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Pripojenie / Nastavenie

Zábava

Wireless Music System waCS700

Rýchla príručka

1 Prečítajte si najskôr!
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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

Bezdrôtová hudobná základňa

Čo je v balení?

Bezdrôtová hudobná stanica

Používateľská príručkaRýchla príručkaDiaľkový ovládač stanice

s 1 batériou CR2025

Dvojcestný diaľkový ovládač

základne

so 4 batériami AAA

1 x Ethernetový

kábel

2 x Súprava na pripevnenie

pre základňu a stanicu

Center

Station

2 x FM drôtová anté-

na

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

A
Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou

Pri prvom nastavení Wi-Fi pripojenia umiestnite základňu
WAC700 a stanicu WAS700 vedľa seba na rovnom
pevnom povrchu

Pripojte zariadenie WACS700 k napájaniu, najskôr základňu
a potom stanicu
Základňa/stanica: • Obrazovka sa rozsvieti.

Spustí sa automatická inštalácia / pripo-
jenie.

• Po dokončení inštalácie / pripojenia sa
aktivuje režim HD (pevný disk).

Umiestnite základňu a stanicu podľa potreby: zapojiť a prenášať
• Jednoducho odpojte základňu a stanicu a zapnite ich v iných miestnostiach.
• Hudbu z pevného disku bude možné prenášať medzi základňou a stanicou.

DÔLEŽITÉ!
• Vyhnite sa hrubým stenám. Základňa a stanica by nemali byť oddelené dvomi alebo

viacerými stenami.
• Udržujte základňu a stanicu mimo zdroja rušenia, napríklad: plazmové televízory,

mikrovlnné rúry, telefóny DECT, bluetooth zariadenia, bezdrôtové telefóny a iné Wi-Fi
produkty.

• Upravte umiestnenie základne a stanice podľa príjmu Wi-Fi signálu.
indikácia maximálneho príjmu; : indikácia minimálneho príjmu

• Pre pripevnenie na stenu je nutné požiadať o pomoc kvalifikovanú osobu.
Podrobnosti nájdete v prílohe používateľskej príručky:Ako je možné pripevniť zák-
ladňu alebo stanicu na stenu.

Zapojiť a prenášať
• Najskôr zapnite základňu a až potom stanicu.

Pripojenie / Nastavenie

Po zapnutí zariadenia WACS700 sa automaticky spustí Wi-Fi pripojenie medzi zák-
ladňou WAC700 a stanicou WAS 700.

Základňa

stanica

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

Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla OK alebo 2

Zmena možností prehrávania
a. Stlačením tlačidla 1 otvorte predchádzajúci zoznam možností
b. Vykonajte výber pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu 3 4 1 2
c. Akciu potvrdíte stlačením tlačidla OK alebo 2

Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP / 9

* Skutočné voľné miesto je 35 GB alebo menej, kvôli uloženému firmvéru, databáze hudobných diskov CD a ukážkových skladieb

Prehrávanie z pevného disku (HD)

Na 40GB* pevnom disku základne WAC700 môžete centrálne uchovávať až 750 zvukových
diskov CD.Na pripojenej stanici WAS700 je možné prehrávať všetku hudbu uloženú na
pevnom disku.

Zapnite základňu alebo stanicu stlačením tlačidla STANDBY ON

Stlačením tlačidla SOURCE vyberte na základni alebo stanici zdroj HD
• Aktivujete režim HD (pevný disk).

Tipy:
• Ukážkové skladby sú uložené v kategórii Playlists.

DÔLEŽITÉ!
• Pred používaním diaľkového ovládača stanice odstráňte ochranný plastový kryt.

• Vo východiskovom nastavení funguje diaľkový ovládač základne iba so základňou.

Ovládanie stanice pomocou diaľkového ovládača základne:
a. Stlačte a podržte tlačidlo REFRESH, pokým sa na diaľkovom ovládači zák-

ladne nezobrazí obrazovka pre výber

b. Stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu 3 alebo 4 a  2 vyberte možnosť

Station (Stanica)

Zábava

Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu 3 4 1 2 vyberte možnosti
prehrávania
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Presúvanie medzi základňou a stanicou
K základni WAC700 je možné pripojiť až 5 staníc WAS700. Hudbu je možné
medzi základňou a stanicami prenášať pomocou Wi-Fi pripojenia.Vy a vaša
rodina môžete ľahko zdieľať hudbu na rôznych miestach v domácnosti.

MUSIC FOLLOWS ME
Ako sa pohybujete po dome, nechajte hudbu pohybovať sa s vami
zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu.

Na prvej jednotke (základni alebo stanici), z ktorej hudba zmizne:
Funkciu aktivujete stlačením tlačidla MUSIC FOLLOWS ME počas prehrávania v režime HD
• Zobrazí sa ikona

Na druhej jednotke (základni alebo stanici), na ktorej bude hudba
pokračovať
Stlačte tlačidlo MUSIC FOLLOWS ME do 5 minút
• Vybraná hudba sa zastaví na prvej jednotke a pokračuje na druhej jednotke.
• Ikona       zmizne.

Funkciu MUSIC FOLLOWS ME zastavíte stlačením tlačidla
STOP / 9 na druhej jednotke.

FUNKCIA MUSIC BROADCAST
Funkcia MUSIC BROADCAST umožňuje prenášať hudbu zo základne na stanicu(e).

Na základni
Funkciu aktivujete tlačidla MUSIC BROADCAST počas prehrávania v režime HD
• Na základni a stanici sa zobrazí ikona      . Začne 5 sekundové odpočítavanie.

