Juhtmevaba Audio Ulatuse
Laiendus

WAR1900
Ühendage WACS7000-ga
Ühendage WAK3300-ga
Nautige

Külastage Philipsit internetis:
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NAUTIGE

Ühendage WAR1900 WACS7000-ga

Oluline ohutusinformatsioon

1. Asetage keskus, jaam(ad) ning laiend kõrvuti lamedale ning
kindlale pinnale

H

2. Ühendage keskus ning jaam(ad) jõuallikaga

H

Ü Jaamale ilmub HD ekraan, kui jaam on keskusega
ühendatud
3. Paigaldage antenn ning siis ühendage laiend jõuallikaga.
Ü Kui laiend on valmis ühenduseks, jõu- ning juhtmevaba
indikaatoritulukesed mõlemad süttivad sinise tulena (see
võtab aega 10-15 sekundit).

TÄHTIS!
H

5. Jaama(de)l, vajutage ning hoidke all SAME ARTIST (sama
artist) kuni kuvarile ilmub “OK for Extender” (valmis
laienduseks).
Ü Ühendamine läbi laienduse algab (palun ignoreerige
ekraanisõnumit “Center temporarily not available” ehk “
keskus ajutiselt mittesaadaval).
Ü Jaamale ilmub HD ekraan, kui jaam on ühendatud
keskusega läbi laiendaja.

Märkus:
Nupul SAME ARTIST (sama artist) 2-mooduse juhtimispuldil,
mis tuleb koos WACS7000, puudub see funktsioon.

Palun lugege 'Kiirelt alustamisi juhti' enne Wireless Raneg Extender (WART1900) kasutamist; hoidke
documendid edaspidiseks alles.
Kõige uuemad allalaadimisvõimalused ja informatsioon toote kohta on saadaval internetis
www.philips.com/support.

Ohutuseelnõud
H

Raadiovarustus juhtmevaba aplikatsiooni jaoks pole kaitstud teiste raadiote vahalesegamise eest.

H

Ärge jätke süsteemi niiskuse, vihma, liiva või kütteallikate lähedusse.

H

Tehke kindlaks, et selektor on paigaldatud AP positsiooni.

4. Keskuses, vajutage ning hoidke all SAME ARTIST (sama artist)
kuni kuvar näitab “OK for Extender” (Valmis laienduseks).

H

H

Palun installeerige ja ühendage toode täpselt nii nagu on kirjeldatud 'Kiirelt alustamise juhis'. See tagab
parimad installeerimistulemused vähimate tehniliste probleemideta.

Toode ei tohi saada veepritsmeid. Ükski vedelikega täidetud anum (näiteks vaas) ei tohi asuda toote
vahetus läheduss või selle peal.

H

Hoidke toode eemal kodustest küttesüsteemidest ja otsesest päikesevalgusest.

H

Lubage tootele piisavalt vaba ruumi, ei toimiks ventilatsioon.

H

Ärge avage toodet. Kontakteeruge Phlipsi edasimüüjaga, kui esineb tehnilisi raskusi.

Keskonnainformatsioon
Kõik ebavajalikud pakkematerjalid on vahele jäetud. Pakkematerjalid saab lihtsalt jagada kahte erinevasse
materjalihunnikusse: papp (karp) ja polüstüreen ehk pressitud vaht (kotid, kaitsevaht).
Teie seade koosneb materjalidest, mida saab taastöödelda, kui seda teeb vastav spetsialiseeritud kompanii.
Palun vaadake kohalikke regulatsioone pakendite, vanade patareide ja vanade seadmete ümberkäitlemiseks.
Vana toote ümberkäitlemine
Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgtehnoloogilistest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja
uuesti kasutada.
Kui see maha tõmmatu ratastega prügikasti sümbol on tootel küljes, tähendab see, et toode on kaetud
Euroopa Direktiiv 2002/96/EC-ga.
Palun informeerge end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidest.
Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake vanu tooteid tavalisse olmeprügisse.
Õige käitumine vana tootega aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimtervisele.

Lahtiütlus
See toode on tagatud Philipsi poolt ‚nagu on'. Eeldatavaid sobivus- ja kaupmehegarantiisid kindlatel põhjustel ei
rahuldata.
Mitte mingisugusel juhul ei pea Philips olema vastutav ükskõik millise otsese, kaudse, spetsiaalse, iseloomuliku
või jätkuva kahju, ükskõik kuidas põhjustatud, eest.
Philips ei vastuta tegude ja asjade eest, mida te korda saadate, kasutades seda toodet.

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid
© Royal Philips Electronics N.V. 2006
Kõik õigused kaitstud
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NAUTIGE

A1

ÜHENDAGE WACS7000-GA

Nautige juhtmevaba vabadust

Ümberlokaliseerimine

Laiendus lubab teil hoovata muusikat keskusest jaama(desse)
suuremalt distantsilt. Ühendatud Wi-Fi laiendus keskel, saate te
efektiivselt suurendada keskuse- ning jaamavahelist kaugust
maksimaalseks. 30 meetrist kuni umbes 100 meetrini (see oleneb
teie tegelikust kodu keskkonnast).

1. Ühendage lahti keskus, jaam(ad) ning laiendus.
2. Asetage laiendus, keskus ning jaam(ad) nagu näidatud
paremal kõrval:
a. Keskusele ning ühele jaamale
b. Keskusele ning rohkemale kui ühele jaamale.

