Alle vooropgenomen audio-cd's 
• Alle gefinaliseerde audio-CDR en CDRW-disks
• WMA & MP3-cd's (CD-R/CD-RW met MP3/ WMA bestanden)

Zet een cd in de cd-lade van het Centrum met de grafisch bedrukte zijde naar u gericht.

Gebruik de navigatietoetsen 3  4   1   2 om een muzieknummer of
album te selecteren.

Druk op 2 of OK om de weergave te starten.

Druk op STOP / 9  om de weergave te stoppen.

Druk op EJECT om de cd te verwijderen.

Centrum

Om uw geripte muzieknummers terug te vinden
Nadat de MP3-conversie is voltooid (en de indicator ACTIVE is uitgegaan) kunt u
de geripte muzieknummers in de Albums terugvinden en ze van daaruit weergeven.

ACTIVE
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Luisteren naar de FM-radio

Controleer of u de ingesloten FM-antennes op uw Centrum en Station heeft
aangesloten (zie Installatie in de Gebruiksaanwijzing)

Druk één- of meermaals op SOURCE om de bron TUNER op het Center
of Station te selecteren (of druk één- of meermaals op TUNER/AUX van
de afstandsbediening)

Om Autostore radio (automatisch opslaan van zenders) te selecteren
a. Druk op MENU
b. Gebruik de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om te selecteren
• De display geeft aan: Autostore Please wait...
• U kunt tot 40 geheugenzenders in het geheugen programmeren (inclusief

een maximum van 10 RDS-zenders). Nadat alle zenders in het geheugen zijn
opgeslagen start de weergave van de eerste geheugenzender automatisch

Druk op 1 om de lijst van geheugenzenders binnen te gaan

Gebruik de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om de gewenste zender te selecteren

Om te genieten van alle kenmerken van dit product raden wij u aan de gebruiksaanwijzingen
aandachtig lezen: 
• Gebruiksaanwijzing:  vind hier alle details over het gebruik van uw Centrum en Station.
• Aansluiting naar uw pc:  vind hier hoe u de aansluiting naar een pc maakt, netwerken

configureert en uw muziekcollectie beheert met behulp van de Philips Digitale Media
Manager (DMM).

www.philips.com/support
Hulp nodig?

3141 075 207615

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