Na základni a stanici
• Vybraná hudba sa začne prehrávať súčasne po 5 sekundovom odpočítavaní.

Tipy:
• Skontrolujte, či ste vybrali zdroj HD alebo AUX na staniciach alebo stanice prepli do

pohotovostného režimu.

• Ďalší prenos
Pred stlačením tlačidla MUSIC BROADCAST skontrolujte, či nie je nutné deaktivo-

vať predchádzajúci prenos. Ak je ikona na displeji základne alebo stanice stále aktívna,

stlačte tlačidlo STOP / 9 na základni. Potom postupujte podľa krokov 1-2 vyššie.

• Počas prenosu môže byť medzi základňou a stanicou mierne oneskorenie
v prehrávaní, ak sú zapnuté prvýkrát.

Tipy:
• Skontrolujte, či ste vybrali zdroj HD, CD alebo AUX na

druhej jednotke alebo prepli jednotku do pohotovost-
ného režimu.

• Pred stlačením tlačidla MUSIC FOLLOWS
ME na druhej jednotke musíte stlačiť tlačidlo
MUSIC FOLLOWS ME na prvej jednotke.
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Printed Sid

e

OK

Budovanie hudobnej knižnice na základni
Na 40GB pevnom disku základne je možné uložiť až 750 zvukových diskov CD.
Hudbu je možné uložiť po skopírovaní z diskov CD, importe z počítača alebo
nahraní z rádia alebo externého zdroja.

Kopírovanie diskov CD

Vložte disk CD do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou
smerom k sebe.
• Zobrazí sa nápis Reading CD (Čítanie disku CD).
• Zvukový disk CD: Zobrazí sa zoznam skladieb

MP3/WMA: Zobrazí sa zoznam priečinkov
• Zoznam skladieb stlačením tlačidla 2  na zvýraznenom priečinku súborov

Na obrazovke so zoznamom skladieb stlačte tlačidlo RECORD
• Na displeji bude zobrazený stav kopírovania disku CD
• Zobrazí sa zoznam začiarkovacích políčok skladieb.

Stlačením tlačidla MARK•UNMARK vyberte jednu alebo viac skladieb, ktoré sa majú nahrať
•  Všetky skladby je možné označiť alebo ich označenie zrušiť stlačením a podržaním

tlačidla MARK•UNMARK

Výber Rýchlosti kopírovania a Kvality kopírovania
a. Stlačte tlačidlo MENU. 
b. Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu 3  4  1  2  otvorte ponuku Settings
c. V ponuke Settings použite na výber ovládacie prvky pre navigáciu 3  4  1  2

Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla RECORD alebo OK
•  Zobrazí sa nápis CD-Rec (Nahrávanie CD). Na displeji sa

zobrazí názov albumu nahrávanej skladby.

Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP / 9

Základňa

Základňa

DÔLEŽITÉ!
• Prevedenie skopírovaných skladieb na súbory MP3 trvá určitý čas. Počas

prevádzania svieti zeleno indikátor ACTIVE. Nevyťahujte napájací kábel
základne zo zásuvky, keď indikátor ACTIVE svieti a skôr než 15 minút po
jeho zhasnutí.

ACTIVE
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Vyberte zdroj HD

V časti Albums (Albumy) otvorte album nahraných skladieb pomocou
ovládacích prvkov pre navigáciu 3 4 1 2.

Importovanie z počítača
Viď časť Pripojenie k počítaču.

Nahrávanie z rádia alebo externého zdroja
Z rádia alebo externého zdroja možné vytvoriť maximálne 3 hodinový záznam.Viď časť
Budovanie hudobnej knižnice na základni v používateľskej príručke

Prehrávanie diskov CD (iba na základni)
Na základni je možné prehrávať nasledujúce formáty:

• Všetky prednahrané disky CD
• Všetky finalizované disky CD-R a CD-RW
• Disky WMA a MP3-CD (CD-R/CD-RW so súbormi MP3/WMA)

Vložte disk CD do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom k sebe.

Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu 3 4 1 2 vyberte skladbu alebo album.

Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla 2 alebo OK

Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP / 9

Disk vyberte stlačením tlačidla EJECT

Základňa

Nájdenie skopírovaných skladieb
Po dokončení prevodu súborov MP3 (indikátor ACTIVE nesvieti) nájdete a
môžete prehrávať skopírované skladby v časti Albums. ACTIVE
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Počúvanie FM rádia

Skontrolujte, či ste k základni a stanici pripojili drôtovú FM anténu (viď časť Inštalácia v
používateľskej príručke)

Stlačením tlačidla SOURCE vyberte na základni alebo stanici zdroj TUNER
(na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TUNER/AUX)

Výber funkcie Autostore radio (Automatické uloženie rádia)
a. Stlačte tlačidlo MENU
b. Vykonajte výber pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu 3, 4 a 2
• Na displeji sa zobrazí táto správa: Autostore Please wait...
• Do pamäti je možné uložiť až 40 prednastavených rádiových staníc (vrátane

maximálne 10 RDS staníc). Po uložení všetkých staníc sa automaticky začne

prehrávať prvá prednastavená stanica

Stlačením tlačidla 1 otvoríte zoznam predvolieb

Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu 3, 4 a 2  vyberte požadovanú stanicu

Aby ste využili všetky možností produktu, prečítajte si tieto príručky:
• Používateľská príručka: podrobnosti o používaní základne a stanice.
• Pripojenie k počítaču: informácie o pripojení k počítaču, konfigurácii siete a

rýchlom prenose a správe hudobnej zbierky pomocou aplikácie Philips Digital
Media Manager (DMM).

www.philips.com/support
Potrebujete pomoc?

3141 075 20761%

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