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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

WACS700

Wireless Music 

Center + Station

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Benutzerhandücher
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Wireless Music Center (Bezprzewodowe muzyczną jednostką

centralną) WAC 700

Co jest w pudle?

Wireless Music Station

(Bezprzewodowa stacjami muzyczny-

mi) WAS 700

Instrukcja obsługiSzybka 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

Podłącz do swojego 

komputera

• Przed użyciem pilota Stacji zdejmij plastikową osłonę.

• Proszę umieścić 4 baterie typu AAA w pilocie urządzenia centralnego zgodnie z ilustracją.

pilot dwudrożny do Centrum

muzycznego

pilot do Stacji

muzycznej

Przed rozpoczęciem używania pilota:
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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.

• się w tryb HD (twardy dysk) (zobacz ilustrację

ekranu po prawej stronie).

(Upewnij się, że przed włączeniem Stacji włączyłeś Centrum.)

Dowolne przestawianie Centrum i Stacji:

• Po prostu wyłącz Centrum lub Stację, przenieś je do innego pokoju i

włącz.

• Będą Państwo mogli odtwarzać muzykę przechowywaną na twardym

dysku zarówno na urządzeniu centralnym, jak i na stacji.

Przyłączenie/Ustawienia

Centrum

Stacja

AC

AC

(skrót HD oznacza

tryb dysku

twardego)

WAŻNE!
• Unikaj grubych ścian. Oddzielenie Państwa urządzenia centralnego i stacji

dwoma lub więcej ścianami może spowodować słabą jakość strumieniowego

przesyłu danych.

• 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.

• Dla uzyskania jak najlepszego połączenia dla strumieniowego przesyłu danych,

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 Instrukcja obsługi,
Załącznik: Jak zamontować jednostkę centralna lub stację na
ścianie. mogą Państwo potrzebować pomocy ze strony wykwalifikowanego

personelu serwisu.
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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

Odtwarzanie zawartości twardego dysku (HD)

Na twardym dysku urządzenia WAC700 Music Center o pojemności 40 GB mogą

Państwo przechowywać aż do 750 płyt audio CD (na urządzeniu centralnym).

Philips nagrał wstępnie 6 ścieżek demo na liście odtwarzania 00000WA oraz ścieżek

dźwiękowych na listach odtwarzania Lista_001- Lista_004.

Naciśnij STANDBY ON, by włączyć Centrum lub Stację

Naciskając SOURCE wybierz źródło muzyki HD na Centrum lub Station

• Mogą Państwo wybrać i odtwarzać muzykę zarówno na urządzeniu cen-

tralnym, jak i na stacji.

Użytkowanie

Za pomocą okrągłego klawisza proszę przycisnąć klawisze nawigacji 3 4 1

2 aby wybrać opcje odtwarzania: Np. "Lista" 2, "Lista_001" 4, OK 

* Dostępna przestrzeń na przechowywane dane wynosi około 33GB, co jest spowodowane wymaganą pojemnością zarezerwowaną dla systemu.

Centrum

Stacja
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Przenoszenie utworów pomiędzy Centrum i Stacją

Jednocześnie do urządzenia centralnego WAC 700 może zostać podłączonych do 5

stacji WAS 700. Muzyka może być przesyłana strumieniowo z urządzenia centralnego do

wszystkich stacji za pomocą połączenia WiFi. Państwa rodzina będzie mogła cieszyć się

muzyką i łatwo ją odtwarzać z różnych części Państwa domu.

MUSIC FOLLOWS ME
Gdy będą się Państwo poruszać po domu, muzyka będzie się

przemieszczać wraz z Państwem, bądź z urządzenia centralnego do stacji,

bądź ze stacji do urządzenia centralnego.

Na pierwszym urządzeniu (Urządzenie Centralne lub Stacja), podczas odt-

warzania muzyki w trybie HD (twardy dysk)

Wcisnąć MUSIC FOLLOWS ME, aby włączyć funkcję.

