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Anslutning/Inställning

Avnjuta

Wireless Music System waCS700

Snabb Start Guide

1 Läs det här först!
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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

Trådlöst Musik Center

Vad finns i lådan?

Trådlös Musik Station

AnvändarmanualSnabb Start GuideFjärrkontroll för Station med
CR2025 batterier

Fjärrkontroll för Centret med
4xAAA batterier

1 x Ethernetkabel 2 x Monteringssats
för Center & Station

Center

Station

2 x FM kabelantennPC Installations-CDAnslut till 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 Inställning Wi-Fi anslutning mellan Center och Station

Den första gången du ställer in Wi-Fi anslutningen, plac-
era WAC700 Center och WAS700 Station sida vid
sida på en plan och stabil yta

Anslut WACS700 för att sätta på strömmen, först
Center och sedan Station
Center/Station: • Skärmen lyser upp.  

Auto installation/anslutning påbörjas.
• Du kommer att gå in i HD

(Harddisk) (Hårddisk) läge när instal-
lationen /anslutningen är avslutad. 

Flytta Center och Station som önskas: plug and stream
• Bryt strömföringen till ditt Center eller Station och sätt på dem i olika

rum. 
• Du kommer att kunna flytta hårddiskmusiken mellan Center och

Station.

VIKTIGT!
• Undvik tjocka väggar. Ditt Center och Station bör aldrig blockeras med mer än 2 väggar. 
• Håll ditt Center och Station bortaifrån källan som stör, till exempel: plasma TV, mikrovågsugnar, DECT telefoner,

bluetooth enheter, trådlösa telefoner, andra Wi-Fi produkter.
• Justera placeringen av ditt Center och Station enligt mottagningsstatusen av Wi-Fi signalerna 

: indikerar maximum mottagning;            : indikerar minimum mottagning
• För väggmonteringen bör du fråga behörig personal om hjälp. För detaljer, se Användar Manual

Appendix:Hur du monterar ditt Center och Station på väggarna.

Plug & stream
• Se till att du har ordnat strömförsörjningen för ditt Center före du sätter på din Station.

Anslutning/Inställning

Efter att du satt på WACS700, kommer Wi-Fi anslutningen att påbörjas
automatiskt mellan WAC700 Center och WAS 700 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

Tryck OK eller 2 för att påbörja uppspelning

För att ändra dina uppspelningsval, 
a. tryck 1 en eller flera gånger för att gå in på tidigare vallista 
b. Använd navigeringskontrollerna 3  4  1   2  för att välja
c. Tryck OK eller 2 för att bekräfta

För att avstanna uppspelning, tryck STOP / 9

* Faktisk fritt utrymme 35GB eller mindre, på grund av firmware, musik CD databas och demospår sparade.

Play Harddisk (HD)(Spela Hårddisk)

På WAC700 Centrets 40GB* hårddisk, kan du lagra upp till 750 audio CDs centralt. På
en ansluten WAS700 Station, kan du spela all musik lagrad på hårddisken.

Tryck STANDBY ON för att slå på Center eller Station

Tryck SOURCE en gång eller flera för att välja HD källa på Center eller Station
• Du kommer att gå in i (Harddisk) (Hårddisk) läge.

Tips:
• Demospår finns lagrade under Playlists (Spellistor).

VIKTIGT!
• Ta bort skyddande plastflikar innan du använder Stationens fjärrkontroll.
• Genom default, fungerar Centrets fjärrkontroll endast med. Center. För

att använda Station med Centrets fjärrkontroll,
a. Tryck och håll nere REFRESH tills dess att valskärmen visas på
Centrets fjärrkontroll
b. Tryck på navigeringskontrollerna 3 eller 4och 2 för att välja Station

Avnjuta

Använd navigeringskontrollerna 3  4  1   2 för att välja dina uppspelningsval
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Flytta mellan Center och Station
Upp till 5 WAS700 Stationer kan anslutas till WAC700 Center.Via Wi-Fi,
kan musik flyttas mellan Center och Station. Även på olika platser i ditt hus
kan du och din familj njuta och dela musik på ett enkelt sätt.

MUSIC FOLLOWS ME
Som du rör på dig i huset, kan du låta musiken flytta med
dig, från Center till Station eller från Station till Center.

On the first unit, där musiken kommer ifrån 
Under HD uppspelning, tryck MUSIC FOLLOWS ME för att aktivera funktionen
• Ikonen framträder

On the second unit, där musiken kommer att fortsätta 
Inom 5 minuter, tryck MUSIC FOLLOWS ME
• Vald musik avstannar på första enheten och fortsätter på andra enheten.
• Ikonen försvinner.

För att avstanna MUSIC FOLLOWS ME, tryck STOP
/ 9 på andra enheten.

MUSIC BROADCAST
MUSIC BROADCAST tillåter dig att sända musik från Center till Station(er).

On Center (På Center)
Under HD uppspelning, tryck MUSIC BROADCAST för att aktivera
•      Ikonen framträder på Center och Station. 5-sekunders nedräkning påbörjas.

On Center and Station (På Center och Station)
• Vald musik spelas samtidigt efter 5-sekunders nedräkning.

