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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
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Wireless Music Center 
Draadloos Muziekcentrum WAC 700

Wat zit in de verpakking?

Wireless Music Station 
(Draadloos Muziekstation) WAS 700

Gebruikersha
ndleidingen

Gids voor een
snelle start

afstandsbediening voor
het Station

met 1 batterij van het
type CR2025

2-richtingen afstandsbedien-
ing voor het Centrum

met 4 batterijen van het
type AAA

1 x ethernetkabel 2 x montagekit voor
het Centrum & Station

Center

Station

2 x FM-draadantenneInstallatie-cd voor pcAansluiting naar uw pc

• Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening
van het Station begint te gebruiken.

• Plaats 4 AAA batterijen in de afstandbediening van het Center zoals
aangetoond.

2-richtingen afstandsbediening
voor het Centrum

afstandsbediening
voor het Station

Alvorens U de afstandbediening gebruikt 
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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 automatische installatie /

aansluiting start op.
• Nadat de installatie / aansluiting is voltooid, gaan

zowel het Center als het Station de modus HD
(harde schijf) binnen (zie schermillustratie op de
rechterzijde)

(Let erop dat u het Centrum aanschakelt voordat u het Station aanschakelt )

Verplaats het Centrum en Station naar wens:
• Verwijder eenvoudig de stekker van uw Centrum of Station uit het

stopcontact en sluit hem aan op een stopcontact in een andere kamer.
• U kunt nu muziek die in de HD is opgeslagen weergeven op het

Center en het Station

Aansluiten/opstellen

Station

AC

AC

(HD staat voor
Harde Schijf-
modus)

BELANGRIJK!
• Voorkom dikke muren. Het is mogelijk dat u een slechte stromingsaansluiting

verkrijgt wanneer uw Center en Station door 2 of meer muren gescheiden
zijn.

• Houd uw Centrum en Station uit de buurt van storingsbronnen zoals: plasma-tv's,
microgolfovens,DECT-telefoons, bluetoothapparatuur, draadloze telefoons, andere
Wi-Fi-producten.

• Voor een optimale stromingsaansluiting, 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 uw
Centrum of Station op de muur te bevestigen van de
Gebruikershandleidingen. is het mogelijk dat u de hulp van een gekwali-
ficeerde technicus dient in te roepen.

Centrum
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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

Weergave van de harde schijf (HD)

U kunt centraal op de 40 GB* harde schijf van het Music Center WAC700 tot
750 audio-cd's opslaan.
Philips heeft 6 demotracks in de weergavelijst 00000WA en 6 muzieknummers
in de weergavelijsten _001tot _004 voorgeprogrammeerd.

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 kunt zowel op het Center als op het Station muziek selecteren en

weergeven.

Genieten

Met de ronde toets, drukt u op de navigatietoetsen 3 4 1 2 om weer-
gave-opties te selecteren: bijv. met "Playlist" 2,"Playlist_001" 4, OK 

* De beschikbare opslagruimte voor muziek bedraagt ongeveer 33GB, wegens het vermogen dat voor de systeemdoeleinden werd gereserveerd

Centrum

Station
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Muziek verplaatsen van het Centrum naar het Station en omgekeerd
U kunt op het Center WAC700 tot 5 Stations WAS700 tegelijkertijd aansluiten. Muziek kan
via de WiFi-verbinding worden gestroomd van het Center naar alle Stations. Uw familie kan
met gemak van muziek genieten en die muziek tegelijkertijd in verschillende kamers van uw
woning beluisteren.

MUSIC FOLLOWS ME
Terwijl u zich doorheen uw woning verplaatst kan uw
muziek zich met u mee verplaatsen, ofwel van het Center
naar een Station of van een Station naar het Center.

Op het eerste apparaat (Center of Station), terwijl de muziek van de
HD (harde schijf) wordt weergegeven:
Druk op MUSIC FOLLOWS ME om deze functie te activeren

• Het icoon verschijnt op de display

Begeef u naar het tweede apparaat (Center of Station), u vindt er het

icoon op de display (slechts 5 minuten lang).
Druk wanneer het tweede apparaat zich in de modus stand-by bevindt op
STANDBY ON om het aan te schakelen en schakel SOURCE naar de
modus HD 
Druk op MUSIC FOLLOWS ME om de muziekweergave op te nemen
• De muziekweergave van het eerste apparaat stopt nu, terwijl de weer-

gave op het tweede apparaat verder gaat.

• Het icoon verdwijnt van de display.

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

BELANGRIJK!
• Controleer of u zowel op het Center als het Station HD heeft geselecteerd.
• 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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MUSIC BROADCAST
MUSIC BROADCAST staat u toe muziek van het Center naar alle aanges-
loten Stations door te stromen.

Op het Centrum
Druk terwijl de muziek van de HD (harde schijf) in het Music
Center wordt weergegeven op MUSIC BROADCAST om te
activeren.
• Het icoon verschijnt op het Centrum en het Station. Het

Station synchroniseert dan met het Center.

