
Draadloze audiobereiksverlenger WAR1900

Aansluiten op de 
WACS7000
Aansluiten op de
WAK3300

Genieten maar!

Gids voor een snelle start
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Wat zit er in de doos?

Ondersteunde Philips Wireless Music Centers/Stations

Wireless Audio Range Extender

Draadloze bereiksverlenger Stroomadapter

Antenne Snelstartgids

WACS7000 WAK3300



A1 Aansluiten op de WACS7000
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Plaats het center, het Station en de verlenger naast elkaar op
een vlakke en stevige ondergrond. 

1

Sluit het Center en het Station aan op een stopcontact. 
➜ Als het Station op het Center is aangesloten, wordt het

HD-scherm weergegeven op het Station.

2

Plaats de antenne en sluit de verlenger vervolgens aan op een
stopcontact.
➜ Als de verlenger klaar is voor het ontvangen van

verbindingen gaan de lampjes Power en Wireless blauw
branden (dit duurt ongeveer 10 tot 15 seconden).sec-
onds),

3

BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat de schuifregelaar is ingesteld op de positie

AP.

Houd op het Center de knop SAME ARTIST ingedrukt
totdat op het display het bericht “OK for Extender...”
(OK voor verlenger) wordt weergegeven.

4

Houd op het Station de knop SAME ARTIST ingedrukt totdat
op het display het bericht “OK for Extender...” (OK voor
verlenger) wordt weergegeven.
➜ De verlenger gaat nu proberen een verbinding te maken

(het bericht "Center temporarily not available" [Center
tijdelijk niet beschikbaar] kunt u negeren).

➜ Als het Station via de verlenger op het Center is aanges-
loten wordt het?HD-scherm weergegeven.

5

De WAR1900 aansluiten op de WACS7000

Opmerking:
• De knop SAME ARTIST op de 2-weg afstandsbediening

die bij de WACS7000 wordt geleverd, heeft deze functie
niet.



A2
Aansluiten op de WACS7000

Maximaal 40 - 50m 
(binnenshuis)

Maximaal 40 - 50m 
(binnenshuis)

Maximaal 40 - 50m

a. Center en één Statio

b. Center en meerdere Stations

Trek de netsnoeren van het Center, het Station en de 
verlenger  uit het stopcontact. 

1

Plaats het Center, het Station en de verlenger zoals hier
rechts wordt weergegeven:
a. Center en één Statio
b.  Center en meerdere Stations
In dit geval mag de maximale afstand tussen de verlenger en
het Center/Station ongeveer 50 meter zijn, afhankelijk van de
daadwerkelijke indeling van uw huis.

2

Sluit de verlenger aan op een stopcontact.
➜ Het lampje Wireless gaat blauw branden als de verlenger

klaar is voor het ontvangen van verbindingen.

3

Sluit het eerst het Center en vervolgens het Station aan op
een stopcontact. 
➜ Als het Station via de verlenger op het Center is aanges-

loten wordt het HD-scherm weergegeven.

4

– maximale ontvangst

– minimale ontvangst

Tips!
• Pas de afstand tussen de verlenger en het Center en het

Station aan als de draadloze ontvangst niet optimaal is.

Verplaatsen



B1
Aansluiten op de WAK3300

Plaats de WAK3300 naast de WAC7000.

1

Sluit het netsnoer van de WAK3300 aan op een stopcontact.

2

Druk op de navigatieknoppen 3 of 4 en 2 om de taal en de
klok in te stellen. Selecteer vervolgens 
"Philips Music Center".

3

Controleer of de WAC7000 is ingeschakeld en in de 
HD-modus staat.

Plaats de antenne en sluit de verlenger vervolgens aan op een
stopcontact.
➜ Als de verlenger klaar is voor het ontvangen van

verbindingen gaan de lampjes Power en Wireless blauw
branden (dit duurt ongeveer 10 tot 15 seconden).sec-
onds),

2

BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat de schuifregelaar is ingesteld op de positie

AP.