• Pojawi się ikona 

Przenosząc odtwarzanie na drugie urządzenie (Urządzenie Centralne lub

Stacja), na wyświetlaczu znajdą Państwo ikonę (wyświetlaną przez 5

minut).

Jeżeli drugie urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania, proszę przycisnąć

STANDBY ON, aby je włączyć i wybrać ŹRÓDŁO dla trybu HD.

Przycisnąć MUSIC FOLLOWS ME, aby pobrać muzykę.

• Teraz zostanie zatrzymane odtwarzanie muzyki z pierwszego urządzenia,

natomiast będzie ono kontynuowane na drugim urządzeniu.

• Ikonka zniknie.

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

Przydatne informacje:
• Proszę sprawdzić, czy wybrali Państwo opcję HD dla urządzenia central-

nego i stacji.

• Musisz wcisnąć MUSIC FOLLOWS ME na pierwszym urządzeniu zanim wciśniesz

ten przycisk na urządzeniu drugim.
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Budowanie biblioteki muzycznej w urządzeniu Centrum
Na twardym dysku urządzenia centralnego o pojemności 40 GB mogą Państwo

przechowywać aż do 750 płyt audio CD zgrywając płyty CD i konwertując je do

plików MP3.

Kopiowanie płyt audio

Włóż płytę CD audio do kieszeni CD Centrum, trzymając płytę CD stroną

zadrukowaną skierowaną do siebie.

• Pojawi się napis Reading CD (Odczyt CD).

• Pojawi się lista utworów z okienkami selekcji.

• Dla płyt zawierających pliki muzyczne nagrane w formatach
MP3/WMA: pojawia się folder lista plików. Aby wejść do listy

ścieżek, proszę przycisnąć 2 na podświetlonym folderze, w którym znajduje
się plik.

Gdy lista ścieżek dźwiękowych zostanie wyświetlona, proszę przycisnąć

klawisz NAGRYWANIE.

• Pojawi się lista ścieżek i pola wyboru dla wszystkich ścieżek.

Aby podświetlić poszczególne ścieżki, proszę używać klawiszy nawigacji 3 lub

4 oraz 2 Aby zaznaczyć lub odznaczyć ścieżki, które mają zostać nagrane,
proszę wcisnąć MARK • UNMARK
• Proszę przycisnąć i przytrzymać MARK • UNMARK, aby równocześnie

zaznaczyć/odznaczyć wszystkie wyświetlone ścieżki.

Państwa urządzenie centralne jest ustawione fabrycznie na zgrywanie płyt CD

przy 4-krotnej prędkości przy zapewnieniu najlepszej jakości.W przypadku,

gdyby wystąpiły trudności z odczytem poszczególnych płyt CD, proszę

spróbować nagrywać przy mniejszej prędkości.W przypadku, gdy na płycie jest

nagrany tylko głos, mogą Państwo również wybrać gorszą jakość nagrywania.

(Instrukcje znajdziesz w Instrukcja obsługi, Tworzenie biblioteki muzy-
cznej w jednostce centralnej)

W celu rozpoczęcia nagrywania całej płyty CD, naciśnij RECORD lub OK.
(Aby zripować część płyty CD, patrz Instrukcja obsługi)
•  Pojawi się napis CD-Rec. Na wyświetlaczu podana jest nazwa ścieżki i

albumu dla aktualnie nagrywanej ścieżki.

Centrum
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Znajdywanie skopiowanych utworów
Po zakończeniu konwersji  MP3, można odszukać i odtworzyć ripowane ścieżki
w Albums.

Proszę nacisnąć SOURCE aby wybrać tryb HD.

Używając przycisków nawigacji 3 4 1 2 znajdź album z nagranymi utworami

w opcji Albums (Albumy).

Import muzyki z komputera

Postępuj zgodnie z instrukcją Podłącz do swojego komputera.

