
A
B

6

 

Przyłączenie/ustawienia

Użytkowanie

Wireless Music System waCS700

Szybka instrukcja

1 Koniecznie najpierw przeczytaj!
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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

Bezprzewodowe Centrum Muzyczne

Co jest w pudle?

Bezprzewodowa Stacja Muzyczna

Podręcznik użytkownikaSzybka instrukcjapilot do Stacji muzycznej

z 1 baterią typu CR2025

pilot dwudrożny do

Centrum muzycznego

z 4 bateriami typu AAA

1 kabel do sieci

Ethernet

2 zestawy montażowe

do Centrum i Stacji

Center

Station

2 anteny druciane

FM

dysk instalacyjny do

komputera

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

A
Ustanawianie połączenia bezprzewodowego Wi-Fi

pomiędzy Centrum i Stacją

Przy pierwszym uruchomieniu i nawiązywaniu połączenia
Wi-Fi należy umieścić WAC700 Center i WAS700
Station obok siebie na płaskim, stabilnym podłożu.

Włączyć zasilanie WACS700, najpierw Centrum, potem
Stacja
Centrum/Stacja: • Włączy się ekran..

Rozpocznie się automatyczna instalacja
/ przyłączanie.

• Po zakończeniu instalacji / przyłączania
urządzenie wejdzie w tryb pracy HD
(twardy dysk).

Dowolne przestawianie Centrum i Stacji: plug and stream (włącz i przesyłaj)
• Po prostu wyłącz Centrum lub Stację, przenieś je do innego pokoju i włącz.
• Można przesyłać muzykę z twardego dysku do Centrum i Stacji.

WAŻNE!
• Unikaj grubych ścian. Centrum i Stacja mogą być oddzielone tylko jedną ścianą.
• Trzymaj z daleka od Centrum i Stacji źródła zakłóceń, na przykład: telewizory plazmowe, kuchenki mikrofalowe, cyfrowe

telefony bezprzewodowe, urządzenia bluetooth, inne telefony bezprzewodowe, inne urządzenia Wi-Fi.
• Dostosuj położenie Centrum i Stacji, by odbiór sygnału Wi-Fi był jak najlepszy 

: oznacza maksymalny odbiór sygnału; : oznacza minimalny odbiór sygnału
• W przypadku montażu naściennego należy zwrócić się o pomoc do osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Szczegóły są

opisane w Podręczniku użytkownika,
Załącznik: Jak montować Centrum i Stację na ścianie.

Plug & stream (włącz i przesyłaj)
• Upewnij się, że przed włączeniem Stacji włączyłeś Centrum.

Przyłączenie/Ustawienia

Po włączeniu WACS700, połączenie bezprzewodowe Wi-Fi powinno zostać naw-
iązane automatycznie pomiędzy WAC700 Center i WAS 700 Station.

Centrum

Stacja

AC

AC

QUG-Pol  2005.6.29  14:44  Page 3



1

2

3

4

5

6

6

 

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

B

Naciśnij OK lub 2 by rozpocząć odtwarzanie

By zmienić opcje odtwarzania:
a. naciskając 1 wejdź do poprzednich list opcji
b. Do wybierania opcji służą przyciski nawigacji 3 4 1 2
c. Wybór potwierdź naciskając OK lub 2

By zatrzymać odtwarzanie naciśnij STOP / 9

* Aktualnie wolna przestrzeń wynosi 35GB lub mniej, w zależności od zapisanego oprogramowania, bazy muzycznych płyt CD i utworów demo.

Odtwarzanie zawartości twardego dysku (HD)

40-gigabajtowy twardy dysk WAC700 Center może być centralnym archiwum muzycznym
nawet dla 750 płyt audio. Poprzez przyłączoną stację WAS700 Station możesz odtwarzać
wszystkie utwory przechowywane na twardym dysku.

Naciśnij STANDBY ON, by włączyć Centrum lub Stację

Naciskając SOURCE wybierz źródło muzyki HD na Centrum lub Station
• Urządzenie przejdzie w tym pracy HD (twardy dysk).

Przydatne informacje:
• Przykładowe ścieżki są zapisywane w Playlists.