Plaats de WAR1900 naast de WAK3300 en de aangesloten
WAC7000 op een vlakke en stevige ondergrond.

1

Houd op de WAC7000 de knop SAME ARTIST ingedrukt
totdat op het display het bericht "OK for Extender..." (OK
voor verlenger) wordt weergegeven.

3

ETHERNET

VOLTAGE
SELECTOR

NOT FOR ALL
VERSIONS

AUX
IN

R           L

R           L

LINE
OUT

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP

TO Modem/PC5V=1A AP EC RP

Wireless Repeater 11g True Turbo

Wireless Modem PC Power

AP EC RP

PowerWireless

SAME
ARTIST

De WAK3300 aansluiten op de WAC7000
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De WAR1900 aansluiten op de WAC7000



B2
Aansluiten op de WAK3300

Op de WAC7000
a. Druk op MENU voor toegang tot het menuscherm. 
b. Druk op de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 voor toegang tot

het menu voor stationsbeheer.
c. Druk op 3 of 4 en 2 om Add New Station(Nieuw

Station toevoegen) te selecteren. 
➜ De installatiemodus wordt gestart. Het nieuwe Station

wordt opgezocht.

Op de WAK3300
a. Druk op HOME om naar het hoofdmenu te gaan en

selecteer vervolgens het menu Settings (Instellingen) door
op de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 te drukken.

b. Gebruik de navigatietoetsen 3 of 4 en 2 om Network
(Netwerk) en vervolgens Quick Setup (Snelle installatie)
te selecteren.
➜ Het scherm Select Network (Netwerk selecteren)

wordt weergegeven.
c. Selecteer "Philips Music Center".

5

Druk op de WAC7000 op STOP 9 nadat alle Stations
gevonden zijn. 

6

Trek de netsnoeren van de WAR1900, de WAK3300 en de
aangesloten WAC7000 uit het stopcontact.

1

Verplaatsen

Sluit de WAK3300 en de WAC7000 aan op een stopcontact.

4

Wireless Repeater 11g True Turbo

Wireless Modem PC Power

Maximaal 40 - 50m 
(binnenshuis)

Maximaal 40 - 50m 
(binnenshuis)

Plaats de WAR1900, de WAK3300 en de WAC7000 zoals hier
rechts wordt weergegeven:

2

Sluit de WAR1900 aan op het stopcontact.
➜ Het lampje Wireless gaat blauw branden als het apparaat

klaar is voor het ontvangen van verbindingen.

3



C1 Genieten maar

Met de verlenger kunt u over grotere afstand muziek streamen tussen het Center en een
Station. Met een aangesloten verlenger kunt u de afstand tussen het Center en een Station
vergroten van het maximum van 30 m tot ongeveer 100 m (afhankelijk van de daadwerkelijke
indeling van uw huis).

Geniet van de vrijheid die een draadloos netwerk u geeft.

Raadpleeg de gebruikershandleiding als u wilt weten hoe u uw Center en Stations kunt bedi-
enen.

Opnieuw instellen
Als u problemen hebt bij het maken van een verbinding
tussen de verlenger en de WACS7000 of de WAK3300,
drukt u minstens 5 seconden op de knop RESET om de ver-
lenger terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Standaardinstelling

Geniet van draadloze vrijheid

Wachtwoord

Standaardwachtwoord Geen wachtwoord

Netwerkinstelling

AP IP-adres 192.168.1.3

DHCP-server Ingeschakeld

Draadloos

Draadloos   Ingeschakeld

SSID PHILIPS-EXTENDER

Kanaal 6

Uitgebreid bereik Ingeschakeld

Draadloze beveiliging

Beveiliging Ingeschakeld

WEP-modus 128 bits

Sleutelinvoermethode HEX

WEP 5048494C49505331323358595A

Routerinformatie

Huidige modus Toegangspunt



C2

V: Waarom wordt het
bericht "Ok for
Extender..." (OK voor
verlenger) niet
weergegeven?

