Juhtmevaba muusikakeskus

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Eestikeelne kasutusjuhend

WAK3300

ÜLDINFORMATSIOON
LGPL Library (raamatukogu) kirjutatud
pakkumine
See toode sisaldab Linux 2.4.27-vrsl, mis on tehtud
kättesaadavaks GNU LGPL litsentsiversiooni 2.1 all
(siit alates nimetame “the Library“ - raamatukogu).
Philips Electronics Hong Kong Ltd pakub käesolevaga
toimetada soovi korral kohale või muuta
kättesaadavaks (mitte suurema tasu eest, kui seda
kulub füüsiliselt allika laiali jagamiseks) keskmisel
tasemel kasutatava raamatukogu vastava allikakoodi
täielikult masinaga loetavat koopiat tarkvara
vahetuseks.

MÄRKUSED
Neteisëtas saugomø áraðø, áskaitant
kompiuterio programas, failus, transliacijas ar
garso áraðus, kopijavimas yra baudþiamasis
paþeidimas. Ðio árenginio nederëtø naudoti
tokiems tikslams.

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid

Palun kontakteeruge:
Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building

HOIATUS!

5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

Toote muutmine võib põhjustada raskeid EMC
radiatsioone või muid ohtlikke toiminguid.

See pakkumine kehtib kuni kolm aastat alates toote
ostmise kuupäevast.

GPL Package (pakendus) kirjutatud
pakkumine
See toode sisaldab Linux 2.4.27-vrsl, mis on tehtud
kättesaadavaks GNU GPL litsentsiversiooni 2.1 all
(siit alates nimetame “the Program“ - programm).
Philips Electronics Hong Kong Ltd pakub käesolevaga
toimetada soovi korral kohale või muuta
kättesaadavaks (mitte suurema tasu eest, kui seda
kulub füüsiliselt allika laiali jagamiseks) keskmisel
tasemel kasutatava programmi vastava allikakoodi
täielikult masinaga loetavat koopiat tarkvara
vahetuseks.
Palun kontakteeruge:
Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong
See pakkumine kehtib kuni kolm aastat alates toote
ostmise kuupäevast.

Kui ühendate toote lahti, võtke tervenisti välja
ka seinakontakt.
Lapsed võivad end vigastada, kui kaabli lahtine
ots pole seinakontaktist eemaldatud.

Loata koopiate tegemine autoriõigustega
kaitstud materjalidest, seal hulgas arvutiprogrammidest, failidest, saadetest ja helisalvestistest võib olla autoriõiguseseaduse
rikkumine ning selle eest võetakse kriminaalsele vastutusele. Seda toodet ei tohi
sellisteks toiminguteks kasutada.

VEATEATED

SISUKORD
TURINYS

HOIATUS
Ärge kunagi proovige toodet ise parandada, kuna see rikub garantiid. Ärge avage süsteemi, kuna on risk
saada elektriðokki.
Kui ilmneb viga, kontrollige allpool lisatud nimekirja, enne kui viite toote parandusse. Kui te ei saa
probleemi nende pakutud variantide abil lahendada, konsulteerige Philipsi või edasimüüjaga, et saada abi.

Probleem
Esimese seadistuse ajal näitab WAK3300
”Searching for Center” väga pikka aega

Toimuvad vahelesegamised wifis keskuse
ja jaama vahel.
Philipsi Wireless Music Center/WAK3300
(jaam) opereerivad 2.4GHz raadiosageduse
spektrumil. Paljud kodumasinad ja IT-seadmed
opereerivad samal lainel (nagu näiteks
mikrolaineahjud, DECT telefonid, bluetooth
seadmed (kõrvaklapid, arvutihiir, ruuterid,
telefonid, wifiprinterid, PDAd). Need seadmed
võivad jaama ja WAK3300 omavahelist suhtlust
segada. Tulemusteks on pausid esituse ajal,
aeglane vastus opereerimisel. Vahelesegamise
suurus sõltub kiirguse tugevusest ja
wifiühenduse ulatusest.

WAK3300 ei suuda mängida teatud
muusikafail UPnP-serveris

WAK3300 negroja keleto muzikos failø ið
UPnP serverio

WAK3300 ei reageeri, kui nuppudele
vajutada
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Lahendus
4

Kontrollige, kas olete keskuse ja WAK3300 asetanud
kõrvuti siledale ja kindlale tasapinnale.

4

Kontrollige, et keskus oleks paigaldusreþiimil

4

Sulgege juhtmevaba Access Point, kui teil on raskus
keskuse ja WAK3300 ühendamisega.

Kui toode töötab, peatage esitus ja:

Üldinformatsioon

Põhifunktsioonid

WAK3300 juhtmevabast muusikakeskuse
kellraadiost .............................................................5

Sisselülitamine, ootele panek ja helifailide
otsimine ...............................................................19

Aksessuaarid ..........................................................5

Säästureþiimile lülitamine.....................................19

Minimaalsed süsteeminõuded ................................5

Seadistustele ligipääs menüüst ............................20

Philipsi on-line toetus.............................................6

Kellaseaded ..........................................................20
Kellaseadete muutmine
Ajaseadete kuvamine esituse ajal

Keskkonnainformatsioon........................................7
Hooldus..................................................................7
Ohutusinformatsioon..............................................7

Juhtnupud
Seade nupud (ülal, ees ja paremal paneelil)..........10

Helitugevus...........................................................21
TUMM ..................................................................21
Helikontroll ...........................................................21
DSC (Digitaalne Helikontroll) garso valdymas)
Bassi kohandamine

4

Hoidke keskus ja WAK3300 vähemalt kolme meetri
kaugusel sellistest seadmetest.

4

Kui võimalik, vahetage opereerimiskanalit teistel wifiseadetel.

Ettevalmistus

4

Pöörake seadmed erinevatesse suundadesse, et
vähendada segamist.

Juhtimispuldi kasutamine.....................................12
Puldi patareide vahetamine

Muusika

Navigeerimisnuppude kasutamine........................12

MUUSIKA allikast .................................................23

Tähestikuliste klahvide kasutamine.......................13

MUUSIKA allika mängimine..................................23

Juhtimispult .........................................................10

Seadistamine
WAK3300 asukoht................................................15
4

Lubage UPnP-serverile funktioneerida UPnPseadmega.

4

Lülitage välja tulemüür, mis on teie UPnP-seadmele
lisatud.

4

Kui ühendate DRM-lubatud UPnP-seadme,
autoriseerige WAK3300 UPnP-seadmes või uuendage
litsentsi.

4

Muusikafailid on UPnP-serveris kustutatud.

4

DRM-kaitstud failidele installeerige Window Media
Connect® UPnP-seadmel.

4

Kui ühendate DRM UPnP-seadme, autoriseerige
WAK3300 UPnP-seadmega või uuendage litsentsi.

4

Lülitage WAK3300 välja ja siis uuesti sisse tagasi.

Süsteemi ülespanek..............................................15
Seinakontaktiga ühendamine
Keelevalik
Kella seadistamine
WAK3300 ühendamine juhtmevaba
muusikakeskuse või UPnP-muusikaserveriga ......16
WAK3300 jaama ühendamine juhtmevaba
muusikakeskusega
WAK3300 ühendamine UPnP-muusikaserveriga

Keelevalik .............................................................22
Seadme informatsiooni vaatamine .......................22

Valimine ja otsimine .............................................24
Erinevate võimaluste valimine
Kiirkerimine valikus
Pala valimine olemasolevas albumis esituse ajal
Erinevad esitusvõimalused: REPEAT, SHUFFLE ....25
Muusika liigutamine Philips juhtmevaba keskuse ja
WAK3300 (jaam) vahel.........................................26
MUUSIKA järgneb mulle
MUUSIKA eetrisse andmine

FM antenni paigaldamine......................................18
AC voolu kasutamine............................................18
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SISUKORD

TOOTE SEADISTUSED

FM raadio

Põhivara uuendamine

Toote ümbernimetamine

Raadiojaamade häälestamine ...............................28

1. a. Kontrollige, kas WAK3300 on ühendatud
Access Point'iga interneti kaudu (vaadake
Paigaldamine: WAK3300 ühendamine
UPnP-serveriga).

