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Generel information
Den hurtige installerings-guide giver et groft overblik og gør det muligt at få en hurtig opstart af basisindstillingerne.
Angående mere detaljeret information se venligst i den medleverede brugsanvisning.

Strøm

1 Kontrollér at spændingsangivelsen på typeskiltet svarer til den lokale netspænding. Hvis dette ikke er tilfældet,
bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til Philips Kundecenter.

2 Efter alle andre tilslutninger er udført, sættes stikkene på netledningen til slut i apparatets AC MAINS~
kontakt og i en stikkontakt, som tændes. Der er da strøm på apparatet.

Hvis strømmen skal tages helt fra apparatet, skal man trække stikket ud af stikkontakten eller
slukke for stikkontakten.
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Grundlæggende audio-basisopstart
Tilslut :
1 Netledning A
2 FM trådantenne B
3 AM rammeantenne C
4 Højttalere D
5 Sæt batterierne i fjernbetjeningen.

Der kan allerede nu lyttes til musik fra lydkilderne TUNER (radio)
og CD !

Forberedelse af hjemmenetværkets opsætning

1 Tilslut Deres PC, netværksfordeler og bredbåndsmodem
(kabel /DSL) som beskrevet i fordelerens manual.

2 Indstil netværksfordeleren som beskrevet i dens manual og
sørg for, at PC’ens Internetforbindelse er korrekt installeret
og at den fungerer. Kontakt fabrikanten af Deres
netværksudstyr hvis der er problemer med opkoblingen til
Internet.

VIGTIGT!
Forbind ikke Streamium MC-i200 til netværksfordeleren før forbindelsen

fra den tilsluttede PC via fordeleren til Internet virker.

Tilslutning af Streamium MC-i200 til Internettet
via en netværksfordeler

3 Når Internetforbindelsen virker, som den skal, forbindes
MC-i200 til netværksfordeleren med det medleverede kabel.

4 Tryk på CONNECT.

Afhængig af Deres netværksopsætning skal De måske gå ind i netværkets
konfigurationsdata. Følg anvisningerne i anlæggets display ved at bruge
navigations-jogknappen, OK/PLAY (É) og de numeriske/alfabetiske taster på
fjernbetjeningen til at indtaste den krævede tilslutningsinformation.
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Når opstartsindstillingerne er tilendebragt, er visse musikservicer allerede
tilgængelige. For at få fuld udnyttelse af Streamium MC-i200, skal De først “registrere”
Deres anlæg.

Streamium registrering

1 For at få registreret anlægget skal De følge instruktionerne og bruge de numeriske/alfabetiske taster på
fjernbetjeningen til at indtaste Deres E-mail adresse. Kort efter vil De modtage en E-mail med bekræftelse på
Deres registreringsdetaljer.

2 Færdiggør registreringen ved at følge anvisningerne i E-mailen.
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Der kan fås mere information ved at se i brugsanvisningen eller kontakte hjemmesiden http://My.Philips.com

Afspilning af musik fra online musikservice

1 Tryk på CONNECT.

2 Gennemløb musikservicerne med navigations-jogknappen.

3 Tryk på OK/PLAY (É) for at vælge og starte afspilning af det valgte.

Afspilning af MP3-musikfiler i computerens harddisc

1 Tryk på PC-LINK.

2 Opsøg og vælg PC’er, mapper og spor med navigations-jogknappen.

3 Tryk på OK/PLAY (É).

Bemærk: Før denne musikkilde kan anvendes skal følgende være udført:
1) Der skal være tændt for PC’en , og PC’en skal være forbundet til netværket.
2) PC-LINK PC applikation skal være downloaded og installeret fra adressen
http://My.Philips.com.

Afspilning af en CD/MP3-CD i CD-drevet

1 Tryk på CD.

2 Tryk på OPEN/CLOSE og læg en CD eller en MP3-CD i CD-skuffen.
Tryk igen på OPEN/CLOSE for at lukke CD-skuffen i.

3 Vælg melodispor med navigations-jogknappen.

4 Start afspilning ved at trykke på OK/PLAY (É).

Afspilning af FM/MW/LW radiostationer

1 Tryk i standby-stilling på OK/PLAY (É) på anlægget og hold
knappen indtrykket, indtil displayet viser “PRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TO
INSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNER”.  Tryk igen på OK/PLAY (É) for at indlæse alle
tilgængelige radiostationer.

2 Brug navigations-jogknappen for at gennemløbe listen over radiostationer.

3 Tryk OK/PLAY (É) for at vælge ønsket radiostation.
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