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Read Me First!

Wireless Music Station WAS7000

Wat zit in de verpakking?

GebruikershandleidinGids voor een snelle start1-weg afstandsbediening
2 x AA batterijen

ethernetkabel Montage kitFM-antennePC Suite CDAansluiten op uw PC

• Plaats de batterijen in de afstandsbediening zoals getoond

1-weg afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening:
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Een verbinding instellen tussen het Station en het
WAC7000 Center

Als u de Wi-Fi aansluiting de eerste keer maakt, kunt u het beste
het Center en Station naast elkaar op een vlakke en stabiele
ondergrond plaatsen.

Aansluiten/Installatie

Center

Station

AC

AC

Sluit de WACS7000 aan op het stopcontact - sluitn als eerste
het Center aan en vervolgens het Station
Center/Station:
• Het display wordt over enkele seconden verlicht. De 

automatische installatie begint
• Het Center en Station worden beide ingeschakeld. Het HD

display verschijnt als het Station aangesloten is op het Center
(dit duurt ongeveer 1.5 minuut)

Verplaats het Center en Station indien gewenst: plug en stream*
• Het Center of Station uitschakelen en in de gewenste kamers

weer inschakelen
• U kunt muziek van de harde schijf streamen* tussen het Center

en Station

BELANGRIJK!
• Installeer het toestel niet tussen dikke muren. Als het Center en

Station door meer dan 2 muren gescheiden zijn, kan de kwaliteit van
het streamen nadelig beïnvloed worden.   

• Voor optimaal Wi-Fi ontvangst kunt u de Wi-Fi antenne bijstellen, of
het Center en Station verplaatsen (m.n. de afstand tussen Center en
Station verminderen).

: geeft optimale ontvangst aan;  : geeft minimale ontvangst aan
• Zie voor montage aan de muur de Gebruikershandleiding, Bijlage:

Montage van Center en Station aan de muur. Mogelijk moet u de hulp
inroepen van gekwalificeerd personeel. 

* Streaming is het proces waarbij data (in dit geval muziek) wordt
overgezet van het ene apparaat naar een andere apparaat of meerdere
andere apparaten.
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REC

MENU

PROGRAM

INCR.SURR.

SLEEP

MUSIC BROADCAST

SMART EQ

MUSIC FOLLOWS ME

DIM RDS/NEWS

SCROLL VOL
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OK
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Een muziekbibliotheek van het Center op het
Station weergeven

Genieten

Druk op OK om weergave te starten

Om de weergave-opties te wijzigen,
a. Druk eens of herhaaldelijk op 1 om de vorige keuzelijst op te
roepen
b. Gebruik navigatietoetsen 3  4  1  2  en selecter
c. Druk op OK of 2 om te bevestigen

Druk om weergave te stoppen op STOP / 9

Gebruik de navigatietoetsen 3  4  1  2 om de weergave-optie
te selecteren (demotracks zijn opgeslagen onder Alle tracks)

U kunt een muziekbibliotheek (HD) van het Center op het Station afspelen.

Het Center inschakelen door op STANDBY-ON y te drukken
• Het HD (harde schijf) display verschijnt als het Station is 

aangesloten op het Center 

Controleer of het Center is ingeschakeld of in de standby-modus
staat
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MENU VIEW

OK

MARK/UNMARK

DBB

SEARCHCD/MP3-CD HD SOURCE

OK

SEARCH

Zoeken op trefwoorden
Het trefwoord moet de eerste letter of heteerste woord zijn van de titel van het
nummer dat u wilt zoeken. Door het invoeren van een trefwoord vindt u snel
alle items waar het woord in voorkomt (deze functie is hoofdlettergevoelig)

Gebruik navigatietoetsen 3  4  1  2 en selecteer de gewenste
keuzelijst onder tracks, albums, artiesten of playlists

Druk op de afstandsbediening op SEARCH
• Een tekstvak verschijnt

a. Druk herhaaldelijk op de alfanummerieke toetsen om een tref-
woord in te voeren (maximaal 8 leestekens)

b. Druk om een leesteken voor de cursor te wissen op 4

c. Druk op 1 of 2 om de cursor naar links / rechts te verplaatsen 

Druk op OK om te zoeken 
• Display toont: Bezig met zoeken. Zoeken begint vanaf het begin

van de huidige keuzelijst
• De gevonden items verschijnen aan het begin van de lijst

Zoek naar uw gewenste tracks/albums
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Muziek streamen tussen het Center en Station

MUSIC FOLLOWS ME
Laat u door het hele huis door muziek volgen. Van het Center naar Station of
van Station naar Center.

Op de geluidsbron (Center of Station) waar muziek wordt
weergegeven:
a. Op de HD bron het album of de playlist die u wilt weergeven

op het afspeeltoestel selecteren
b. Druk op MUSIC FOLLOWS ME om de functie te activeren
• Het symbool verschijnt

Op de afspeelbron (Center of Station) waar muziek wordt afge-
speeld:
a. Controleer of het afspeeltoestel ingeschakeld is of in de standby-modus staat 
b. Druk op MUSIC FOLLOWS ME
• Weergave van geselecteerde muziek wordt voortgezet op het 

afspeeltoestel
• De muziek op het Center stopt. Het symbool verschijnt
c. Druk op STOPÇom MUSIC FOLLOWS ME te stoppen ?