Nagrywanie z radia lub urządzenia zewnętrznego
Można nagrać do 3 godzin muzyki z radia lub urządzenia zewnętrznego. Instrukcje znajdziesz
w Instrukcja obsługi, Tworzenie biblioteki muzycznej w jednostce centralnej.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij STOP 

Przydatne informacje:
• Konwersja ripowanych ścieżek na pliki MP3 zajmuje trochę czasu.

Wszystkie zgrane utwory zostaną utracone, jeśli podczas konwersji

nastąpi awaria zasilania.
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Odtwarzanie płyt CD (jedynie na urządzeniu Centrum)

Mogą Państwo odtwarzać następujące formaty nagrań:

• Wszystkie płyty audio CD.

• Wszystkie płyty CD zawierające pliki WMA i MP3.

Uwaga: Płyty CRD, CRDW muszą najpierw zostać zamknięte.

Nie można odtwarzać płyt z funkcją "Digital Rights Management" (Cyfrowego

zarządzania prawami autorskimi).

Włóż płytę audio do kieszeni CD urządzenia Centrum stroną z

nadrukiem do siebie.

Aby wybrać ścieżkę lub folder, proszę używać klawiszy nawigacji  3 4 1
2.

By rozpocząć odtwarzanie naciśnij 2 lub OK

By zatrzymać odtwarzanie, naciśnij STOP

By wyjąć dysk CD, naciśnij EJECT

Centrum
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Słuchanie radia FM

Podłączenie dostarczonego przewodu anteny FM do urządzenia cen-

tralnego i do stacji. (Patrz Instrukcja obsługi, Instalacja)

Naciskając SOURCE (ŹRÓDŁO) wybierz Radio 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... Gdy

funkcja automatycznego wyszukiwania zostanie zakończona, wyświetlona

zostanie lista wszystkich stacji radiowych i rozpocznie się odtwarzanie

sygnału z pierwszej stacji.

• Można w pamięci zapisać do 40 stacji radiowych (w tym do 10 Stacji RDS).

Do wybierania stacji używaj przycisków nawigacji 3, 4 i 2

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach urządzenia i sposobie ich obsługi,

proszę przeczytać dołączoną instrukcję obsługi:

• User manual: Zawiera dalsze szczegóły i opisuje rozwiązywanie prob-

lemów

• Connect to your PC: Opisuje sposób podłączenia do komputera, konfig-

urację sieci, transfer i zarządzenia kolekcją muzyki przy użyciu Philips
Digital Media Manager (dostarczony w zestawie)

Stacja

Centrum
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środowisko

FAQ

PYTANIE:Czy jest maksy-

malna odległość pozwalająca

na zapewnienie wydajnej

transmisji strumieniowej

pomiędzy Music Centre i

Music Stations?

PYTANIE: Czy, aby używać

WACS700 potrzebuję komput-

era i sieci domowej?

PYTANIE: Czy moi sąsiedzi

będą mogli uzyskać dostęp do

zapisanej przeze mnie muzyki w

Music Center (centralnej jed-

nostce muzycznej), jeśli także

będą mieli Philips Music Station

(stacje muzyczne Philips)?

ODPOWIEDŹ: Tak. Maksymalna odległość transmisji Wi-Fi dla systemu wynosi

250 m, mierzone na przestrzeni otwartej. Jednak w środowisku domowym występują

nieuniknione stałe przeszkody takie jak ściany lub drzwi, które mogą znacząco zre-

dukować skuteczny zasięg transmisji, do koło 50 - 100 m.W razie występowania

problemów z transmisją spróbuj przestawić zestaw w inne miejsce.

ODPOWIEDŹ: Nie.Twój WACS700 przeznaczony jest do pracy niezależnej od

komputera.W Music Centre (jednostce centralnej) możesz skonwertować swoje

płyty CD do formatu MP3 i przesłać muzykę do Music Stations (stacji muzycznych)

bez konieczności tworzenia sieci domowej.

ODPOWIEDŹ: Nie. Każda Music Station (stacja muzyczna) ma unikalny kod

szyfrowania, który musi zostać rozpoznany przez Music Centre (centralną  jednostkę

muzyczną) w czasie procesu instalowania.

