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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

WACS700

Wireless Music 

Center + Station

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Benutzerhandücher

2

metsyS cisuM sseleriW AW 007SC

CP ruoy ot tcennoC

? DC rellatsnI CP ruoy htiw od nac uoy tahW
–  ruoy tcennoC AW C 007  retuor deriw aiv,yltcerid krowten emoh ro CP ruoy ot retneC

tniop ssecca sseleriw aiv ro
–  aiv noitcelloc cisum ruoy eganaM )MMD( reganaM aideM latigiD , :gnidulcni

•  selif cisum refsnart dna noitamrofni kcart tide,skcart/stsilyalp emaner dna etaerC
 ot CP morf AW C 007 retneC

• P noitamrofni csid tsetal eht rof ecivres noitingocer cisum ®etonecarG etadpu ot shta
• P sedargpu erawmrif s’007SCAW dna erawtfos MMD rof knil gnitroppus dna shta

sedargpu rof noitartsiger tcudorP  –

stnemeriuqer metsys CP

– )lanoisseforP ro emoH( PX/0002/EM/ES89 swodniW
P– rehgih ro rossecorp zHM003 III muitne

– retpada krowten tenrehtE
– evirdMOR–DC

erawtfos eht rof BM001:ecaps ksid drah eerF  –

? deen ll'uoy esle tahW
– )elbac thgiarts( elbac tenrehtE deilppuS
–  DC rellatsnI CP deilppuS

3

Allrightsreserved.Unauthorizedcopying,reproduction,hiring,lending,publicperfo
rmanceandb

roadcasting

prohibite
d.©200

4Royal
PhilipsE

lectron
icsww

w.philip
s.com/

www.p
hilips.c

om\sup
port.12

NC314
107870

071.Win
dowsand

Pentiumare
trademarksofMicros

oftCorp.Allothertrademarksbelongtotheirrespectiveowners.

:stnemeriuqer metsyS  PX / 0002 / EM / )ES( 89 swodniW • rP dna emoH( issefo )lano rehgih ro rossecorp zHM003 ssalC muitneP •DC •- evird MOR trop tenrehtE •  BM005 ecaps ksid drah eerF • erawtfos eht rof  

 :sniatnoc DC reganaM aideM latigiD • puteS krowteN • sQAF & launaM • sedargpU & noitartsigeR •

retneC cisuM sseleriW
rellatsni CP

A
B
C

puteS/tcennoC

yojnE

snoitseuQ deksA yltneuqerF

metsyS cisuM sseleriW 007SCaw

ediug trats kciuQ

1 !tsriF eM daeR

1

3

2

Wireless Music Center
(Bezdrátová hudební základna) WAC 700

Co je v balení?

Wireless Music Station
(Bezdrátová hudební stanice) WAS 700

Uživatelské příručkyRychlá příručkaDálkový ovladač stanice
s 1 baterií CR2025

Dvojcestný dálkový ovladač
základny

se 4 bateriemi AAA

1 x Ethernetový
kabelt

2 x Sada pro připevnění
pro základnu a stanici

Center

Station

2 x FM drátová
anténa,

Instalační disk CDPřipojení k vašemu PC

• Před používáním dálkového ovladače stanice odstraňte ochranný plastový kryt.
• Zasuňte 4 baterie AAA do dálkového ovládání centra dle ilustrace

Dvojcestný dálkový ovladač
základny

Dálkový ovladač
stanice

Před použitím dálkového ovládání:
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A Nastavení Wi-Fi připojení mezi základnou a stanicí

Při prvním nastavení Wi-Fi připojení umístěte základnu
WAC700 a stanici WAS700 vedle sebe na rovném
pevném povrchu.

Připojte zařízení WACS700 k napájení, nejdříve základnu a potom
stanici
Základna/stanice: • Obrazovka se rozsvítí.

Spustí se automatická instalace / připojení.
• Po dokončení instalace/připojení stanice i centrum

vstoupí do režimu HD (pevný disk) (viz ilustrace
vpravo)

(Nejdříve zapněte základnu a až potom stanici.)

Umístěte základnu a stanici podle potřeby:
• Jednoduše odpojte základnu a stanici a zapněte je v jiných místnostech.
• Budete moci přehrávat hudbu uloženou na HD na centru i stanici

Připojení/Nastavení

Základnu

Stanice

AC

AC

(HD znamená režim
pevného disku)

DŮLEŽITÉ!
• Vyhněte se silným zdem. Oddělíte-li centrum a stanici o 2 a více stěn,

může dojít ke špatnému přenosovému propojení.
• Udržujte základnu a stanici mimo zdroje rušení, například: plasmové televi-

zory, mikrovlnné trouby, telefony DECT, bluetooth zařízení, bezdrátové
telefony a jiné Wi-Fi produkty.