V: Hoe weet ik of de
verlenger het doet?

V: Waarom verloopt het
maken van een
verbinding tussen het
Center en het Station
moeizaam nu ik de
verlenger gebruik?

A: U kunt de verbinding controleren door te drukken op Menu
> Information (Informatie) > Wireless (Draadloos) > SSID.

A: Pas de afstand tussen de verlenger en het Center en het
Station aan (zie "Verplaatsen" in stap 2).

Veelgestelde vragen
A: Controleer of de verlenger is ingesteld op de AP-modus.

Belangrijke veiligheidsinformatie
• Het product mag alleen worden geinstalleerd en aangesloten in de volgorde die wordt

beschreven in de korte handleiding (Quick Start Guide). Zo worden de beste installatieresultat-
en gegarandeerd met de minste technische problemen.

• Lees de korte handleiding zorgvuldig voordat u de wireless Range Extender (WAR1900) in
gebruik neemt en bewaar deze documenten zodat u ze in de toekomst kunt raadplegen.

• De meest recente downloads en informatie over dit product zijn beschikbaar via onze website
www.philips.com/support

Veiligheidsmaatregelen
• Radioapparatuur voor draadloze toepassingen is niet beschermd tegen storingen als gevolg van

andere radiodiensten.
• Bescherm het product tegen vocht, regen, zand of warmtebronnen..
• Het product mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of spatten. Plaats geen objecten

die gevuld zijn met vloeistof, b.v. vazen, op het product.
• Houd het product uit de buurt van verwarmingsinrichtingen in huis en direct zonlicht.
• Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het product zodat er voldoende ventilatie is.
• Dit product mag niet open worden gemaakt. Neem contact op met uw Philipshandelaar als u

technische problemen waarneemt.

Genieten maar



Milieu-informatie
Er zijn geen onnodige verpakkingsmaterialen gebruikt. Wij hebben ons ingespannen om de ver-
pakking tot drie gemakkelijk te scheiden materialen te beperken: karton (doos), polystyreen
(schokabsorbering) en polyethyleen (zakken, beschermend foam).
Uw toestel bestaat uit materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden na demontage door een
gespecialiseerd bedrijf. Volg de plaatselijke voorschriften op voor het verwijderen van ver-
pakkingsmaterialen, oude batterijen en oude apparatuur.

Verwijderen van uw oude product
Uw product is vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die gerecycled en
opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als deze doorgekruisde afvalbak op een product is aangebracht, valt het onder de Europese
Richtlijn 2002/96/EC. 

Neem kennis van plaatselijke voorschriften voor het gescheiden inzamelen van electrische en
electronische producten.

Neem de plaatselijke voorschriften in acht en verwijder uw oude producten niet met normaal
huishoudelijk afval. De juiste verwijdering van uw oude product voorkomt mogelijk negatieve
gevolgen voor het millieu en de volksgezondheid.1.5 Maintenance

Beperkte aansprakelijkheid
Dit product wordt door Philips geleverd 'zoals het is', zonder enige uitdrukkelijke of impliciete
garantie, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschik-
theid voor een bepaald doel.

Philips is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei directe, indirecte, incidentele, bijzondere,
morele schade of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, de aanschaf van vervangende
goederen of diensten, verlies van gegevens of data, winstderving of onderbreking van de bedri-
jfsvoering) ongeacht de oorzaak en ongeacht de aansprakelijkheidstheorie, of het nu gaat om con-
tractvoorwaarden, strikte aansprakelijkheid of een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of
anderszins) die op welke manier dan ook is ontstaan door het gebruik of niet kunnen gebruiken
van dit product, zelfs als Philips op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid op dergelijke schade. 

Philips garandeert evenmin dat de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere zaken die van dit
product kunnen worden afgeleid, juist en volledig zijn.



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
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Hulp nodig?