1. Vajutage HOME, et siseneda peamenüüsse ja
valige Setting menüü, vajutades \ või [ ja Q.

Raadiojaamade programmeerimine......................28
Automaatsalvestus: automaatne
programmeerimine
Käsitsi programmeerimine
Eelseadistusega jaama kuulamine

b. Kontrollige, et ühendusprofiil interneti jaoks
on pakutud (vaadake Võrguseadistused:
Ühendusprofiili loomine).

Alarm

2. Vajutage HOME, et siseneda peamenüüsse ja
valige Setting menüü, vajutades \ või [ ja Q.

Alarmi seadistamine .............................................30
Alarmi kellaaja seadistamine
Kordusreþiim
Alarmiheli seadistamine

3. Kasutage \ või [ ja Q, et valida Device ja siis
Firmware.
Ü Ekraanile ilmub Upgrade to new firmware?

Alarmi sisse- ja väljalülitamine .............................32
Ajutine alarmi väljalülitamine ................................32
Alarmi edasilükkamine 8 minutiks
Alarmi edasilükkamine eelmääratud ajaks

4. Vajutage \ või [ ja Q, et valida Yes.
Ü Toode alustab põhivara uuendamist.
Ü Kui toiming tehtud, teeb toode automaatse
restardi.

3. Olemasoleva nime muutmiseks kasutage \ või
[ ja Q, et valida Change name.

Võrguseadistused
Välisjuhtmevaba võrguga ühendamine .................33
Profiili loomine
Profiili muutmine
Profiili salvestamine
Krüptitud võtme muutmine profiilis

2. Kasutage \ või [ ja Q, et valida Network ja siis
Advanced Setting ja Edit Device Name.

5. Järgige samme Paigaldamise peatükis.

Toote seadistused
Unerežiimi määramine..........................................36
Algseadistus .........................................................36
Püsivara uuendamine ...........................................37
Seadme ümbernimetamine...................................37

Veateated

4. Sisestage uus toote nimi, kasutades täheklahve
(vaadake Ettevalmistus: Tähestikuliste
klahvide kasutamine).
Või
Vajutage \ või [ korduvalt, et leida sobivaid
tähti ja numbreid.

Probleemid ja nende lahendused..........................38
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TOOTE SEADISTUSED

ÜLDINFORMATSIOON

Unereþiimi seadistamine

Algseadistus

Te saate määrata kindla ajaperioodi, pärast mida
lülitub toode automaatselt ootereþiimile.

Kui soovite, saate taastada WAK3300 oma
esialgsesse seadistusse (sh ka võrguvalik).

H

Juhtpuldil:
a. Vajutage ja hoidke SLEEP TIMER kuni Sleep
Timer - Off ilmub.
b. SLEEP TIMER lühidalt ja korduvalt, kuni
soovitud ajaperiood ilmub ekraanile.

WAK3300 algseadistamine:
0

0

Muuta WAK3300 ühendatud muusika allikat (nt
Philips Music Center'ist UPnP Music Server'isse
või vastupidi).
Taasluua wifi-ühendus WAK3300 ja Philips
Wireless Music Center'i vahel.

1. Kasutage teravaotsalist tööriista, et vajutada
RESET auku toote peal.

Või
1. Vajutage HOME, et siseneda peamenüüsse ja
valige Setting menüü, vajutades \ või [ ning
Q.
2. Kasutage \ või [ ning Q, et valida Sleep 15,
30, 45, 60, 90, Off.
Ü Ekraan näitab valitud varianti lühidalt ja
naaseb eelmisesse olekusse. Ilmub ikoon ZZ.

Ü Ekraanile kuvatakse Restore factory setting

(Taastada tehaseseadistus).

2. Kasutage \ või [ ja Q, et valida Yes.

WAK3300 juhtmevabast
muusikakeskuse kellraadiost
Wak3300 on suurepärane lisand Philipsi juhtmevaba
muusikakeskuse keskkonda ning teie koduse arvuti
võrgule.
Automaatse seadistuse ja ühendusega saab
WAK3300 kergelt lisada keskuse wifivõrguga.
Keskuse täieliku muusikakogu saab WAK3300 wifi*
abil üle kanda.
Teie arvuti muusikakogu saab WAK3300 mängida ka
UPnP** abil.

Lisatud aksessuaarid
0

juhtpult koos ühe CR2D25 patareiga

0

adapter

Minimaalsed süsteeminõuded
Audiokeskus
0

Või
0

Lisaks kergele ligipääsule muusikale varustab
WAK3300 teid erinevate alarmivõimalustega.
*

Wifi või IEEE802.l l b/g on rahvusvaheline juhtiv
tööstusstandard juhtmevaba ühenduse jaoks.
Digitaalne info kantakse üle suurema leviala ja jõuga.

**

Universal Plug and Play (UPnPTM) on loodud tavalistele
võrgutehnoloogiatele ja võimaldab standardiseerida
erinevaid seadmeid. Juurdepääs erinevatele seadmetele
on lihtne.

Philips juhtmevaba muusikakeskus (Philips
Wireless Music Center)
arvuti UPnP meediaserveri tarkvaraga (näiteks
Philips Media Manager, Musicmatch®, Window
Media Connect® või

Võrk
0

Juhtmevaba ühendus (Wi-Fi 802l l b/g), Ad-hoc
või Infrastructure

Või
0

10/100 m Enthernet LAN-ühendus.

See seade ühildub kehtivate Euroopa Liidu
raadionõuetega.
Philips Consumer Electronics BG Entertainment
Solutions kinnitab, et see toode WAK330 on
vastavuses vajalike nõuetega ja teiste
asjakohastega Direktiivis 1999/5/EC.

3. Allesjäänud aja nägemiseks ootereþiimil vajutage
uuesti SLEEP.

Ü Toode teeb restardi.

3. Juhinduge Paigaldamise peatüki sammudest.
Ü Te peate taaslooma wifi-ühenduse WAK3300
ja Philips Wireless Music Center'i või UPnPserveri vahel.
Unereþiimi deaktiveerimiseks vajutage SLEEP
TIMER korduvalt, kuni näidatakse valikut Off.
Või
Vajutage STANDBY-ON / ECO POWER B , et
lülitada toode ootereþiimile.
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Nõuanne:
Te saate algseadistuse esile kutsuda ka:
a. Sisenege Setting menüüsse peamenüüst.
b. Kasutage \ või [ ja Q valige Device, millele
järgneb Restore.

5

ÜLDINFORMATSIOON
Philipsi on-line toetus
Philipsi tooted on disainitud ja toodetud kõrgemate kvaliteedistandardite järgi. Kui teie Philipsi ”Connected Planet”
toode ei tööta korralikult, soovitame vaadata kasutusjuhendit, kas teie toode on korralikult ühendatud ja seadistatud.
Täiustamaks teie kodumeelelahutuse kogemusi, pakub meie Conncected Planet toelehekülg
(www.philips.com/support) informatsiooni, mida vajate, et täielikult nautida oma toodet. Samuti leiate sealt uusi
tootelisandeid.
Palun külastage www.philips.com/support ja sisestage oma tootenimi (WAK3300), et näha:

VÕRGUSEADISTUSED
5. Vajutage \ või [ ning Q, et valida tühi
eelseadistamise koht.
Ü Ilmub võrkude nimekiri.
6. Vajutage \ või [ ning Q, et valida soovitud
profiil.
7. Sisestage soovitud profiil ning kinnitage nagu
näidatud.
Ü Ilmub Save to Profile (salvesta profiiliks)
võimaluste nimekiri.