• Pro co nejlepší přenosové propojení, Upravte umístění základny a stanice
podle příjmu Wi-Fi signálu.

: indikace maximálního příjmu; : indikace minimálního příjmu
• Pro připevnění na zeď je nutné požádat o pomoc kvalifikovanou osobu.

Podrobnosti naleznete v příloze Uživatelské příručky, Jak lze
připevnit základnu nebo stanici na zeď. Možná využijete pomoc od
kvalifikovaného pracovníka.
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Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka OK nebo 2

Změna možností přehrávání
a. Stisknutím tlačítka 1 otevřete předchozí seznam možností
b. Proveďte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3 4 1 2

c. Akci potvrdíte stisknutím tlačítka OK nebo 2

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP / 9

Přehrávání z pevného disku (HD)

Na pevném disku hudebního centra WAC700 o kapacitě 40
GB můžete uložit až 750 audio CD disků centrálně.
Philips přednahrál 6 demo stop do seznamu stop 00000WA a
6 hudebních stop do seznamu stop Playlist_001- Playlist_004.

Zapněte základnu nebo stanici stisknutím tlačítka STANDBY ON.

Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte na základně nebo stanici zdroj HD
• Můžete zvolit a přehrávat hudbu na centru i na stanici.

Zábava

Kulatým tlačítkem stiskněte navigační ovladače 3 4 1 2 pro zvolení možností
přehrávání: např. podle "Seznam stop" 2, "Seznam stop_001" 4, OK 

* Dostupný prostor pro ukládání hudby je asi 33 GB kvůli kapacitě vyhrazené pro systémové účely.

Základnu

Stanice
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Přesouvání mezi základnou a stanicí
K centru WAC700 lze najednou připojit až 5 stanic WAS700. Hudbu lze přehrávat z
centra na všechny stanice přes spojení WiFi.Vaše rodina bude moci sdílet hudbu velmi
snadno z různých částí vašeho domu.

MUSIC FOLLOWS ME
Při pohybu po domě se vaše hudba může pohybovat s
vámi, ať z Centra na Stanici nebo ze Stanice do Centra.

Na první jednotce (centru či stanici), zatímco se přehrává hudba z HD
(pevného disku)
Stiskněte MUSIC FOLLOWS ME pro spuštění funkce

• Pojawi się ikona

Přesuňte se ke druhé jednotce (centru nebo stanici), na displeji naleznete

ikonu (omezeno na 5 minut).
Pokud je druhá jendotka v pohotovostním režimu, stiskněte ZAPNOUT
POHOTOVOSTNÍ REŽIM pro zapnutí a volbu ZDROJE do režimu HD
Stiskněte MUSIC FOLLOWS ME pro převzetí hudby
• Přehrávání hudby z první jendotky se nyní zastaví a bude pokračovat na

druhé jednotce.

• Ikona zmizí.

Funkci MUSIC FOLLOWS ME zastavíte stisknutím tlačítka STOP na
druhé jednotce

DŮLEŽITÉ!
• Zkontrolujte, zda jste zvolili HD pro centrum a stanici.
• Před stisknutím tlačítka MUSIC FOLLOWS ME na druhé jednotce

musíte stisknout tlačítko MUSIC FOLLOWS ME na první jednotce.
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MUSIC BROADCAST
MUSIC BROADCAST vám umožňuje vysílat hudbu z centra na všechny připo-
jené stanice.

Na základně
Zatímco z HD (pevného disku) se přehrává hudba v hudebním
centru, stiskněte MUSIC BROADCAST pro aktivaci.
• Na základně a stanici se zobrazí ikona . Stanice se nyní syn-

chronizuje s centrem.

Na centru a stanici
• Zvolená hudba se přehraje na centru i na stanici po 15-20 vteřinách

Tips:
• Zkontrolujte, zda jste zvolili HD pro centrum a stanici.

Lze zrušit MUSIC BROADCAST ještě do 5 vteřin.
• Stiskněte na jedné stanici STOP, vysílání bude stale aktivní.

• Další přenos
Než stisknete MUSIC BROADCAST, zkontrolujte, zda je dřívější vysílání stále
aktivní.

Pokud je ikona na displeji základny nebo stanice stále aktivní, stiskněte tlačítko
STOP na základně.

• Během přenosu může být mezi základnou a stanicí mírné zpoždění v
přehrávání, pokud jsou zapnuty poprvé.