WAŻNE!
• Przed użyciem pilota Stacji zdejmij plastikową osłonę.
• Domyślnie pilot centrum współpracuje tylko z centrum. Obsługa stacji za

pomocą pilota zdalnego sterowania centrum,
a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk REFRESH, aż na pilocie zdalnego sterowania

zostanie wyświetlony ekran wyboru.

b. Naciśnij przyciski 3 lub 4 i  2, aby wybrać funkcję Station

Użytkowanie

Przy użyciu przycisków nawigacji 3 4 1 2 wybierz opcje odtwarzania
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Przenoszenie utworów pomiędzy Centrum i Stacją
Do Centrum WAC700 można przyłączyć do pięciu Stacji 5 WAS700. Dzięki
połączeniu Wi-Fi, muzykę można przenosić z Centrum do Stacji. Nawet w
różnych miejscach domu bez problemu możesz z rodziną dzielić się i cieszyć
muzyką.

MUSIC FOLLOWS ME
Gdy chodzisz po domu, to muzyka może chodzić za Tobą - od
Centrum do Stacji i od Stacji do Centrum.

Na pierwszym urządzeniu, z którego muzyka będzie przesyłana
Podczas odtwarzania twardego dysku, naciśnij MUSIC FOLLOWS ME włączając tę funkcję 
• Pojawi się ikona

Na drugim urządzeniu, które będzie kontynuować odtwarzanie
W ciągu 5 minut wciśnij MUSIC FOLLOWS ME
• Odtwarzanie wybranej muzyki zostanie zatrzymane na pierwszym urządze-

niu i rozpocznie się na urządzeniu drugim.
• Ikonka zniknie.

By wyłączyć funkcję MUSIC FOLLOWS ME, naciśnij STOP / 9 na
drugim urządzeniu

MUSIC BROADCAST
Funkcja MUSIC BROADCAST pozwala na przesyłanie muzyki z Centrum do Stacji.

Na urządzeniu Centrum
Podczas odtwarzania HD, naciśnij MUSIC BROADCAST włączając tę funkcję
• Na Centrum i Stacji pojawi się ikonka    . Rozpocznie się 5-sekundowe odliczanie.

Na urządzeniu Center i Stacji
• Odtwarzanie wybranej muzyki na obu urządzeniach rozpocznie się po 5 sekundach.

Przydatne informacje:
• Sprawdź, czy wybrałeś źródło muzyki na Stacji - HD,CD lub AUX i włączyłeś je w tryb Standby.

• Ponowne użycie funkcji transmisji
Przed wciśnięciem MUSIC BROADCAST sprawdź, czy nie musisz wyłączyć wcześniejszych trans-

misji. Jeżeli ikona wciąż jest wyświetlona na wyświetlaczu Centrum lub Stacji, to naciśnij STOP / 9
na urządzeniu Centrum.Następnie postępuj zgodnie z czynnościami opisanymi w punktach 1 i 2.

• Jeżeli urządzenia włączono po raz pierwszy,to podczas odtwarzania może wystąpić
lekkie opóźnienie pomiędzy Centrum i Stacją.

Przydatne informacje:
• Sprawdź, czy wybrałeś źródło muzyki na drugim

urządzeniu - HD, CD lub AUX i włączyłeś je w
tryb Standby.

• Musisz wcisnąć MUSIC FOLLOWS ME na
pierwszym urządzeniu zanim wciśniesz ten przy-
cisk na urządzeniu drugim.
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Budowanie biblioteki muzycznej w urządzeniu Centrum
Na 40-GB dysku twardym Centrum możesz przechowywać do 750 dysków audio
kopiując płyty audio, importując muzykę z komputera lub nagrywając ją z radia lub
urządzenia zewnętrznego

Kopiowanie płyt audio

Włóż płytę audio do kieszeni CD urządzenia Centrum stroną z nadrukiem
do siebie.
• Pojawi się napis Reading CD (Odczyt CD).
• Audio CD: Pojawi się lista utworów

MP3/WMA: Pojawi się lista katalogów
• By wejść do listy utworów naciśnij 2  na podświetlonym katalogu

Po wyświetleniu listy utworów naciśnij RECORD
• Na wyświetlaczu wyświetlone zostaną informacje o statusie kopiowania płyty CD
• Pojawi się lista utworów z okienkami selekcji.

