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Important notes for users in the
U.K.

Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13
Amp plug.  To change a fuse in this type of plug
proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.

2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,
A.S.T.A. or BSI approved type.

3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse
is used, the fuse at the distribution board
should not be greater than 5 Amp.

Note:  The severed plug must be disposed of to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with
the following code: blue = neutral (N),
brown = live (L).

¶ As these colours may not correspond with the
colour markings identifying the terminals in
your plug, proceed as follows:0
– Connect the blue wire to the terminal
marked N or coloured black.
– Connect the brown wire to the terminal
marked L or coloured red.
– Do not connect either wire to the earth
terminal in the plug, marked E (or e) or
coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath
of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may
require consent. See Copyright Act 1956 and
The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

 Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

  Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio WAS5 Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1
del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

DK

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen
fra nettet.  Den indbyggede netdel er
derfor tilsluttet til lysnettet så længe
netstikket sidder i stikkontakten.

S

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet.  Den inbyggda nätdelen är
därför ansluten till elnätet så länge
stickproppen sitter i vägguttaget.
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Philips Consumer Electronics 

HK- 0535-WAS5 

(report No.) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

We,

Philips Consumer Electronics 
(manufacturerís name) 

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands 
(manufacturerís address) 

declare under our responsibility that the electrical product: 

Philips WAS5 /22/05 
(name)  (type or model)

      

Wireless Music Station 
(product description) 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 

  EN55013 : 2001   EN 300 328     : 2003 

  EN55020 : 2002   EN 301 489-1  : 2002 

  EN 55022: 1998   EN 301 489-17: 2002 

  EN 55024: 1998   EN 50371         : 2002 

   EN 60950 : 2000    IEC Guide 112 : 2000 

 (title and/or number and date of issue of the standards) 

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC ( incl. 89/336/EEC & 

73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on 

ISO 9000 level. 

Eindhoven,  

September 2, 2005 
(place, date) 

Cor Luijks 

Technology Manager  
(signature, name and function)
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LGPL Library written offer
This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is
made available under the GNU LGPL license
version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to
deliver or make available, upon request, for a
charge no more than the cost of physically
performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding
source code of the Library on a medium
customarily used for software interchange.

Please contact:
Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after
the date of purchase of this product.

GPL Package written offer
This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is
made available under the GNU GPL license
version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to
deliver or make available, upon request, for a
charge no more than the cost of physically
performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding
source code of the Program on a medium
customarily used for software interchange.

Please contact:
Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after
the date of purchase of this product.

English ------------------------------------------------ 6

Français -------------------------------------------- 23

Español --------------------------------------------- 41

Deutsch --------------------------------------------- 59

Nederlands ---------------------------------------- 77

Italiano ---------------------------------------------- 95

Svenska ------------------------------------------- 113

Dansk --------------------------------------------- 130
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Allmän Information

Om  Wireless Music Station
WAS5

Upp till 5 Stationer kan anslutas till ett WAC5
Center.

Du kan enkelt ansluta din WAS5 till ditt
existerande hemma-audiosystem, som t.ex.
audio/video mottagaren, hemmabiosystemet,
mini/micro systemet, eller multimedia
högtalarkuber (med inbyggd förstärkare) och
audioförstärkare.

På WAC5 hårddisk, kan du centralt spara ljud
CDs. All sparad musik kan trådlöst spridas, via
Wi-Fi**, från Centret till anslutna Stationer.

Nu har du friheten att njuta av och dela din
favoritmusik överallt i ditt hus.

** Wi-Fi, eller IEEE802.11 b/g,är den internationella

ledande industristandarden för trådlöst

bredbandsnätverk. Den överförs via digital data med

bredare spridning och bandvidd.

Medföljande tillbehör
– Stationens fjärrkontroll med 1 x CR2025

batteri
– Stationens stativ
– Stationens AC adapter
– 1 x audiokablar

Denna apparat uppfyller EU:s krav på
radiostörning.

Philips Consumer Electronics, BG Audio
Video Entertainment intygar härmed att
denna produkt WACS5 uppfyller de
nödvändiga kraven samt övriga relevanta
bestämmelser enligt direktiv 1999/5/EC.