Pro zastavení MUSIC BROADCAST, stiskněte STOP na centru.
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OK

Budování hudební knihovny na základně
Na pevný disk centra o kapacitě 40 GB můžete uložit až 750 CD tím, že je
převedete a konvertujete do souborů MP3.

Kopírování disků CD

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potištěnou stranou
směrem k sobě.
• Zobrazí se nápis Reading CD (Čtení disku CD).
• Audio CD: Zobrazí se seznam zaškrtávacích políček skladeb.
• Pro CD nahraná hudebními soubory MP3/WMA: Seznam

souboru složky se objeví. Pro zadání seznamu stop stiskněte 2 na
zvýrazněném souboru složky

Zatímco seznam hudebních souborů je na displeji, stiskněte NAHRÁVAT
• Objeví se seznam stop a rámečků pro všechny stopy.

Pomocí navigačních tlačítek 3 nebo 4 Zat 2 zvýrazněte požadované stopy,
stiskem MARK • UNMARK zvolte nebo zrušte výběr stop pro nahrávání
• Stiskem a přidržením MARK • UNMARK zvolte/zrušte výběr všech

zobrazených stop najednou.

Vaše centrum je nastaveno na převádění CD ve 4-násobné rychlosti a nejlepší
kvalitě.V případě potíží se čtením konkrétního CD zkuste prosím nižší rychlost
nahrávání. Můžete take zvolit použití nižší kvality, pokud je obsah pouze hlasový
(Viz část Budování hudební knihovny na základně v Uživatelské
příručky)

Pro započetí nahrávání celého CD stiskněte NAHRÁT nebo OK.
•  Zobrazí se nápis CD-Rec (Nahrávání CD). Na displeji se zobrazí jméno

stopy a alba nahrávané stopy.

Základnu
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Nalezení zkopírovaných skladeb
Po dokončení konverze lze najít a přehrát oddělené skladby ve složce Albums.

Stiskem SOURCE zvolte režim HD.

V části Albums (Alba) otevřete album nahraných skladeb pomocí ovládacích
prvků pro navigaci 3 4 1 2.

Importování z počítače
Viz část Připojení k vašemu PC.

Nahrávání z rádia nebo externího zdroje
Z rádia nebo externího zdroje lze pořídit maximálně 3hodinový záznam.Viz část
Budování hudební knihovny na základně v Uživatelské příručky.

Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP 

DÒLEÎITÉ!
• Konverze oddělených skladeb do souborů MP3 může chvíli trvat. Pokud

během převodu dojde k přerušení dodávky proudu, všechny přetažené
stopy budou ztraceny.
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Přehrávání disků CD (pouze na základně)
Můžete přehrávat následující
• Všechna zvuková CD
• Všechna CD obsahující soubory WMA, MP3

Poznámka: Disky CDR, CDRW musíte nejprve ukončit.
Disk s digitální správou práv "Digital Rights Management"nelze přehr

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potištěnou stranou
směrem k sobě.

Pomoví navigačních ovladačů 3 4 1 2 zvolte stopu nebo složku.

Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka 2 nebo OK

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP

Disk vyjmete stisknutím tlačítka EJECT

Základnu
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Poslouchání FM rádia

Zapojení dodávané kabelové antény FM do centra a stanice (viz část
Instalace v Uživatelské příručky)

Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte na základně nebo stanici zdroj Radio
(na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko TUNER/AUX)

Výběr funkce Autostore radio (Automatické uložení rádia)
a. Stiskněte tlačítko MENU
b. Proveďte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3, 4 a 2.
• Na displeji se zobrazí tato zpráva: Autostore Please wait... Po dokončení

automatického ukládání se zobrazí seznam rozhlasových stanic, první stan-
ice začne hrát

• Do paměti lze uložit až 40 přednastavených rádiových stanic (včetně maximál-
ně 10 RDS stanic).

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci 3, 4 a 2 vyberte požadovanou stanici

Pro více informací o funkcích výrobku a jejich aktivaci si prosím
přečtěte dodávanou příručku:
• User manual: pro více podrobností a odstraňování potíží

• Connect to your PC: pro zapojení do PC, nastavení sítí, přenos a správu
vaší hudební sbírky pomocí Philips Digital Media Manager (dodáváno)

Základnu

Stanice
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D: Co je myšleno "stahováním"
a jaké funkce mohu použít při
činnosti stahování?

D: Potřebuji přímo po přinesení
domů ihned aktualizovat CDDB
databázi uloženou v Music
Centre (Hudebním Centru)?

D: Poskytuje Philips aktualizaci
CDDB databáze?