Naciskając MARK • UNMARK wybierz ścieżki do nagrywania
•  By zaznaczyć/odznaczyć wszystkie ścieżki naciśnij i przytrzymaj MARK •

UNMARK

By wybrać Rec speed (1x, 4x) i Rec quality, 
a. Naciśnij MENU. 
b. Przy użyciu przycisków nawigacji 3  4  1  2  wejdź do menu Settings
c. W menu Settings wybierz opcje przyciskami nawigacji 3 4 1 2

By rozpocząć nagrywanie naciśnij RECORD lub OK
•  Pojawi się napis CD-Rec. Na wyświetlaczu będzie nazwa

albumu, z którego pochodzi obecnie nagrywana ścieżka.

By zatrzymać nagrywanie, naciśnij STOP / 9

Centrum

Centrum

WAŻNE!
• Konwersja ripowanych ścieżek na pliki MP3 zajmuje trochę czasu.W trakcie kon-

wersji wskaźnik ACTIVE zapala się w kolorze zielonym. Nie należy wyciągać
wtyczki sieciowej Centrum ze ściennego gniazdka  w czasie gdy wskaźnik
ACTIVE jest włączony oraz przez 15 minut po wyłączeniu się wskaźnika.

ACTIVE
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Wybierz źródło muzyki - HD (twardy dysk)

Używając przycisków nawigacji 3 4 1 2 znajdź album z nagranymi
utworami w opcji Albums (Albumy).

Import muzyki z komputera
Postępuj zgodnie z instrukcją Connect to your PC

Nagrywanie z radia lub urządzenia zewnętrznego
Można nagrać do 3 godzin muzyki z radia lub urządzenia zewnętrznego. Instrukcje znajdziesz
w Podręczniku użytkownika, Budowanie biblioteki muzycznej w urządzeniu

Odtwarzanie płyt CD (jedynie na urządzeniu Centrum)
Na urządzeniu Centrum można odtwarzać:

• Wszystkie płyty audio CD
• Wszystkie zamknięte płyty audio CDR i CDRW
• Płyty WMA & MP3-CD (CD-R/CD-RW z plikami MP3/ WMA)

Włóż płytę audio do kieszeni CD urządzenia Centrum stroną z nadrukiem do siebie.

Wybierz utwór lub album przyciskami nawigacji 3 4 1 2

By rozpocząć odtwarzanie naciśnij 2 lub OK

By zatrzymać odtwarzanie, naciśnij STOP / 9

By wyjąć dysk CD, naciśnij EJECT

Centrum

Znajdywanie skopiowanych utworów
Po zakończeniu konwersji  MP3 (wskaźnik ACTIVE jest wyłączony), można
odszukać i odtworzyć ripowane ścieżki w Albums.

ACTIVE
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Słuchanie radia FM

Sprawdź, czy przyłączyłeś drucianą antenę FM dostarczaną wraz z zestawem do
Centrum i Stacji (Patrz Podręcznik użytkownika, Instalacja)

Naciskając SOURCE (ŹRÓDŁO) wybierz TUNER na urządzeniu Centrum lub

Stacja (na pilocie używaj do tego TUNER/AUX (TUNER/URZ.ZEWN.)

By wybrać automatyczne zapamiętanie stacji wybierz Autostore radio
a. naciśnij MENU
b. Do wybierania opcji używaj przycisków nawigacji 3, 4 i 2
• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Autostore Please wait...
• Można w pamięci zapisać do 40 stacji radiowych (w tym do 10 Stacji RDS). Po

zapamiętaniu wszystkich stacji automatycznie rozpocznie się odtwarzanie pier-
wszej zapamiętanej stacji

Naciśnij 1, by wyświetlić listę zapamiętanych stacji

Do wybierania stacji używaj przycisków nawigacji 3, 4 i 2

By w pełni korzystać i cieszyć się z funkcji urządzeń, przeczytaj instrukcje:
• Instrukcja użytkownika: znajdziesz tam informacje szczegółowe na temat

używania Centrum i Stacji.
• Przyłączanie do komputera: dowiesz, się, jak przyłączać urządzenie do

komputera, konfigurować sieci i przesyłać pliki muzyczne oraz zarządzać swą bib-
lioteką muzyczną przy użyciu Philips Digital Media Manager (DMM).

www.philips.com/support
Potrzebujesz pomocy?

3141 075 20761@

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