Op het Center en het Station
• De geselecteerde muziek wordt na 15-20 seconden op zowel het Center

als het Station weergegeven

Tips:
• Controleer of u zowel op het Center als het Station HD heeft geselecteerd.

U kunt binnen de 5 seconden MUSIC BROADCAST nog annuleren.
• Druk in één Station op STOP, de doorstroming gaat nog verder.

• Om opnieuw te broadcasten
Gelieve voordat u op MUSIC BROADCAST, drukt te controleren of een
eerdere doorstroming nog actief is.

Wanneer het icoon op de display van het Centrum of Station nog zichtbaar is
drukt u op STOP van het Centrum.

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

Om MUSIC BROADCAST, te stoppen drukt u op STOP van het Center.
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Printed Sid
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OK

Om een muziekcollectie op het Centrum aan te leggen
U kunt tot 750 audio-cd's op de 40 GB harde schijf van het Center opslaan door
cd's te rippen en om te zetten naar MP3-bestanden.

Rippen van cd's

Zet een audio-cd met de grafisch bedrukte zijde van de cd naar u toe in de
cd-lade van het Centrum.
• cd wordt gelezen verschijnt op de display.
• Audio CD: De lijst van muzieknummers met aankruisvakjes verschijnt op

de display.
• Voor cd's waarop MP3/WMA muziekbestanden zijn opgenomen:

de lijst van de bestandenmappen verschijnt op de display. Om
een lijst van muzieknummers binnen te gaan drukt u op een aangegeven
bestandenmap op 2

Druk terwijl de lijst van muzieknummers op de display is aangegeven
op RECORD
• De lijst van muzieknummers en aankruisvakjes verschijnen voor

alle muzieknummers op de display.

Gebruik de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om bepaalde muzieknummers aan
te geven,
en druk op MARK • UNMARK om muzieknummers voor de opname te
selecteren of deselecteren
• Houd MARK • UNMARK in gedrukt om alle muzieknummers op de

display in één keer te selecteren / deselecteren.

Uw Center is voorgeprogrammeerd om cd's te rippen op 4 maal de snel-
heid en de beste kwaliteit.Wanneer u bij het lezen van een bepaalde cd
moeilijkheden ondervindt kunt u een lagere opnamesnelheid proberen. U
kunt ook een lagere kwaliteit selecteren wanneer het enkel om een ste-
mopname gaat. (Verwijs naar Het aanleggen van een muziek-
collectie in het Centrum in de Gebruikershandleidingen)

Om de opname van de hele cd te starten drukt u op RECORD of op OK.
(Verwijs naar de Gebruikershandleidingen voor het rippen van een
gedeelte van de cd.)
• CD-Rec (CD-opn) verschijnt op de display. De display geeft het muzieknum-

mer en de titel van de album van het opgenomen muzieknummer aan.

Centrum
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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.

Druk op SOURCE om de modus HD te selecteren.

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 Het aanleggen van een muziekcollectie in het Centrum in
de Gebruikershandleidingen

Druk op STOP om de opname te stoppen

BELANGRIJK!
• Het duurt even vooraleer de geripte muzieknummers tot MP3-

bestanden zijn geconverteerd.Als de stroom uitvalt tijdens de con-
versie, gaan alle geripte tracks verloren.
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Weergave van cd's (enkel op het Centrum)
U kunt het volgende weergeven
• Alle audio-cd's
• Alle cd's waarop WMA, MP3-bestanden zijn opgenomen
Opmerking: CD-R en CD-RW disks moeten eerst gefinaliseerd worden.

Disc met "Digital Rights Management" kan niet worden afgespeeld.

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 een map
te selecteren.

Druk op 2 of OK om de weergave te starten.

Druk op STOP om de weergave te stoppen.

Druk op EJECT om de cd te verwijderen.

Centrum
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Luisteren naar de FM-radio

Sluit de inbegrepen FM-draadantenne aan op uw the Center en
Station (zie Installatie in de Gebruikershandleidingen)

Druk één- of meermaals op SOURCE om de bron Radio 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... Wanneer het automa-

tische opslaan is voltooid verschijnt een lijst van radiozenders en begint
de weergave van de eerste zender 

• U kunt tot 40 geheugenzenders in het geheugen programmeren
(inclusief een maximum van 10 RDS-zenders).

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

Gelieve voor meer informatie over de productkenmerken en hoe u die
activeert de inbegrepen gebruiksaanwijzing te lezen:
• User manual: voor meer details en ook voor het oplossen van proble-

men
• Connect to your PC: om op uw pc aan te sluiten, netwerken in te

stellen, uw muziekcollectie over te zetten en beheren met behulp van de
Philips Digital Media Manager (inbegrepen)

Station

Centrum
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Over het milieu

FAQ

V: Is er een maximum afstand
voor de transmissie tussen het
Music Centre en de Music
Stations (muziekstations) voor
effectieve streaming?

V: Heb ik een computer en
thuisnetwerk nodig om de
WACS700 te gebruiken?