H

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

H

Uusimad kasutusjuhendid ning arvutitarkvara juhendid

H

Püsivara uuenduslikke faile WAK3300 jaoks

8. Vajutage \ või [ ning Q, et valida tühi
eelseadistamise koht.

H

Uusimad arvutitarkvara allalaadimised

Uue profiili valimine ning kinnitamine

H

Interaktiivne veaotsing

1. Võrgumenüüs (Network menu) vajutage \ või
[ ning Q, et valida Select Profile (vali profiil).

Kuna teil on võimalik oma toodet uuendada, soovitame toote registreerida www.philips.com/register, et saaksime
teid koheselt teavitada, kui uued tasuta uuendused on saadaval.

Krüptitud võtme muutmine profiilis
1. a. Võrgumenüüs (Network menu) vajutage \
või [ ning Q, et valida Advanced Settings
(edendatud seadistused), mis on järgitud
Key Management'i poolt.

b. Valige Enable (luba).

2. Vajutage \ või [ ning Q, et valida teie soovitud
profiil.

Nautige WAK3300't!
Mudelinumbri leiate seade tagaküljelt.

2. Vajutage q, et pöörduda tagasi võimaluste
nimekirja juurde Networki all.
3. Vajutage \ või [ ning Q, et valida Quick Setup.
Ü Ilmub võrkude nimekiri.
3. Vajutage \ või [ ning Q, et valida OK, et
kinnitada uus profiil.

4. Vajutage navigatsiooni juhte \ või [ ning Q, et
valida muudetav võrk (profiil).
Ü Ekraanile ilmub Select key index (valige
klahvi indeks).
5. a. Vajutage \ või [ ning Q, et valida
muudetav klahv.
b. Muutke klahvi, kasutades tähemärkidega
klahve või klahve \[.
c. Valige aktiivne klahv.

Ü Pärast seda, kui seadistused on kinnitatud,

seadistus taaskäivitab end automaatselt.

6

Abistav vihje:
0 Eelseadistatud profiili krüptilise klahvi
muutmiseks võimaldage ka Profile
Management.
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VÕRGUSEADISTUSED
Profiili muutmine
1. Järgige samme 1 ning 2 Profiili loomise all.
2. Vajutage navigatsiooni juhte \ või [ ning Q, et
valida võrk (profiil), mida soovite muuta.
3. Vajutage \ või [ ning Q, et valida Other (teine)
(Advanced - edenenud).
a. Muutke võrgunimi (SSID), kasutades
tähemärkidega klahve, ning vajutage OK, et
kinnitada.

ÜLDINFORMATSIOON
WAK3300's on teil võimalik salvestada kuni 3
eelseadistatud profiili. Vastavalt võrgukeskkonnale,
valige ning kinnitage profiil, mis vastab teie
vajadustele.
1. Looge teie soovitud profiil (vaadake Profiili
loomine, Profiili muutmine).
2. a. Võrgumenüüs (Network menu), vajutage \
või [ ning Q, et valida Advanced Setting
(edendatud seadistused), mis on järgitud
Profile Management poolt.
b. Valige Enable (luba).
3. Vajutage q, et pöörduda tagasi võimaluste
nimekirja juurde Networki all.

Keskkonnainformatsioon

Hooldus

Kõik liigne pakkematerjal on välja jäetud. Me oleme
teinud oma parima, et muuta pakend lihtsalt
eristatavaks. Pakend jaguneb kolmeks: papp (karp),
polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid,
kaitseleht).

Toote puhastamine

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik
ümber töödelda, kui seda teeb vastav asutus. Palun
järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid (pakkematerjalide, vanade patareide ja tarvikute suhtes).

Vananenud toote ära viskamine
Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida
võib taaskasutada ja ümber töödelda.
Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote
küljes, tähendab see, et toode
on osa Euroopa Direktiivist
2002/96/EC.

b. Võrgu tüüp (Network type):
Valige Ad-hoc (otsene ühendus, ilma
juurdepääsupunktita) või Infrastructure
(läbi juurdepääsupunkti).

Palun otsige infot kohalike
jäätmekäitluspunktide kohta,
mis koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid.
Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma
majapidamisprügi hulka. Õige ümbertöötlemine
aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste
tervisele.

c. Krüptitud võtme seadistamine:
c1. Valige krüptiline klahv: WEP või WPA

H

kasutage pehmet, kergelt puhastusvahendiga
niisutatud riiet. Ärge kasutage variante, mis
sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või
lihvijaid.

Ohutusinformatsioon
H

H

H

H

H

H

H

Asetage toode tasasele ja kindlale pinnale.
Hoidke toodet, patareisid ja diske eemal
niiskusest, vihmast, liivast või kuumaallikatest
(nagu näiteks küttekeha või otsene päikeseallikas).
Asetage toode sinna, kus töötav ventilatsioon
hoiab süsteemi üle kuumenemast. Jätke toote ja
teiste asjade vahele umbes 10 cm (tagumine ja
ülemine külg) ja 5 cm (külgedelt).
Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid asjadega
nagu näiteks ajalehed, laudlinad, kardinad jms,
kuna see summutab ventilatsiooni.
Hoidke toodet veepritsmete eest.
Ärge asetage lahtist leeki toote lähedusse
(näiteks küünlad).
Toote mehhaanilised osad on määrduvad. Neid ei
tohi õlitada ega määrida.

4. Vajutage \ või [ ning Q, et valida Quick Setup.
Ü Ilmub Load Profile (laadi profiil) võimaluste
nimekiri.

c2. Looge klahv (4 klahvi on võimalik kokku
luua), kasutades tähemärkidega klahve
või \[ klahvi.
c3. Valige aktiivne võrk.
d. Järgige samme 3c, 3d, 3e Profiili loomine
all.
Ü WAK3300 taaskäivitub.
Ü Peamenüü ilmub, kui ühendus on
lõpetatud.

Profiili salvestamine
Et seada sisse ühendus rohkemasse kui ühte võrku,
peate te looma rohkem kui ühe profiili.

34

7

JUHTNUPUD

VÕRGUSEADISTUSED
Välisjuhtmevaba võrguga
ühendamine
WAK3300 saab kergesti ühendada erinevate
välisjuhtmevabade Wi-Fi võrkutega.

Või
Vajutage korduvalt navigatsiooni juhte
\ või [ ning Q, et valida täht, number
või sümbol.
b2. Vajutage OK, et kinnitada.

Profiili loomine
Välisjuhtmevabade võrkudega ühenduse sisseseadmiseks on vaja luua esmalt profiil.
1. Vajutage HOME, et siseneda peamenüüsse, ning
siis valige Setting menüü, vajutades
navigatsiooni juhte \ või [ ning Q.

2. Kasutage navigatsiooni juhte \ või [ ning Q, et
valida Network (võrk), mis järgib Quick Setup'i.

Ü Ekraanile ilmub Select Network (valige võrk).
Ü Ilmub Searching..., kui seadistus otsib

saadaval olevaid võrke.
Ü Ilmub nimekiri võrkudest.