VARNING
Användandet av kontroller eller justeringar
eller utförande andra än häri beskrivna kan
resultera i riskabel strålningsexponering
eller annat farligt förfarande.

p113-p124_WAS5_Swe-1 9/30/2005, 15:27114
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Allmän Information

Philips webb support

Philips produkter har blivit designade och tillverkade i standard av högsta kvalitet.
Om din Philips WAS5 produkt inte fungerar korrekt, rekommenderar vi att du läser
din instruktionsmanual för att kontrollera att din produkt är ansluten och
konfigurerad på rätt sätt.

Hemsidan för WAS5 support: www.philips.com/support erbjuder dig all
information du behöver för att optimalt ha nöje av din produkt, och om dina nya
tillbehör till det här spännande området, för att göra ditt home entertainment
upplevelse mera förnöjsam.

Gå till www.philips.com/support och slå in ditt produktnamn (WAS5) för att
se:

● FAQ (Frequently Asked Questions - Ofta frågade frågor)

● Senaste användarmanualerna och PC mjukvarumanualer

● Firmware uppgraderingsfiler för WAS5

● Senaste PC mjukvaran som kan laddas ner

● Interaktiv felsökning

Eftersom du kan uppgradera din product rekommenderar vi att du registerar din
produkt på www.philips.com/register så att vi kan informera dig så snart vi har
nya gratisversioner av uppgraderingar tillgängliga.

Ha roligt med din WAS5!

Artikelnumret är på baksidan av din enhet.

p113-p124_WAS5_Swe-1 9/30/2005, 15:27115
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Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har slopats. Vi
har försökt att göra det enkelt att dela upp
förpackningen i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (stötdämpande), och polyeten
(påsar, skyddsfolie).

Ditt system består av material som kan
återanvändas om det demonteras av ett företag
specialiserat på detta. Ge akt på de lokala
reglerna vad gäller deponering av
förpackningsmaterial, förbrukade batterier och
gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad
med material och komponenter av
högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och
återanvändas.

När den här överstrukna
sopkorgen på hjul finns
tryckt på en produkt,
betyder det att produkten
täcks av Europeiska
Direktiv 2002/96/EC

Informera dig själv om lokala
återvinnings och sophanteringssystem
för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler
och släng inte dina gamla produkter
tillsammans med ditt normala
hushållsavfall. Korrekt sophantering av
din gamla produkt kommer att hjälpa till
att förebygga potentiell negative
konsekvens för naturen och människors
hälsa.

Underhåll

Rengöring av höljet

● Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd inte en lösning som
innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Säkerhetsinformation
● Ställ apparaten på en hård plan yta så att den

inte kan vicka.

● Utsätt inte apparaten, batterier eller CD-skivor
för fuktighet, regn, sand eller stark värme från
värmeelement eller direkt solljus.

● Placera minisystemet där det får tillräcklig
ventilation, för att undvika intern värmebildning i
minisystemet. Se till att det finns åtminstone 10
cm fritt utrymme på enhetens baksida och
ovansida och 5 cm på varje sida.

● Förhindra inte ventilationen genom övertäckning
av ventilationsöppningarna med föremål såsom
tidningar, dukar, gardiner etc.

●    Apparatur bör inte exponeras för droppande
eller stänkande vatten.

●   Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras
på apparaten.

●   Placera ingen öppen eld på apparaten såsom
tända ljus.

● De mekaniska delarna av apparaten innehåller
självsmörjande lager och får inte oljas eller
smörjas.

Allmän Information

p113-p124_WAS5_Swe-1 9/30/2005, 15:27116
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Knappar (bilder på sid. 3)

Kontroller på Stationen ( främre
panel)

1 STANDBY-ON/ ECO POWER
– tryck snabbt för att sätta på enheten eller för att

sätta den på standby mode (standbyläge);
– tryck och håll nere för att sätta på Stationen på

Eco Power mode (Ecoströmläge) eller för att slå
på den

– Röd indikator:  lyser rött när enheten är inställd
på standbyläge eller ECO POWER
(energisparande läge)

2 MUSIC FOLLOWS ME
– HD: flyttar musikuppspelning från Center till

Station, eller från Station till Center

3 IR
– sensor för den infraröda fjärrkontrollen
      Hjälpfulla tips: Peka alltid med fjärrkontrollen

mot den här sensorn.