Tips:
• Kontrollera att du har valt HD eller AUX källa på Station(er) eller att du har ställt
Station(er) på standbyläge.
• To broadcast again (För att sända igen)

Före du trycker MUSIC BROADCAST, kontrollera om du behöver avaktivera tidi-
gare utsändning. Om ikonen fortfarande är aktiv på Center eller Stationens display
tryck STOP / 9 på Center. Därefter, följ ovan beskrivna steg 1-2.

• Under utsändning kan det förekomma en liten uppspelningsfördröjning
mellan Center och Station om du sätter på dem för första gången.

Tips:
• Kontrollera att du har valt HD, CD eller AUX källa på

den andra enheten eller att du har källan på den andra
enheten eller att du har ställt in enheten i standbyläge.

• Du måste trycka på MUSIC FOLLOWS ME på den
första enheten innan du trycker på MUSIC FOL-
LOWS ME på den andra enheten.
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CD(RW)

Printed Sid

e

OK

Build music library on
Center (Bygg musikbibliotek på Center) Du kan spara upp till 750 audio CDs på
Centrets 40GB hårddisk genom att ripping CDs(överföra, rippa från CD till PC),
Importing from PC (importera från PC) eller Recording from Radio or External
source (spela in från radio eller extern källa)

Ripping CDs (Överföra från CD till PC, rippa CD)

För in en CD i Centrets CD laddare, med den grafiska sidan på CDn
vänd mot dig.
• Reading CD (Läsa CD) framträder.
• Audio CD: (Audio CD): Lista på spår framträder

MP3/WMA: Lista på filmappar framträder 
• För att gå in på en spårlista, tryck 2  på en markerad filmapp

På skärmen över spårlistan, tryck RECORD
• Displayen visar överföringsstatus av CDn
• Lista över kontrollrutor för spåren framträder.

Tryck MARK • UNMARK en gång eller flera för att välja eller välja bort
spår att spela in
•  För att välja/välja bort alla spår, tryck och håll nere MARK • UNMARK

För att välja Rec speed (1x, 4x) och Rec quality, 
a. Tryck MENU. 
b. Använd navigeringskontrollerna 3  4   1   2  för att gå in på Settings menyn
c. I Settings menyn, använd navigeringskontrollerna 3  4   1   2  för att välja

För att påbörja inspelning, tryck RECORD eller OK
•  CD-Rec framträder. Displayen visar albumnamnet på spåret spelas in.

För att avstanna inspelning, tryck STOP / 9

Center

Center

VIKTIGT!
• Det tar lite tid att konvertera de överförda spåren till MP3 filer. Under konverteringen, kommer ACTIVE

indikatorn att lysa upp grön. Dra inte ur Centrets kontakt från väggen när ACTIVE indikatorn är på och inom
15 minuter efter att indikatorn är avslagen. 

ACTIVE
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Printed Sid

e

Välj HD källa

I Albums (Album), använd navigeringskontrollerna 3  4   1   2 för att
hitta de inspelade spåren.

Importera från din PC
Se manualen Connect to your PC (Anslut till din PC)

Inspelning från radio eller extern källa
Ett maximum av en 3-timmes inspelning kan göras från radio eller extern källa. Se User
Manual, Build music library on Center (Bygg musikbibliotek på Center)

Spela CDs (endast på Center)
För uppspelning på Center kan du använda:
• Alla förinspelade audio CDs
• Alla avslutade audio CDR och CDRW diskar
• WMA & MP3-CDs (CD-R/CD-RW med MP3/ WMA filer)

Lägg i en CD i Centrets CD laddare, med den grafiska sidan på CDn vänd mot dig.

Använd navigeringskontrollerna 3 4 1 2 för att välja ett spår eller ett album.

För att påbörja uppspelning, tryck 2 eller OK

För att avstanna uppspelning, tryck STOP / 9

För att ta bort CD, tryck EJECT

Center

För att hitta dina överförda, rippade spår
Efter MP3 konverteringen är fullbordad (är ACTIVE indikatorn avslagen),
och du kan hitta och spela upp de överförda spåren i Albums. 

ACTIVE
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Lyssna på FM Radio

Kontrollera att du har anslutit medföljande FM kabelantenn till ditt Center och
Station (se Användarmanual, Installation)

Tryck SOURCE en gång eller flera för att välja TUNER källa på Center eller
Station (på fjärrkontrollen, tryck TUNER/AUX en gång eller flera)

För att välja Autostore radio (Autospara radio)
a. tryck MENU
b. Använd navigeringskontrollerna 3 eller 4 och 2 för att välja
• Displayen visar: Autostore Please wait...
• Du kan spara upp till 40 förvalda radiostationer i minnet (inkluderat ett maxi-

mum av 10 RDS stationer). Efter alla stationer är sparade, kommer den förs-
ta autosparade förvalda stationen automatiskt att spelas upp

Tryck 1 för att gå in på listan av förval

Använd navigeringskontrollerna 3 eller 4 och 2 för att välja önskad station

För att njuta av alla produktfunktioner, läs manualerna: 
• Användar manual: hitta detaljer om hur du använder Center och Station.
• Anslut till din PC:  Connect to your PC (Anslut till din PC): hitta

information om hur du ansluter till din PC, konfigurerar nätverk, och hur du
överför och handhar din musiksamling genom att använda Philips Digital
Media Manager (DMM).

www.philips.com/support
Behöver du hjälp?

3141 075 207617

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