PYTANIE: Co oznacza

"ripowanie" i z jakich funkcji

mogę korzystać w czasie proce-

su ripowania?

PYTANIE: Czy musz´
natychmiast zaktualizowaç baz´
danych CDDB zapisanà w
Music Center natychmiast po
przyniesieniu urzàdzenia do
domu?

PYTANIE: Czy Philips 

oferuje aktualizacje bazy danych

CDDB?

ODPOWIEDŹ: Ripowanie jest procesem, w czasie którego ścieżka płyty CD
jest konwertowana na znacznie mniejszy plik formatu MP3, który następnie jest
zapisywany na dysku twardym Music Center w celu odtworzenia i realizacji transmisji
pakietowej muzyki.W Music Center "ripownaie" obejmuje dwa kroki: pierwszy obej-
muje odczytanie zawartości płyty CD i zapisanie jej tymczasowo na dysku twardym;
drugi obejmuje konwersję tej tymczasowej zawartości płyty CD na format MP3 -
proces ten nazywany jest "kodowaniem w tle". Konwersja 1 godziny muzyki z płyty
CD zajmuje około 1 godziny. Upewnij się, że nie wybrałeś trybu "Eco Standby"
(Gotowość do zasilania ekonomicznego) lub nie wyłączyłeś Music Center z gniazdka
zasilania elektrycznego.

ODPOWIEDŹ: Nie.W Music Center (muzycznej jednostce centralnej) zapisana

jest wst_pnie olbrzymia baza danych utworów CD, które powinny pasować do

większości płyt CD wydanych w czasie ostatnich sześciu miesięcy.

ODPOWIEDŹ: Tak. Oferujemy kwartalną aktualizację bazy CDDB za pośred-

nictwem naszej strony internetowej http://www.philips.com/support.Wystarczy

zapisać plik, nagrać go na płytę CD-ROM i wykonać krok po kroku procedurę aktual-

izacji.

Informacja o ripowaniu/utworach

Najczęściej zadawane pytania



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

Zarządzanie muzyką

PYTANIE: Czy to jest
Philips Digital Media Manager
(DMM)?

PYTANIE: W jaki sposób

mogę przesłać zapisane na

swoim komputerze utwory

MP3 do mojej nowej Music

Center?

PYTANIE: Czy Music
Center podlega aktualizacji?

ODPOWIEDŹ:Głównym zadaniem Philips Digital Media Manager jest 

gromadzenie utworów MP3, które znajdują się na twoim komputerze i

przesyłanie ich do Music Center. Dodatkowo oferuje on rozwiązanie pozwalające

w jednym kroku zarządzać i organizować zawartość muzyczną w formacie MP3

to jest tworzyć listy odtwarzania, zmieniaż nazwy utworów i zawartość list odt-

warzania, jak równieć aktualizować CDDB.

ODPOWIEDŹ: Po zainstalowaniu Philips Digital Media Manager (DMM) i

podł_czaniu komputera do muzycznej jednostki centralnej za pomocą dostarczonego

kabla Ethernet, możesz za pomocą tego oprogramowania zlokalizować wszystkie

swoje utwory MP3 na komputerze oraz przenieść i upuścić je w "oknie urządzenia"

DMM. Przesyłanie utworów zacznie się automatycznie, a średni czas przepisania jed-

nego utworu wynosi 4-6 sekund. Postępuj zgodnie z instrukcją Podłącz do swo-
jego komputera.

ODPOWIEDŹ:Tak, zarówno Music Center, jak i Music Station mogą mieć 

aktualizowane oprogramowanie, co oznacza, że są przygotowane na przyszłą aktual-

izację, jak tylko będzie ona dostąpna. Prosimy regularnie sprawdzać ostatnie informac-

je dotyczące funkcji i udoskonaleń na stronie http://www.philips.com/support

Potrzebujesz pomocy?

www.philips.com/support 
Lub 

zadzwoń do naszego punktu pomocy technicznej