Abistavad vihjed:
0 Kui teie soovitud võrk ei ole nimekirjas,
kontrollige, et IP leviala funktsioon on PC's
lubatud, siis vajutage navigatsiooni juhte \või
[ ning Q, et valida Rescan the Network (võrgu
uuesti skanneerimine).

c. Valige Auto (DHCP).

Abistavad vihjed:
0 Kontrollige, et automaatne IP määramise (DHCP)
funktsioon on lubatud võrgu juurdepääsupunktis. Detailide jaoks, pöörduge oma
juurdepääsepunkti (Access Point) kasutajamanuaali juurde.
0 Te saate ka valida Static IP ning määrata IP
aadress nagu näidatud, kasutades
tähemärkidega klahve.
d. Kui te kasutate profiili, et pääseda internetti,
ning te kasutate veebilehti läbi vahendaja
serverite, lubage vahendaja serveri
funktsioon ning seadke valmis vahendaja
port nagu näidatud.
e. Valige Yes, et rakendada seadistus.

3. a. Vajutage navigatsiooni juhte \ või [ ning
Q, et valida soovitud võrk.
b. Seadistage krüptimise klahv:
b1. Sisestage krüptimise klahv (WEP või
WPA), kasutades tähemärkidega
klahve, kui te olete jube seadistanud
krüptilise klahvi võrgu jaoks.

8

Ü WAK3300 taaskäivitub.
Ü Peamenüü ilmub, kui ühendus on

lõpetatud.
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ALARM
Alarmi sisse- ja väljalülitamine
1. Seadistamisel vajutage ALARM ON/OFF (alarm
sees/väljas) nuppu, et lülitada alarm sisse või
välja.

JUHTNUPUD
Abistav vihje:
0 Kui te jätkate SNOOZE vajutamist iga 8-minutilise
perioodi järel ning ei lõpeta alarmi, siis see ring
jätkub tund aeg enne, kui alarm lakkab.

Nupud seadmel
(peal, ees ja parempoolsel küljel)

1. STANDY-ON / ECO POWER B
vajutage lühidalt, et toode sisse lülitada
vajutage ja hoidke, et panna toode
energiasäästlikule reþiimile
0 Punane indikaator: süttib punaselt, kui
toode on ootereþiimil või energiasäästlikul
reþiimil
0
0

Alarmi edasilükkamine eelmääratud ajaks
1. Kui alarm kõlab, vajutage REPEAT ALARM (korda
alarmi) juhtimispuldil.
Ü Alarm lakkab ning kordab ennast ise pärast
seadistatud perioodi (vaadake Alarmi
seadistamine: kordusreþiimi seadistamine).

2. HOME
0

sisenemine peamenüüsse (valimaks
helifaile või süsteemiseadeid)

3. ALARM ON /
SLEEP TIMER

ALARM – lülitab alarmi sisse/välja
0 näitab alarmiseadeid
SLEEP TIMER – seadistab unereþiimi

Ü Ekraan näitab Alarm on või Alarm off.
Ü Ikoon
ilmub või kaob vastavalt.

Ajutine alarmi väljalülitamine
Alarmi edasilükkamine 8 minutiks
Kui alarm kõlab eelseadistatud alarmi ajal, saate te
selle lõpetada pärast teatud perioodi.
1. Kui alarm kõlab, vajutage SNOOZE (tukastus)
nuppu.
Ü Alarm lükatakse edasi 8 minutiks.
Ü
ilmub 8-minutilise perioodi ajaks.
2. Vajutage uuesti SNOOZE, kui soovite.

4. MENU
Abistav vihje:
0 Alarmi seadistuste kontrollimiseks vajutage
ning hoidke all SNOOZE kuni ilmub kella ekraan.

0

antud helifaili funktsioonimenüüsse sisenemine
või sellest väljumine

\/[
0

kerib ekraani ülesse ja alla

0

Tuner: häälestab raadiojaama

0

vahetab taasesitusekraani ja eelmise valikute
nimekirja vahel

0

alustab või paneb taasesituse pausile

\

OK / ]
8. IR
0

sensor infrapunase juhtpuldi jaoks
Nõuanne: Osutage alati pult sensori
suunas.

9. Z
0

3.5 mm kõrvaklappide sokkel

Nõuanne:
0 Muutke helitugevust enne, kui paigaldate
kõrvaklapid
0 Klappide ühendamine lülitab kõlarid välja

10. Ekraan
0

näitab seadme staatust.

5. SNOOZE
0

näitab lühidalt kella või peatab alarmi kaheksaks
minutiks

6. VOLUME +, –
0

muudab helitugevust

7. q / Q/ \ / [
0

navigeerimisklahvid (vasak, parem, üles, alla), et
kerida läbi valikuvõimaluste

0

naaseb eelmisesse valikusse

q

q/Q
0

jätab vahele/otsib lugusid/tagasi/edasikerimine
esitusmoodulis

Q / OK
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0

kinnitab valikuid

0

Tuner: sisestab nimekirja eelseadistatud
jaamadega

9

JUHTNUPUD

ALARM
2. STANDBY-ON B
0

vajutage õrnalt, et seade sisse lülituks või
panna ootereþiimile

3. MENU
0

funktsioonimenüüsse sisenemine / sealt
väljumine

4. HOME
0

Alarmiheli seadmistamine
Alarmiheli võib olla teie lemmiklugu, raadiojaam või
lihtsalt sumin.
1. Alarmi menüüs valige \ või [ ning Q, et valida
Source (allikas).
Ü Ekraan kuvab nimekirja alarmiheliallikatest.

peamenüüsse sisenemine (helireguleerimine või süsteemiseaded)

5. VOL +, –
0

Kasutamaks alarmiheliallikana raadiot

helitugevuse muutmine

6. MUTE
0

heli ajutine vaigistamine

7. SET ALARM
0

alarmiseadete menüü

8. REPEAT ALARM
0

c. Vajutage OK, et kinnitada.
Ü Valitud lood kantakse üle alarmimuusikakogusse.

2. Vajutage \ või [ ning Q, et valida soovitud
alarmiheliallikas.

Kasutamaks alarmiheliallikana muusikat
3. 1.

Looge alarmimuusikakogu.

4. Valige eelseadistatud raadiojaam (vaadake FM
raadio: raadiojaamade programmeerimine).
a. Eelseadistatud raadiojaamade nimekirjas
kasutage navigatsiooni juhte \ või [ ning
Q, et valida teie soovitud eelseadistatud
jaam.
b. Vajutage OK, et kinnitada.

alarmiseade kordamine

9. DIM
0

ekraanivalguse muutmine

10. SNOOZE
0

alarmi edasilükkamine kaheksaks minutiks

11. SLEEP TIMER
0

seadistab unereþiimi

12. SPACE
0

Juhtpult
1. Failiklahvid
MUSIC
valib muusikakogu (Wireless Music
Station'is või UPnP-serveris)
0 Ootereþiimil/energiasäästul: lülitub toote
sisse ja valib muusikakogu (Wireless Music
Station'is või UPnP-serveris)
0

INTERNET RADIO
0

sellel seadmel pole sellist funktsiooni

TUNER
0
0

10

valib FM raadio allika
Oote- ja energiasäästlikul reþiimil lülitab
seadme sisse ja valib FM raadio allika

Tekstisisestus: näitab olemasolevat vaba
ruumi

13. DSC (Digital Sound Control)
valib eeldefineeritud heliseaded: Neutral
(vaikimisi), Pop, Rock, Classic, Jazz
0 lülitab heliseaded välja
0

a. Kasutage navigatsiooni juhte \ või [ ning
Q, et siseneda kogusse.
Ü Ekraan kuvab muusikakogusid seadetest,
mis on ühendatud WAK3300'ga.
b. Kasutage navigatsiooni juhte \ või [ ning
Q, et valida soovitud lugu.
Ü Ekraan näitab muusikavaliku võimalusi:

DBB
0

lülitab sisse/välja bassilisa

14. Tähestikulised klahvid
0

Tekstisisestus: sisestab soovitud numbrid,
tähed või sümbolid.