4 Wi-Fi antenn

5 Display
– visar status på Station

6 Blå indikator

– tänds när enheten är påslagen

p113-p124_WAS5_Swe-1 9/30/2005, 15:27117
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Knappar

Stationens fjärrkontroll

1 y
– tryck snabbt ner tangenten för att ställa enheten

på standby mode (standbyläge)
– tryck och håll nere tangenten för att byta till Eco

Power mode (Ecoströmläge) eller för att slå på
apparaten

2 Center (Endast för användning med Center)
– väljer HD källa
– I standby läge: sätter på enheten och väljer HD

källa

Tuner/Aux(Endast för användning med Center)
– väljer audio ingång från ytterligare en ansluten

enhet
– I standbyläge: sätter på enheten och väljer audio

ingång från ytterligare en ansluten apparat

3 2

– påbörjar uppspelning

Å
– pausar uppspelning

%

$

#

@

0

!

1
2

5

8

7

6

3

4

9

4Ç
– stannar uppspelning

5 3 / 4 3 / 4 RULLA UPP OCH NER
– rullar displayskärmen uppåt eller neråt

6 View
– går fram och tillbaka på displayen och den

tidigare vallistan.

7 Repeat
– väljer fortsatt uppspelning

Shuffle

– väljer slumpvis uppspelning

8 Sleep
– justerar/visar/stänger av sovtimer

9 Music Follows Me
– flyttar musikuppspelning från Center till Station,

eller från Station till Center

0 Same Artist
– spelar alla spår av nuvarande Artist

Same Genre

– spelar alla spår av nuvarande Genre

! Dim

– ändrar styrkan på bakgrundsljuset på displayen
–  tryck och håll nere för att slå på eller stänga av

Blå indikator.

@ Menu
–    går in eller ut ur inställningsmenyn

# 1 / 2 / 3 / 4
– navigationskontroller (vänster, höger, upp, ner) för

att rulla genom listan med val

1
– återkommer till tidigare vallista

3 / 4
– hoppar över/söker spår/passage bakåt/framåt (på

uppspelningsskärmen); rullar snabbt genom
vallistan

2 / OK
– bekräftar val

$à / á
– söker spår passage bakåt/framåt (på

uppspelningsskärm)

% O, P
– hoppar över spår bakåt/framåt (på

uppspelningsskärm)

p113-p124_WAS5_Swe-1 9/30/2005, 15:28118
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Installation

AC strömkabel

LINE OUT

DC

(endast för illustration)
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Installation

VIKTIGT!
– Installera ditt center och station nära
AC uttaget och där AC strömkontakten
kan nås enkelt.

Följ följande steg för att optimera Wi-Fi
anslutningen mellan center och station:
– Förvara ditt Center och Station borta
från källor som kan förorsaka störning
(wireless routers, DECT telefoner,
bluetooth enheter, trådlösa telefoner,
andra Wi-Fi produkter, etc.)
– Undvik att placera ditt Center eller
Station nära en plasma TV. Det kan
resultera i felaktig display på din Centers
2-vägs fjärrkontroll.
– Håll Stationer tillräckligt åtskilda eller
åt olika håll (eg. i olika rum blockerade av
en vägg).  Inom en riktning (eg. i samma
rum), är ditt Centers fjärrkontroll stark
tillräckligt för att samtidigt användas
Stationer, men kan också resultera i
felaktig display på 2-vägs fjärrkontrollen.

Montera stativet på station

WAS5 station är utrustad med ett stativ. För att
montera stativet på din station,

1 Align the supplied stand to the jack at Station's
bottom

2  Sätt i stativet i uttaget ordentligt

Hjälpsamma tips:
–  När det är isatt, är det inte löstagbart

För att sätta upp en Wi-Fi
anslutning mellan Center och
Station

Upp till 5 WAS5 stationer kan anslutas till ett
WAC5 Center.