O: Stahování je proces, dle kterého je CD stopa převedena do mnohem menšího
formátu MP3, který je pak uložen na interním pevném disku Music Centre
(Hudebního Centra) pro přehrání a hudební přenos.V Music Centre (Hudebním
Centru) se "stahování" skládá ze dvou kroků: první, načítá obsah CD a dočasně ukládá
na pevný disk; druhý, převádí tento dočasný obsah CD do MP3 formátu - proces se
nazývá "kódování na pozadí".To trvá 1 hodinu pro převod 1 hodiny hudebního CD.
Ujistěte se, že jste nevybrali "Eko Úsporný" režim nebo neodpojili Vaše Music Centre
(Hudební Centrum) od elektrické zástrčky.

O: Ne. Zde je již v Music Centre (Hudebním Centru) předuložena masivní databáze
stop CD, která by se měla rovnat většině vydaných CD v posledních šesti měsících.

O: Ano. Poskytujeme čtvrtletní aktualizace CDDB na naší internetové stránce
http://www.philips.com/support. Jednoduše stáhnete soubor, vypálíte na CD a násle-
dujete proceduru krok za krokem pro kompletní aktualizaci.

O stahování/informaci o stopě

často kladené dotazy

D: Je zde maximální vzdálenost
přenosu mezi Music Centre
(Hudebním Centrem) a Music
Station (Hudebními Stanicemi)
pro efektivní přenos dat?

D: Potřebuji počítač a domácí
síť pro používání WACS700?

D: Byli by sousedé schopni
přistupovat k hudbě uložené na
mém Music Centre (Hudebním
Centru), pokud tedy mají také
Philips Music Station (Philips
Hudební Stanici)?

O: Ano. Maximální vzdálenost Wi-Fi vysílání pro systém je 250m, měřeno v
otevřeném prostoru. Nicméně v obytném prostředí jsou nevyhnutelné pevné
překážky, jako zdi a dveře, které mohou významně redukovat efektivní přenosovou
vzdálenost na přibližně 50 - 100m. Zkuste přemístit soustavy, pokud pocítíte
přenosové problémy

O: Ne.Váš WACS700 je navržen pro práci nezávislou na počítači. Můžete převádět
Vaše CD do MP3 na Music Centre (Hudebním Centru) a přenos hudby do Vašich
Music Station (Hudebních Stanicí) bez nějaké domácí síťové konstrukce.

O: Ne. Každá Music Station (Hudební Stanice) má unikátní šifrovací kód, který musí
být rozpoznán Music Centre (Hudebním Centrem) během instalačního procesu.
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nazývá "kódování na pozadí".To trvá 1 hodinu pro převod 1 hodiny hudebního CD.
Ujistěte se, že jste nevybrali "Eko Úsporný" režim nebo neodpojili Vaše Music Centre
(Hudební Centrum) od elektrické zástrčky.

O: Ne. Zde je již v Music Centre (Hudebním Centru) předuložena masivní databáze
stop CD, která by se měla rovnat většině vydaných CD v posledních šesti měsících.

O: Ano. Poskytujeme čtvrtletní aktualizace CDDB na naší internetové stránce
http://www.philips.com/support. Jednoduše stáhnete soubor, vypálíte na CD a násle-
dujete proceduru krok za krokem pro kompletní aktualizaci.

O stahování/informaci o stopě

často kladené dotazy

D: Je zde maximální vzdálenost
přenosu mezi Music Centre
(Hudebním Centrem) a Music
Station (Hudebními Stanicemi)
pro efektivní přenos dat?

D: Potřebuji počítač a domácí
síť pro používání WACS700?

D: Byli by sousedé schopni
přistupovat k hudbě uložené na
mém Music Centre (Hudebním
Centru), pokud tedy mají také
Philips Music Station (Philips
Hudební Stanici)?

O: Ano. Maximální vzdálenost Wi-Fi vysílání pro systém je 250m, měřeno v
otevřeném prostoru. Nicméně v obytném prostředí jsou nevyhnutelné pevné
překážky, jako zdi a dveře, které mohou významně redukovat efektivní přenosovou
vzdálenost na přibližně 50 - 100m. Zkuste přemístit soustavy, pokud pocítíte
přenosové problémy

O: Ne.Váš WACS700 je navržen pro práci nezávislou na počítači. Můžete převádět
Vaše CD do MP3 na Music Centre (Hudebním Centru) a přenos hudby do Vašich
Music Station (Hudebních Stanicí) bez nějaké domácí síťové konstrukce.

O: Ne. Každá Music Station (Hudební Stanice) má unikátní šifrovací kód, který musí
být rozpoznán Music Centre (Hudebním Centrem) během instalačního procesu.