15. REPEAT
0

valib kordusesituse

Fill all days (täida kõik päevad): kasutab valitud
lugu kõikidel päevadel
Auto select (automaatne valik): kasutab valitud
lugu esimesel päeval; teistel päevadel määrab
juhuslikult erinevad lood albumist, artistilt või
valitud loo þanrist.

SHUFFLE
0

valib suvaesituse
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ALARM

JUHTNUPUD

Alarmi seadistamine

16. Backspace P
Tekstisisestus: kustutab märgi enne
kursorit
0 MUSIC: peatab esituse
0

WAK3300 tagab valiku alarmi seadistustest, et täita
teie erinevad vajadused.

Enne alarmi seadmist kontrollige, et teie
WAK3300 kella seadistused on õiged.
Alarmi seadmiseks järgige järgnevaid samme
seadmaks alarmi aega, valimaks kordusreþiimi ning
valimaks alarmi heli allikat.

17. PROG / CAP ON / OFF
Ü Minutimärgid on esiletõstetud.

18. q / Q / \ / [

Alarmi kellaaja seadistamine
1. Vajutage HOME, et pääseda peamenüüsse, ning
siis valige Alarmi menüü, vajutades
navigatsiooni juhte \ või [ ning Q.

0

q
5. Korrake sammu 4, et seadistada minutid.
6. Vajutage OK, et kinnitada alarmi seadistused.

Kordusreþiimi

2. Vajutage \ või [ ning Q, et valida Alarm on, et
lülitada sisse alarm.
3. Vajutage \ või [ ning Q, et valida Alarm time
(alarmi kellaaeg).
Ü Te sisestate alarmi seadistamise režiimi.
Tunnimärgid on esile tõstetud.

TUNER: raadiojaamade programmivaliku
käsitsi paigaldamine
0 Tekstisisestus: suur- ja väiketähe vahetus
(CAP ON/CAP OFF)
0

Kui alarm heliseb eelseadistatud alarmi ajal, saate te
selle ajutiselt uuesti aktiveerida ning alarmi korrata
pärast teatud perioodi.
1. Alarmi menüüs vajutage \ või [ ning Q, et
valida Repeat (kordus).
Ü Ekraan kuvab nimekirja kordusreþiimidest.

0
0

navigeerimsklahvid (vasak, parem, üles,
alla), et läbi valikuvõimaluste sirvida
eelneva valiku juurde naasmine
Tekstisisestus: liigutab kursorit tagasi

q/Q
0

jätab vahele/otsib palasid/liigub edasi-tagasi

Q / OK
kinnitab valikuid
Tuner: sisestab eelvalitud jaama
0 Tekstisisestus: kinnitab valiku ja liigutab
kursorit edasi
0
0

\/[
0
0

\
0

kerib ekraani üles või alla
Tuner: otsib raadiojaamasid.
esitusekraani ja eelmise valiku vahel
liikumine

OK / ]
4. Vajutage navigatsiooni juhte \ või [ korduvalt,
et seadistada tund.
Või
Kasutage tähemärkidega klahve, et sisestada
teie soovitud tunnimärgid.
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Once (korra): aktiveerib alarmi ainult ühe korra.
Daily (igapäevaselt): kordab alarmi iga päev
Weekdays (tööpäeviti): kordab alarmi iga päev
tööpäevadel
Weekend(nädalavahetus): kordab alarmi igal
nädalavahetusel

0

alustab esitus/peatab esitused

19. MUSIC FOLLOWS ME
0

MUSIC: muusikaesituse Wireless Music
Center ja keskuse vaheline liikumine

2. Vajutage \ või [ ning Q, et valida soovitud
kordusreþiim.
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ETTEVALMISTUS

FM RAADIO

Juhtpuldi kasutamine

Navigeerimisklahvide kasutamine

Käsitsi programmeerimine

OLULINE!

Kui valite ekraanilt võimalusi, peate tihti kasutama
navigeerimisklahve q / Q / \ / [

1. Häälesta raadio soovitud jaamale (vt
Raadiojaamade häälestamine).
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil PROG (või OK), et
salvestada jaam.
Ü Jaam salvestatakse esimesele saadaolevale
vabale kanalile. Ekraanile ilmub kiri Preset
saved, millele järgneb kanali number.

0

Eemaldage kaitsvad plastikkatted, enne kui
hakkate pulti
kasutama.

1. Vajutage \ / [, et valik aktiveerida.

0

Alati, kui soovite
puldiga opereerida,
suunake pult otse IR
sensori poole, mis
paikneb tootel.

3. Vajutage q, et naasta eelmise valikunimekirja
juurde.

2. Sisenege alamenüüsse või märkige kast,
vajutades Q.

Nõuandeid:
0 Kui muusika esitamise ajal ei toimu ühtegi
tegevust 3 minuti (esialgne seadistus) jooksul,
siis ilmub ekraanisäästjana kellanäit.
0 Kui seade tuvastab mingisuguse tegevuse, siis
kuvatakse playback/ menu ekraan.

4. Vajutage kinnituseks OK.

Juhtimispuldi patareide vahetamine
1. Vajutage ja hoidke q, nagu näidatud.
2. Tõmmake patareikaas kiirelt välja [.
3. Eemaldage vana patarei ja asetage uus, CR2025
patarei asemele.
4. Pange patareikaas tagasi.

3. Korrake samme 1- 2, et salvestada uusi jaamu.
Nõuanne:
0 Kui salvestatud jaamade hulk ületab 40, siis
kirjutatakse üle vanim salvestatud jaam.

Eelsalvestud jaama kuulamiseks
1. Playback ekraanil vajutage Q,
kanalite nimekirja.

HOIATUS!
0

Eemaldage patarei, kui see on tühi või kui pulti
kaua aega ei kasutata.

0

Patareid sisaldavad keemilisi osi, seetõttu
tuleb neid ära visata õigesti.

12

et siseneda

Ü Q ei ilmu ekraanile, kui kanalite nimekiri on

tühi.

2. Kasutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
valida soovitud jaam/kanal.
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FM RAADIO

ETTEVALMISTUS

Raadiojaamade häälestamine

Raadiojaamade programmeerimine

Tähestikuliste klahvide kasutamine

1. Kontrollige, et teie WAK3300 on sisse lülitatud.

Te saate mällu salvestada kuni 40 raadiojaama.

Kasutage tähestikulisi klahve numbrite ja tähtede
sisestamiseks.

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil TUNER nuppu, et
valida FM raadio allikas.
Ü Ilmub muusika esitamise ekraan. Ekraanil on
iiiiii ikoon, raadiojaama sagedus ja salvestud
kanali number (kui see on programmeeritud).
3. Vajutage ja hoidke all \ või [ nuppu, kuni
sagedus hakkab jooksma.

Ü Raadio häälestub automaatselt piisavalt
tugeva signaaliga raadiojaamale. Ekraanil on
automaatse otsingu jooksul kiri Automat search.

Autostore: automaatne
programmeerimine
Autostore hakkab automaatselt raadiojaamu
programmeerima, alustades kanalist nr 1.
H

1. Kui ilmub tekstikast, vajutage vastavat täheklahvi
nii kaua, kuni soovitud täht või number ilmub.
2. Vajutage Q / q, et liikuda kursoriga edasi-tagasi.