På Center
1 Anslut strömtillförsel till Center,

2 Sätt på WAC5 Center och välj HD källa

3  För att välja Add new station (Lägg till ny
station) på Center

a. Tryck och håll nere STOP • MENU för att
gå in på MENU skärmen (eller tryck MENU
på fjärrkontrollen)

b. Använd navigeringskontrollerna 3 eller 4

och 2 för att gå in på Stationensunderhåll
menyn
c.  På Stationensunderhåll menyn, använd

navigeringskontrollerna 3 eller 4 och 2 för
att välja
➜ Att gå in i Installationsläge. Sökande efter
stationer påbörjas.
➜ Uppspelning avstannar på den tidigare
relaterade Stationen om du spelar HD källan.

På Station(er)

4  Anslut den nya stationen till ström

5 Välj ditt önskade språk: English, Français,
Español,  Nederlands, Italiano och Deutsch
(engelska, franska, spanska, holländska, italienska
och tyska)
➜ “Searching for Center ” (Söker för
Center) framträder
➜ Enheten går in på Installationsläge.
➜ Sökningen för Center påbörjas.

På Center

6 Tryck STOP/Ç på Centret när alla stationer
är funna

p113-p124_WAS5_Swe-1 9/30/2005, 15:28120
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Installation

Om det uppstår störningar i närområdet
kan det hända att enheten pausas vid
uppspelning eller svarar långsamt på
åtgärder. Så här gör du i sådana situationer:
– Använd WEP* tangenten när du ansluter ditt
Center och Station till ett existerande trådlöst PC
nätverk. Mer information finns i
användarhandboken för routern och manualen
Anslut till din PC: Val 2.
– Ändra inte avändarkanalerna på ditt Center och
din Station när du ansluter dem till ett existerande
trådlöst PC nätverk. För att lära mera om hur du
byter kanaler, se manualen Anslut till din PC:
Val 2.
– Om möjligt, ändra användarkanalerna på den
andra Wi-Fi enheten I ditt hem.
– Ställ ovan nämnda enheter i olika riktningar för
att minimera störningar.

* står för Wired Equivalent Privacy. Det är ett
säkerhetsprotokoll för trådlösa lokala nätverk

Bakre anslutningar

Varning:
Gör aldrig några ändringar eller
anslutningar när strömmen är på.

Anslut ditt audiosystem

Du kan enkelt ansluta din WAS5 till ditt
existerande hemma-audiosystem, som t.ex.
audio/video mottagaren, hemmabiosystemet,
mini/micro systemet, eller multimedia
högtalarkuber (med inbyggd förstärkare) och
audioförstärkare.

1  Sätt i änden med en-kontakt änden på
      audiokablarna (medföljer) till LINE OUT

2 Sätt i änden med två-kontakt  änden av
     audiokablarna till AUX IN (eller AUDIO IN)
     terminalerna på din andra apparat, röd kontakt till
     rött uttag AUX IN R och vit kontakt till vitt
     uttag AUX IN L

LINE OUT

DC

3  Välj AUX i anslutet audiosystem

(endast för illustration)

     VIKTIGT!
– Undvik tjocka väggar. Ditt Center och Station
bör aldrig blockeras av 2 eller flera väggar.
– Undvik att placera enheterna nära stora
metallobjekt.
–  För bättre Wi-Fi mottagning, vrid på Wi-Fi
antennen eller justera placeringen på ditt center
och din station.

– indikerar maximum mottagning
– indicater minimum mottagning

Användande av AC ström

1 Se till att alla anslutningar har blivit gjorda innan
du sätter på strömtillförseln till din enhet.

2 Anslut AC strömsladden i vägguttaget. Det här
sätter på strömtillförseln.

När Station är på standby, går det fortfarande
ström. För att avbryta strömtillförseln helt,
dra ur den elektriska kontakten från
vägguttaget

Typplåten är placerad bakom enheten.
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Förberedelser

Användning av fjärrkontrollen
VIKTIGT!
–  Ta bort den skyddande
plastfliken innan du använder
Stationens fjärrkontroll.
 – Peka alltid fjärrkontrollen direkt mot IR
området

FÖRSIKTIGHET!
– Ta ur batteriet om det är urladdat
eller om det inte kommer att användas
på länge.
– Batterier innehåller kemiska ämnen,
varför de bör kasseras på rätt sätt.