Nautige juhtmevaba internetivõrgu vabadust.

Sellisel juhul on maksimumdistants laienduse ning keskuse/jaama
vahel umbes 50 meetrit, oleneb teie kodu tegelikust keskkonnast.

Informatsiooniks, kuidas opereeruda teie keskuses ning/või
jaama(de)s, palun pöörduge nende kasutajajuhiste juurde.

3. Ühendage laiendus jõuallikaga.

Algseadistamine

Ü Juhtmevaba indikaatortuli süttib sinise valgusega, kui
laiendus on valmis ühenduseks.

Juhuks, kui seal on probleem algseadistamises WAR1900 ning
WACS7000 või WAK3300 vahel, vajutage RESET (algseadistamine)
nuppu vähemalt 5 sekundit, et algseadistada laiendus tehase
vaikimisi seadistustest.

4. Ühendage keskus ning jaam(ad) jõuallikaga, esmalt keskus
ning siis jaam(ad).
Ü Jaamale ilmub HD ekraan, kui jaam on keskusega
ühendatud.
0 näitab maksimumvastuvõttu
0 näitab miinimumvastuvõttu

Salasõna
Vaikimis salasõna

Salasõna puudub

Internetivõrgu seadistused
AP IP aadress

192.168.1.3

DHCP server

lubatud

Juhtmevaba
Juhtmevaba

lubatud

SSID

PHILIPS-EXTENDER (laiendus)

Kanal

6

Ulatus

lubatud

Juhtmevabaduse turvalisus
Turvalisus

lubatud

WEP moodus

128 bitti

Võtme sisenemise meetod

HEX

WEP

5048494C49505331323358595A

a. Keskuse ja ühe Jaama
jaoks

Vihjed!
H

Kohandage laienduse ning keskuse/jaama(de) vahelist
kaugust vastavalt Wi-Fi vastuvõtu staatusest.

Ma
ks
.4

0-5

0m

b. Keskuse ja rohkem kui ühe
Jaama jaoks

Ruuteri informatsioon
Praegune moodus

C2

Juurdepääsu punkt

NAUTIGE

Korduma kippuvad küsimused
K: Miks ma ei näe teadet ”OK for Extender...”?

V: Palun kontrollige, kas Extender on AP moodulis.

K: Kuidas ma tean, et Extender töötab?

V: Te võite kontrollida ühendusi, vajutades Menu >
Information > Wireless > SSID.

K: Miks on jätkuvalt raske luua ühendust Keskuse ja
Jaama(de) vahel pärast Extenderi kasutamist?

V: Palun muutke Externder ja Keskuse/Jaama(de)
vahelist kaugust (vaadake ”Ümberpaigutamise”
2 sammu).
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ÜHENDAGE WAK3300-GA

Ühendage WAR1900 WAK7000-ga
1. Ühendage WAR1900 WAK7000-ga
2. Paigaldage antenn ning siis ühenda WAR1900 jõuallikaga.
Ü Mõlemad, nii jõu- kui ka juhtmevaba indikaatorid süttivad
sinise tulega (see võtab aega 10-15 sekundit), kui laiendus
on valmis ühenduseks.

TÄHTIS!
H

Tehke kindlaks, et selektor on seatud AP positsiooni.

3. WAC7000-l vajutage ning hoidke all SAME ARTIST (sama
artist) kuni kuvarile ilmub “OK for Extender” (valmis
laienduseks).

Ühendamine WAK3300 WAC7000-ga
1. Asetage WAK3300 WAC7000 kõrvale.
2. Ühendage WAK3300'i jõupikendusjuhe seinakontakti
3. Vajutage navigaatorpuldil \ või [ ning Q, et valida keel ning
kell, siis valige “Philips Music Center”.
4. Kontrollige, et WAC7000 on sisselülitatud ning valmis HD
iiiiiiiireþiimis.

B1

ÜHENDAGE WAK3300-GA

5. WAC7000'l
a. Vajutage MENU, et siseneda menüüekraanile.
b. Vajutage navigatsioonijuhil \ või [ ning Q, et siseneda
Station Mgnt menüüsse.
c. Vajutage \ või [ ning Q, et valida Add New Station (lisa uus
jaam).
Ü Te sisenete installeerimisreþiimi. Algab uue jaama otsing.
WAK3300'l
a. Vajutage HOME, et siseneda peamenüüsse ning siis valige
Settings (seaded) menüü vajutades navigatsioonijuhil \ või
[ ning Q.
b. Kasutage navigatsioonijuhtil \ või [ ning Q, et valida
Network (võrk), mis on jälgitud Quick Setup's.
Ü Ilmub Select Network (vali võrk) ekraan.
c. Valige “Philips Music Center”.
6. WAC7000'l, vajutage STOP P pärast seda, kui kõik jaamad on
iiiiiiiileitud.

Ümberlokaliseerimine
1. Ühendage lahti WAR1900, WAK3300 ning selle ühendatud
seadeldis WAC7000.
2. Asetage oma laiendus, WAK3300 ning WAC7000 nagu
näidatud.
3. Ühendage WAR1900 jõuallikaga.
Ü Juhtmevaba indikaator süttib sinise tulena, kui see on
valmis ühenduseks.
4. Ühendage WAK3300 ning WAK7000 jõuallikaga.
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