Valige Autostore.
a. Vajutage MENU, et siseneda funktsioonimenüüsse.
b. Kasutage navigatsiooninuppe \ või [ ja
Q, et valida Autostore.
Ü Ekraanile ilmub: Autostore.
Ü Pärast kõigi saadaolevate raadiojaamade
salvestamist kuvatakse salvestatud jaamade
arv.
Ü Viimati valitud jaam hakkab mängima.

4. Vajadusel korrake sammu 3, kuni leiate soovitud
raadiojaama.

H

Et häälestuda nõrga signaaliga raadiojaamale,
vajutage hekeks \ või [, kuni saavutate
optimaalse vastuvõtu.

Nõuanne:
0 Sisestage eelnev/järgmine valikunimekiri, kui
kursor jõuab järgmise tekstikasti algusesse.
0 Vajutage SPACE, et sisestada tühik.
0 Vajutage BACKSPACE, et kustutada sisestus
enne kursorit.
0 Vajutage CAP ON/OFF, et sisestus oleks suurtäht
(CAP ON) või väiketäht (CAP OFF).
3. Vajutage OK, et sulgeda tekstikast ja liikuda
järgmise valikuni.
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PAIGALDAMINE

MUUSIKA
Muusika eetrisse andmine
MUSIC BROADCAST laseb teil saata muusikat
Keskusest Jaamadesse

Jaamadel:
1. Kontrollige, et need on sisse lülitatud või
ootereþiimil.

Keskusel:
2. HD allikal valige ja asuge esitama albumit või
playlisti, mida soovite jaamas eetrisse anda.

Nõuandeid:
0 Vajutage jaamal STOP P, et väljuda sellel jaamal
MUSIC BROADCASTist. Ülekande taastamiseks
vajutage keskusel STOP P ja aktiveerige siis
keskusel MUSIC BROADCAST uuesti.
0 MUSIC BROADCAST peatub ka juhul kui:
Te lülitasite jaama oote- või ECO POWER
reþiimile.
Valitud album või playlist on lõpuni
mänginud.
H

H

3. Vajutage MUSIC BROADCAST , et see
aktiveerida.
Ü Keskusel ja jaamadel ilmub
ikoon, algab
viiesekundiline mahaloendus.
Ü Pärast loenduse lõppu hakkab valitud
muusika kõigil korraga mängima.

4. MUSIC BROADCASTi lõpetamiseks vajutage
keskusel STOP P.

Access Point'i kaudu
(Infrastructure)

Access Point'i kaudu

tik iliustracijai
14
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MUUSIKA
Muusika esituse liigutamine Philipsi
juhtmevaba muusikakeskuse ja
WAK3300 (jaam) vahel
Muusikakeskuse WI- Fi võrku saab lisada kuni viis
jaama. Te saate liigutada oma muusikat keskuse ja
jaamade vahel üle Wi- Fi ühenduse. Isegi teie kodu
erinevates osades saate teie ja teie perekond lihtsalt
nautida ja jagada muusikat.

Muusika järgneb mulle
Liikudes majas ringi, laske muusikal endale järgneda
keskuse ja jaama või jaama ja jaama kaudu.

Allikseadmel (Keskus või jaam), kus muusika
mängib:
1. HD (MUSIC) valikus valige ja esitage album või
nimekiri lauludest, mida soovite üksusel
mängida.
Nõuandeid:
0 Vajutage ], et katkestada muusika esitamine,
kui te tahate, et muusika esitamine jätkuks uuel
seadmel sealt, kus ta katkestati.
0 Valitud esitusviisid (nt , ,
) taastatakse
uuel seadmel (vt Erinevad esitusviisid: REPEAT,
SHUFFLE).
2. Vajutage MUSIC FOLLOWS ME, et aktiveerida
antud funktsioon.
Ü Ilmub
ikoon.
Nõuandeid:
0 MUSIC FOLLOWS ME lülitatakse automaatselt
välja kui te ei aktiveeri seda uuel seadmel viie
minuti jooksul.
0 MUSIC FOLLOWS ME deaktiveerimiseks
vajutage uuesti MUSIC FOLLOWS ME või mõnda
muud funktsiooninuppu (nt SLEEP TIMER või q
/ Q / \ / [).
0

PAIGALDAMINE
Sihtpunktiks oleval üksusel (Keskus või
jaam), kus muusika jätkub:
3. Kontrolli, et sihtüksus on sisse lülitatud või
ootereþiimil.
4. Vali MUSIC FOLLOWS ME.
Ü Muusika esitamine lakkab eelmisel seadmel ja
jätkub uuel seadmel.
Ü Kaob
ikoon.

WAK3300 asetamine

Kella seadistamine

Enne, kui otsustate, kuhu ja kuidas oma WAK3300
asetada, juhtige oma tähelepanu järgmistele
asjaoludele:

1. Vajutage \ või [ ja Q, et valida käesolev
Month, Date ja Year (kuu, kuupäev, aasta)

0

Paigaldage toode AC väljundi juurde või kohta,
kuhu AC juhe ulatub kergesti.

0

Vältige toote paigaldamist tihedate seinte vahele.
WAK3300 ja Philips Wireless Music Center/a
UPnP-seadeldis ei tohi omavahel eraldatud olla
rohkem kui kahe seinaga.

Kasutage tähestikulisi klahve, et andmed
sisestada (vaadake Preparation: Using
alphanumeriv keys).

5. MUSIC FOLLOWS ME peatamiseks vajutage
sihtüksusel STOP P.
Nõuandeid:
Pärast sihtüksusel MUSIC FOLOWS ME
aktiveerimist:
0 Tehke kindlaks, et alliküksus on sisse lülitatud või
juba ootereþiimil
0 Te saate valida või esitada teisi lugusid või
allikaid.

0

Vältige toote paigaldamist suurte metallesemete
lähedusse.

0

Hoidke toode eemal võimalikest segajatest (nagu
näiteks mikrolaineahi, DECT telefonid, bluetooth
seadmed ja teised wifi-tooted).

Või

2. Vajutage \ või [ ja Q, et valida käesolev
nädalapäev.

Süsteem seadistamine
Toite külge ühendamine
1. a. Asetage WAK3300 Philips Wireless Music
Center'i juurde, et neid omavahel ühendada.
Ühendamiseks UPnP-serveriga Ethernet
kaabli abil, ühendage Ethernet kaabel
Ethernet pessa WAK3300'le ja Access
Point'l.
b. Ühendage WAK3300 toitejuhe seinakontaktiga.

3. Vajutage \ või [ ja Q, et valida 24- või 12tunnise kella vahel

4. Vajutage \ või [ ja Q, et valida tund ja minut
ning vajutage kinnituseks Q.

Keele valik
1. Vajutage \ või [ ja Q, et valida soovitud keel.

Ü Järgnevat näidatakse teile ekraanil:
Philips Music Center
UPnP Music Center

Nõuanne:
0 Kui te valite 12-tunnise kella, vajutage \ või [ ja
Q ning valige AM või PM.
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INSTALLEERIMINE
WAK3300 ühendamine Philips
Wireless Music Center'iga või
UPnP-muusikaserveriga
Valieg, kas ühendada Philips Wireless Music
Center'iga või UPnP-muusikaserveriga.

MUUSIKA
Nõuanne:
0 Kui Philips Wireless Music Center on juba teie
koduse võrguga ühendatud, järgige ülalmainitud
samme 1-4, et ühendada WAK3300 Philipsi
Wireless Music Center'iga Access Point'i kaudu.