V: Is het mogelijk dat mijn
buren toegang vinden tot de
muziek die in mijn Music
Centre is opgeslagen wanneer
zij ook een Philips Music
Station hebben?

A: Ja. De maximum afstand van de Wi-Fi transmissie voor het systeem bedraagt
250 m, gemeten in een open ruimte. In een thuisomgeving echter, waar onvermi-
jdelijk vaste obstakels zoals muren en deuren aanwezig zijn, kan de effectieve trans-
missieafstand opmerkelijk verkleinen tot 50-100 m. Probeer de toestellen ergens
anders te plaatsen wanneer u problemen met de transmissie ervaart.

A: Neen. Uw WACS700 werd ontworpen om onafhankelijk van een computer te
kunnen werken. U kunt op het Music Centre (muziekcentrum) uw cd's omzetten
naar MP3's en de muziek streamen naar uw Music Stations (muziekstations) zon-
der een structuur van een thuisnetwerk.

A: Neen. Elk Music Station (muziekstation) is uitgerust met een unieke code die
tijdens de installatieprocedure door het Music Centre (muziekcentrum) moet wor-
den herkend.

V: Wat betekent "rippen" en
welke functies kan ik tijdens
het rippen gebruiken?

V: Moet ik de CDDB-database
die in het Music Centre is
opgeslagen onmiddellijk actu-
aliseren nadat ik hem mee
naar huis bracht?

V: Biedt Philips updates voor
de CDDB-database aan?

A: Rippen is het proces waarbij een cd-muzieknummer wordt omgezet naar de
veel kleinere MP3-opmaak, waarna deze wordt opgeslagen op de interne harde
schijf van het Music Centre voor weergave en streaming van muziek. "Rippen" in
het Music Centre gebeurt in twee stappen: eerst wordt de cd-inhoud gelezen en
tijdelijk op de harde schijf opgeslagen; vervolgens wordt deze tijdelijke cd-inhoud
omgezet naar de MP3-opmaak - een proces genaamd "achtergrondcodering". De
conversie van 1 uur cd-muziek neemt 1 uur in beslag.Let erop dat u op dat ogen-
blik de modus "Eco Standby" niet selecteert en uw Music Centre niet van het
stopcontact loskoppelt.

A: Neen. Er is reeds een enorm grote database van cd-nummers in het Music
Centre opgeslagen, wat overeenstemt met de meeste cd's die in de laatste zes
maanden op de markt zijn gekomen.

A: Ja.Wij bieden om het kwartaal updates voor de CDDB-database aan via onze
website op http://www.philips.com/support. Download eenvoudig het bestand,
brand het op een cd-rom en volg de stap-voor-stap werkwijze om de update te
voltooien.

Informatie over het rippen / muzieknummers

Frequent gestelde vragen



CountryCountry HelpdeskHelpdesk Tariff / minTariff / min Keep readyKeep ready
0820 901115
070 253 010

3525 8761 
09 2290 1908
08 9165 0006

0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

01 601 1161
199 404 042

26 84 30 00
0900 0400 063

2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Over Muziekmanagement

V: Wat is de Philips Digital
Media Manager (DMM - of
Digitale Mediamanager van
Philips)?

V: Hoe zet ik de MP3-
muzieknummers die ik reeds
op mijn pc had over naar mijn
nieuwe Music Centre (muziek-
centrum)?

V: Is het Music Centre
(muziekcentrum) upgradebaar?

A: De hoofdfunctie van de Philips Digital Media Manager is het verzamelen van de
MP3-muzieknummers die u op uw pc heeft opgeslagen en deze over te zetten naar
het Music Centre (muziekcentrum). Daarenboven biedt het een snelle oplossing
voor het beheren en rangschikken van uw MP3 digitale muziekinhoud, zoals het
aanmaken van weergavelijsten, het wijzigen van de titels van muzieknummers en de
weergave-inhoud, alsook het actualiseren van CDDB.

A: Nadat u de Philis Digital Media Manager (DMM - of Digitale Mediamanager van
Philips) heeft geïnstalleerd en uw pc met behulp van de geleverde ethernetkabel
op het Music Centre heeft aangesloten, kunt u deze software gebruiken om alle
MP3-muzieknummers op uw pc terug te vinden en ze dan eenvoudig te slepen
naar het "device window" (apparatuurvenster) van DMM. Het overzetten van
muzieknummers begint automatisch en de gemiddelde tijd voor het overzetten van
één muzieknummer bedraagt 4-6 seconden.Verwijs naar Aansluiting naar uw pc in
de Gebruiksaanwijzing

A: Ja, zowel de software van het Music Centre als van het Music Station (muziek-
station) zijn upgradebaar, wat betekent dat zij voorbereid zijn op toekomstige func-
tie-upgrades wanneer deze beschikbaar worden. Surf regelmatig naar onze website
voor het laatste nieuws over nieuwe kenmerken en verbeteringen op
http://www.philips.com/support

Hulp nodig?

www.philips.com/support 
Of 

bel onze hulplijn.