Tips:
• Druk altijd op MUSIC FOLLOWS ME op het brontoestel alvorens MUSIC

FOLLOWS ME op het afspeeltoestel in te drukken.
• MUSIC FOLLOWS ME wordt automatisch uitgeschakeld als MUSIC FOLLOWS

ME op het afspeeltoestel binnen 5 minuten niet wordt uitgeschakeld 
• Nadat MUSIC FOLLOWS ME op het afspeeltoestel is geactiveerd, kunt u andere

tracks of afspeelbron op het brontoestel selecteren. 
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Muziek streamen tussen het Center en Station

MUSIC BROADCAST
MUSIC BROADCAST maakt het mogelijk muziek uit te zenden van het
Center naar de Stations. Hierdoor wordt op het Center als de Station(s)
tegelijkertijd dezelfde muziek uitgezonden.

Op het Center
a. Op de HD bron, het album of de playlist die u wilt

uizenden op de Stations selecteren en afspelen
b. Druk op MUSIC BROADCAST om te activeren
• Het symbool verschijnt op het Center en Station en het

aftellen van 5 seconden begint

Op het Center en Stations
• Geselecteerde muziek start gelijktijdig

Tips:
• Controleer of Stations ingeschakeld zijn of in de standby-modus staat.
• Om uitzending te herhalen

Alvorens op MUSIC BROADCAST te drukken, controleer of eerdere uitzendingen uit-
geschakeld moeten worden. Als het symbool op het Center of Station's display te zien
is. Druk op STOP/9 op het Center. Voer vervolgens bovenstaande Stappen 1 en 2 uit.

• Andere functies zijn niet beschikbaar tijdens MUSIC BROADCAST
• Om MUSIC BROADCAST op een Station af te breken, op STOP / 9 op het Station

drukken.
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Muziek van USB opslagmedium weergeven

U kunt USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1) of USB-flash spelers (USB 2.0 of
USB 1.1) met het Station gebruiken.

Sluit de USB aansluiting of USB opslagmedium aan op 
de aansluiting op het Station

Druk eens of herhaaldelijk op SOURCE om USB te selecteren
• Het symbool verschijnt
• Lijst met CD tracks verschijnt

Druk op OK om weergave te starten

Gebruik navigatietoetsen 3  4  1  2 om de weergave-opties te
selecteren
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6 Gebruik UPnP

De muziekverzameling op een UPnP-apparaat kan draadloos of via een 
ethernetkabel (bijgeleverd) op het Station afgespeeld worden.

Controleer of het UPnP-apparaat is ingeschakeld

Controleer of Station is aangesloten op het netwerk van het UPnP-
apparaat

Druk op het Station op SOURCE op de afstandsbediening en
selecteer UPnP-modus

Gebruik navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om het gewenste UPnP-
apparaat te selecteren
➜ De muziekbibliotheek van het UPnP-apparaat verschijnt op het

Station en op het UPnP-apparaat

Speel de muziekbibliotheek van het UPnP-apparaat op het Station af
op dezelfde manier als weergave van de Harde schijf (HD)
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Luisteren naar FM-radio

Sluit de bijgeleverde FM-antenne aan op het Station (zie
Gebruikershandleiding, Installatie)

Druk eens of herhaaldelijk op SOURCE en selecteer vervolgens
Radio

a. Druk op MENU
b. Druk op 3 of 4 en 2 selecteer Auto opslaan radio
• Het display toont: Autom. opslag, even wachten... 

Nadat alle beschikbare zenders zijn opgeslagen, wordt de
eerste voorkeurzender automatisch afgespeeld

• U kunt maximaal 60 voorkeurzenders in het geheugen opslaan 
(inclusief maximaal 10 RDS-zenders). 

a. Druk op 1 om de lijst met voorkeurzenders op te roepen  
b. Gebruik de navigatietoetsen 3 of 4  en 2 om het gewenste

station te selecteren.

Station
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Over het milieu

FAQ

Q: Is er een maximum trans-
missie-afstand tussen Philips
Wireless Music Center en
Stations voor het zonder stor-
ing streamen?

Q: Is een computer of thuis-
netwerk nodig voor het gebruik
van Philips Wireless Music
Center en Station?

A: Ja. Het maximale bereik van WiFi-transmissie voor het systeem is 250m in een
open ruimte. Echter, in de meeste omstandheden zijn er belemmeringen zoals
muren en deuren, waardoor de feitelijke transmissie-afstand beperkt wordt tot
ongeveer 50-100m. Verplaats de toestellen als er problemen met de transmissie
zijn.

Meest gestelde vragen

A: Nee. Het Philips Wireless Music Center en Station zijn ontworpen om
onafhankelijk van een computer te functioneren. U kunt muziek van CD's opslaan
in de muziekbibliotheek van het Center (harde schijf) en de muziek zonder com-
puter of thuisnetwerk naar de Stations streamen.

Beheer van muziek
Q: Wat is de Philips Wireless
Audio Device Manager
(WADM)?

A: WADM ondersteunt u bij het beheer van de netwerkinstellingen, het upgraden
van firmware enz. Zie voor meer informatie de handleiding Verbinding maken met
uw PC en het Help-bestand over WADM.

A: Ja, Het Philips Wireless Music Station is geschikt voor het downloaden van
upgrades. Dit betekent dat u toekomstige upgrades kunt installeren zodra deze
beschikbaar zijn.. Dit betekent dat u toekomstige upgrades kunt installeren zodra
deze beschikbaar zijn. Bezoek onze website regelmatig voor het laatste nieuws of
nieuwe functies en verbeteringen: http://www.philips.com/support

Q: Kunnen Philips Wireless
Music Station opgewaardeerd
worden?



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

Hulp nodig?
www.philips.com/support
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