2. Kontrollige, kas keskus on sisse lülitatud ja on
juba HD reþiimil.
3. Keskuses valige Add New Station.
a. Vajutage MENU, et siseneda menüüsse.
b. Vajutage \ või [ ja Q, et siseneda Station
Mgnt menüüsse.
c.

Vajutage \ või [ ja Q, et valida Add New
Station.
Ü Te sisenete Installation Mode'i. Uue
jaama otsimine algab.
Ü Esitus katkeb eelmises jaamas, kui see
mängib HD reþiimil.

WAK3300
Ü Peamenüü ilmub, kui WAK3300 on keskusega

ühendatud.

4. Keskuses vajutage STOP P, kui kõik jaamad on
leitud.

Repeat 1

– mängib antud lugu üha uuesti

vajutage korduvalt REPEAT ja / või SHUFFLE kuni
erinevaid esitusviise enam ei kuvata.
Või

– kordab kõiki lugusid (antud artisti,
Repeat all
þanri või albumi piires)
– kordab kõiki lugusid
Repeat & shuff
(antud artisti, þanri või albumi piires) suvalises
järjekorras

WAK3300 (jaam) ühendamine Philips
Wireless Music Center'iga
1. Vajutage \ või [ ja Q, et valida Philips Music
Center.
Ü Ekraan näitab Searching for Center. (otsib
keskust).

Erinevad esitlusvõimalused: REPEAT
ja SHUFFLE

Shuffle
reþim
Access Point'i
kaudu (Infrastruktuur)

– suvalises järjekorras esitamise Shuffle

Off – REPEAT või SHUFFLE reþiimist väljumiseks

Ainult illustratsiooniks

WAK3300 ühendamine UPnPmuusikaserveriga
UPnP-muusikaserver võib olla arvuti koos UPnP
meediatarkvaraga (näiteks Philips Media Manager,
Musicmatch®, Window Media Connect®) või mõni
muu UPnP-seade.
1. a. Kontrollige, et olete juba sisse lülitanud
Access Point'i (ei ole Philipsi poole kaasa
pandud).

1. Kaugjuhtimispuldil vajutage korra või rohkem
REPEAT ja / või SHUFFLE, et valida erinevate
esitusviiside vahel.
2. Tavalise esituse juurde tagasipöördumiseks

1. Vajutage MENU, et siseneda esitusviiside
menüüsse.
2. Vajutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
teha oma valik.

b. Kontrollige, et UPnp seade oleks ühendatu
Access Point'iga.

Kui te kasutate juhtmevaba Access Point'i
2. WAK3300'l vajutage \ või [ ja Q, et valida
UPnP Music Server.
Ü Ilmub Select Network.
Ü Searching... ilmub ekraanile, kui toode otsib
olemasolevaid võrke.
Ü Ilmub nimekiri võrkudest.

5. Ühendage WAK3300 lahti ja asetage see
soovitud paika.

OLULINE!

0 Paremaks wifi-signaaliks, parandage jaama ja
keskuse omavahelist asukohta.
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MUUSIKA
Valimine ja otsimine
Teistsuguse võimaluse otsimine
1. Olles playback ekraanil, vajutage navigeerimisnuppu \, et pöörduda tagasi eelneva valikute
nimekirja juurde.
2. Kui vaja, siis vajutage korduvalt q nuppu, et
siseneda eelnevasse valikute nimekirja.
3. Vajutage korduvalt \või [, et teha oma valik.

INSTALLEERIMINE
Olemasolevas albumis esituse ajal loo
valimine
1. Vajutage playback ekraanil hetkeks ja korduvalt
navigeerimisnuppe q või Q, et valida järgmine
või eelnenud lugu.

3. a. Vajutage \ või [ ja Q, et valida võrk, kus
UPnP-seade asub.
b. Valige krüptitud võti.
b1. Kui olete juba võtme oma võrgu jaoks
määranud, sisestage krüptitud võti
(WEP või WPA), kasutades täheklahve.

c. Kasutage \ või [ ja Q, et valida Network ja
siis Quick Setup.
Ü Select network teade ilmub.
Ü Searching... ilmub, kui toode otsib
olemasolevaid võrke.

Või
Vajutage \ või [ korduvalt, et valida
tähti, numbreid ja sümboleid.
b2. Vajutage kinnituseks OK.

Ü Ilmub võrgunimekiri.

5. Järgige ülalkirjeldatud punkti kolm.

Kui te kasutate juhtmega Access Point'i
c. Valige Auto (DHCP)

Valikute kiirkerimine

2. Vajutage Q, et siseneda Wired Ethernet
seadistusmenüüsse.

Kiirkerige valikute nimekirja, et kiiresti leida soovitud
valik pikast valikute nimekirjast.
1. Vajutage ja hoidke all nuppe \ või [ pikas
valikute nimekirjas.
Ü Nimekiri kerib end üha kiiremini valitud
suunas.
Ü Hetkel kasutusel oleva valiku kõrval ilmub
selle algustäht, et teha selle märkamine
lihtsamaks.
2. Vabastage \ või [ nupp, kui tunnete soovitud
valiku ära.

1. WAK3300'l vajutage \ või [ ja Q, et valida
UPnP Music Server.
Ü Wired Ethernet ilmub ekraani allossa.

a. Valige Auto (DHCP).
b. Valige No, kui ilmub Enable Proxy Server
teade.
Nõuanne:
- Te saate ka valida Static IP ja määrata IP aadressi
iiiiiiiinagu vaja, kasutades täheklahve.

c. Valige Yes, et seadistus paigldada.
Ü WAK3300 teeb restardi.
Ü Peamenüü ilmub, kui WAK3300 on
ühendatud UPnP serveriga.

d. Valige No, kui ilmub Enable Proxy Server
teade.
e. Valige Yes, et seadistus paigldada.
Ü WAK3300 teeb restardi.
Ü Peamenüü ilmub, kui WAK3300 on
ühendatud UPnP serveriga.
4. Teise võrgu valimiseks:
a. Vajutage HOME, et siseneda peamenüüsse.
b. vajutage \ või [ ja Q, et valida Setting.
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INSTALLEERIMINE

MUUSIKA

FM antenni paigaldamine

AC voolu kasutamine

Muusika allikast

HOIATUS:

1. Tehke kindlaks, et kõik ühendused on tehtud,
enne kui lülitate voolu sisse.

Muusika allika kaudu on teil ligipääs muusikakogudele kas Philipsi juhtmeta muusikakeskuses või
UpnP- võimelises seadmes, olenevalt sellest, millise
seadmega WAK3300 installeerimise käigus ühendati.

0

Ärge kunagi tehke ega muutke ühendusi, kui
toide on sisse lülitatud!

WAK3300 tuleb koos FM antenniga

2. Ühendage AC voolujuhe seinakontakti. See
lülitab toote sisse.

Kui toode on ootereþiimile sisse lülitatud, tarbib
see siiski natuke elektrit. Eemaldage
seinakontaktist juhe, et toode vooluringist
täielikult eemaldada.
Tüüpplaat asub toote tagaküljel..
1. Pikendage antenni.
2. Proovige antenni erinevaid positsioone suurima
vastuvõtukoha leidmiseks (võimalikult kaugel
televiisorist, videomakist ja muudest kiirgavatest
allikatest).
3. Paigaldage antenniots seina külge.