CR 2025LIT HIUM

 2

➠

3

1

Byte av batteriet

1 Tryck och håll nere 1 som indikerat.

2 Dra samtidigt ut batteribrickan 4.

3 Ta bort gamla batterier och lägg i ett nytt
CR2025 batteri.

4 Sätt tillbaka batteribrickan.

Användande av
navigationskontrollerna

När man gör val på enhetens skärm behöver
man ofta använda sig av navigationskontrollerna

1 / 2 / 3 / 4.

1 Tryck 3 / 4 för att markera ett val

2 Slå in dess submeny genom att trycka  2.

3 Tryck 1 för att återgå till skärmen med den
tidigare vallistan

4 Tryck OK eller 2 för att bekräfta

p113-p124_WAS5_Swe-1 9/30/2005, 15:28122
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Auto-standby

●  När enheten har nått slutet på uppspelning/
inspelning och kvarstår i stopposition i mer än 5
minuter, kommer enheten att skifta till standby
automatiskt för att spara energi.

Grundläggande funktioner

Skiftar över till standby/på

1 När enheten är på, tryck STANDBY-ON/
ECO POWER för att skifta till standby (eller y
på fjärrkontrollen)
➜ Displayen visar GoodBye. Sedan,
➜ Den Röd indikatorlampan tänds
➜ Center:  Skärmen dör ut  Displayen visar
Station Status skärm och antalet funna stationer.
➜  Station:  Skärmen tonar ut. I fönstret visas
statusskärmen för Center och antalet hittade
center.
➜  Centrets statusskärm är tom om inget center
hittas.

2  För att sätta på, tryck STANDBY-ON/ ECO
POWER STRÖM på enheten(eller y på
fjärrkontrollen)
➜ Enheten väljer den sista valda källan.
➜ Den  Grön indikatorlampan tänds

Skiftar till Eco Power/ på
I energisparande Ecoläge, är enhetens display och
Wi-Fi anslutning avstängd.

1 När enheten är på, tryck och håll nere
STANDBY-ON/ECO POWER för att skifta
till Eco power (eller y på fjärrkontrollen).
➜ Displayen är avslagen.
➜ Den Röd indikatorlampan tänds

2 För att slå på, tryck och håll nere STANDBY-
ON/ECO POWER (eller y på fjärrkontrollen).
➜ Enheten skiftar till sista valda källan.

Hjälpsamma tips:
– I standby/Eco Powerläge, nätverksnställningarna,
displayen och språk kommer de att sparas i
enhetens minne.

Justera ljusstyrkan på blå
indikator
Den blå indikatorlampan tänds när enheten är
påslagen.

● På fjärrkontrollen, tryck och håll nere DIM att
slå på eller stänga av ljusstyrkan.

p113-p124_WAS5_Swe-1 9/30/2005, 15:28123



124

S
ven

ska

Grundläggande funktioner

Displayjusteringar

Du kan justera displayens bakgrundsljus och
kontrastinställningar.

1  Tryck MENU på fjärrkontrollen

2  Använd navigationskontrollerna 3 eller 4 och

2 för att välja Settings (Inställningar)

3  Tryck 3 eller 4 och 2 för att välja Display

4 Tryck 1 / 2 / 3 / 4 för att välja dina val:

Bakgrundsljus:
Tryck 3 eller 4 och 2 för att välja on eller off;

● Du kan också slå på bakgrundsljuset eller slå av
det genom att trycka DIM på fjärrkontrollen

Kontrast:
Tryck 1 / 2 för att välja reducering eller
förstärkning av kontrasten.

         

Välja språk

1  Tryck MENU på fjärrkontrollen

2  Använd navigationskontrollerna 3 eller 4 och

2 för att välja Setting(Inställningar)

3  Använd navigationskontrollerna 3 eller 4 och

2 ör att välja Language(språk)

4  Tryck 3 eller 4 och 2 för att välja:

 Engelska, Franska, Spanska, Holländska,
Italienska och Tyska
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