Nõuandeid:
0 Kui muusika esitamise ajal ei toimu ühtegi
tegevust 3 minuti (esialgne seadistus) jooksul,
siis ilmub ekraanisäästjana kellanäit.
0 Kui seade tuvastab mingisuguse tegevuse, siis

Muusika allikast esitamine
1. Kontrollige, et Philipsi juhtmeta muusikakeskus
või UpnP muusikaseade on sisse lülitatud.
2. WAK3300-l vajutage kaugjuhtimispuldil MUSIC
nuppu, et valida muusika allikas.
Ü Ekraanil näidatakse ühendatud seadet.
3. Vajutage Q, et kuvada muusika allika valikud.
Ü Ekraanile kuvatakse
ja allika muusikakogu.

kuvatakse playback/ menu ekraan.

4. Vajutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
teha oma valik.
5. Vajutage OK / ], et alustada muusika esitamist.
H

Vajutage OK / ] märgitud failil artistil, þanril
või albumil, et alustada esitust selle algusest.
Ü Esitus algab valitud alast.
Ü Ilmub muusika esitamist kirjeldav ekraan:

Üleval: Antud hetke kella/ alarmi/ unereþiimi
seadistuse
Keskel: Mängitava loo nimi, esitaja, album,
esitusreþiim ja heliseaded.
All: Esitamise staatus (nt Q play, ` paus), loo
esitamiseks kulunud aeg, loo esitamiseks kuluv
aeg kokku.
6. Et ajutiselt peatada loo esitamine (paus),
vajutage OK / ]. Vajutage sama nuppu uuesti,
et loo esitamist jätkata.
7. Esituse lõpetamiseks vajutage STOP P.
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PÕHILISED FUNKTSIOONID

Ekraani kohandamine

Keele valik

Te saate muuta ekraani kontrastsust ja eredust.

1. Sisenege peamenüü kaudu Setting menüüsse.

1. Sisenege peamenüü kaudu Setting menüüsse.

2. Kasutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
valida Display, siis Language.

2. Kasutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
valida Display.
3. Kontrastsus:

3. Vajutage \ või [, et valida soovitud keel:
English , Français , Español , Nederlands ,
Italiano, Deutsch.

Seadme informatsiooni vaatamine
1. Sisenege peamenüü kaudu Setting menüüsse.
2. Kasutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
valida Network, siis Device Status.

Sisselülitamine, ootele panek ja
helifailide otsimine
1. Komplekti sisse lülitamiseks vajutage uuesti
STANDBY-ON/ECO POWER B.
Ü Seade pöördub tagasi viimasena kasutusel
olnud heliallika juurde.
2. Heliallika valikuks vajutage allikale vastavaid
nuppe kaugjuhtimispuldil (nt. MUSIC, TUNER).
Või
Valige heliallikas seadme peamenüüst (vt
Seadistustele ligipääs peamenüüst).

Säästureþiimile lülitamine
Energiasäästu (ECO POWER) režiimis lülitatakse
seadme Wi- Fi ühendus välja. Kui WAK3300 on
lülitatud ECO POWER reþiimile, siis ei saa mängida
muusikat Keskuse muusikakogust ega UPnPvõimelisest arvutist.
1. Kui seade on sisse lülitatud, siis vajutage ja
hoidke all seadme STANDBY-ON/ECO POWER
B nuppu, et lülitada seade ECO POWER
reþiimile.
Ü Punane indikaatorlamp lülitub sisse.
Ü Ekraan muutub tumedamaks ja kellanäit kaob.
Ü Ilmub
, mis näitab, et toimub minimaalne
WI- Fi vastuvõtt.

a. Vajutage \ või [ ja Q, et valida Contrast.
Ilmub kontrastsuse seadistamise menüü.
b. Vajutage \ või [, et suurendada või
vähendada kontrastsust.
3. Vajutage korduvalt q või Q, et vaadata soovitud
infot.

Eredus:
a. Vajutage \ või [ ja Q, et valida Dim.
b. Vajutage \ või [, et suurendada või
vähendada eredust.
Või:
Vajutage kaugjuhtimispuldil DIM, et muuta
ekraani eredust.
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Nõuanne:
0 Oote-/ ECO POWER reþiimis säilitatakse
seadmes senised infovahetuse, heli, ekraani,
keele ja tuuneri eelistused ja helitugevus
(maksimaalne: tagasihoidlik tase).
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Seadistustele ligipääs peamenüüst

Kella seaded

Helitugevuse kontroll

Kõigile WAK3300 seadistustele pääseb ligi seadme
peamenüüst.

Kellaseadete muutmine

1. Tehke kindlaks, et muusika esitamine on alanud.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage HOME
nuppu.
2. Vajutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et

1. Sisenege peamenüü kaudu Setting menüüsse.
2. Kasutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
valida Day and Time, siis Time format või Set &
and time.

Või
1. Sisenege peamenüü kaudu Setting menüüsse.

2. Muutke helitugevust, kasutades VOLUME (VOL)
+/- nuppe.

3. Järgige samme 1- 4 peatükis Seadistamine:
kella seadistamine, et muuta kella seadeid.
2. Kasutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
valida Sound, siis Set EQ.
3. Vajutage \ või [ ja Q, et valida Pop (esialgne
seadistus), Rock, Classic, Jazz või Off.

Bassi kohandamine
valida soovitud heliallikas või seadete menüü.
Menüüs Music
saate te valida helifaili kas
Philipsi juhtmeta muusikakeskusest või UpnPvõimelisest seadmest.

H

Heli kaotamine (mute)

Vajutage kaugjuhtimispuldil üks kord DBB
(Dynamic Bass Boost) nuppu, et lülitada DBB
sisse või välja.

Muusika esitamise ajal on võimalik seadet välja
lülitamata ajutiselt heli täielikult kaotada.

Kella seadete kuvamine esituse ajal
Kella näitamine ekraanisäästjana:
WAK3300-l toimib kellanäit ka ekraanisäästjana. Kui
muusika esitamise ajal pole 3 minuti (esialgne
seadistus) jooksul toimunud ühtegi muutust, siis
ilmubki ekraanisäästjana kellanäit.

1. Vajutage MUTE, et heli välja lülitada.
Ü Muusika esitamine jätkub, aga ilma helita.
2. Heli uuesti sisse lülitamiseks vajutage uuesti
MUTE või muutke helitugevust VOL + nupu abil.
0 Te saate heli sisse lülitada ka aktiveerides
MUSIC BROADCASTi muusikakeskusel.

2. Kasutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
valida Sound.

Ekraanisäästja ajastuse muutmiseks:
Menüüs Radio
saate te valida FM raadio
jaama.
Menüüs Alarm
saate te seadistada äratuse
aegu, heli ja reþiimi.
Menüüs Setting
saate te muuta või vaadata
kella seadistusi (aeg, infovõrk, seade, heli,
ekraan).

Või
1. Vajutage HOME, et siseneda Setting menüüsse.

1. Sisenege peamenüü kaudu Setting menüüsse.

3. Naudodamiesi \ ar [ ir Q mygtukais ájunkite ar
iðjunkite dinaminá bosø sustiprinimà.

2. Kasutage navigeerimisnuppe \ või [ ja Q, et
valida Display, siis Screen Saver.

Nõuanne:
0 Ekraanile ilmub vaid DBB on või DBB off olenevalt
hetkel kehtivast DBB seadistusest

3. Vajutage \ või [ ja Q, et valida soovitud
periood minutites: 3, 5, 10, 20 või 30.

Kellas seadistuste kontrollimine muusika
esitamise ajal:
1. Vajutage ja hoidke all SNOOZE nuppu, kuni ilmub
kellanäit.

DSC (Digital Sound Control - Digitaalne
Helikontroll)
DSC (või EQ) võimaldab teil valida eelnevalt kindlaks
määratud heliseadistusi.
H
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Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt DSC, kuni
ekraanile ilmuvad heliseadistused.
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