
  Snel van startSnel van startMC-i200MC-i200

Algemene informatie
Deze verkorte handleiding geeft een kort overzicht en helpt u om snel van start de gaan met de basisfuncties. Lees
de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Voeding

1 Controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het
geval, neem dan contact op met uw leverancier of serviceorganisatie.

2 Verbind, nadat alle aansluitingen gemaakt zijn, het netsnoer met de ingang AC MAINS~ en het
stopcontact. Het apparaat is nu aangesloten op het lichtnet.

  Trek de stekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen.
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Basisinstallatie voor audio
Sluit aan :
1 Het netsnoer A
2 De FM-draadantenne B
3 De AM-raamantenne C
4 De luidsprekers D
5 Plaats de batterijen in de afstandsbediening.

U kunt nu reeds naar muziek luisteren van de tuner en de cd-
speler!

Eerste vereisten voor het installeren van het
thuisnetwerk

1 Sluit uw pc, gateway-router en breedbandmodem (kabel/
DSL) aan volgens de installatie-instructies van de router.

2 Configureer uw gateway-router volgens de aanwijzingen
zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van uw router en
zorg ervoor dat de internetaansluiting van de pc correct
uitgevoerd is en dat deze functioneert. Als u problemen
heeft met het installeren van de internetaansluiting, neem
dan contact op met de fabrikant van de netwerkapparatuur.

BELANGRIJK!
Sluit de Streamium MC-i200 niet aan op de gateway-router voor de
internetverbinding van de aangesloten pc via de router functioneert.

Verbinden van de Streamium MC-i200 met het
internet via een gateway-router

3 Als u zeker weet dat de internetverbinding werkt, sluit dan
de MC-i200 met de bijgeleverde kabel aan op de gateway-
router.

4 Druk op CONNECT.

Afhankelijk van uw netwerkconfiguratie, moet u misschien
netwerkconfiguratiedata invoeren. Volg de instructies in het display van het
systeem en gebruik de navigeerknop, de toets OK/PLAY (É) en de cijfer-/
lettertoetsen op de afstandsbediening om de benodigde informatie over de
aansluiting in te voeren.
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Als de installatie klaar is, zijn reeds een beperkt aantal muziek-services beschikbaar.
Om alle functies van uw Streamium MC-i200 te kunnen gebruiken, moet u uw
apparaat registreren.

Registreren van de Streamium

1 Om te registreren moet u uw e-mailadres invoeren met de cijfer-/lettertoetsen op de afstandsbediening en
daarbij de instructies in het display volgen. Kort daarna ontvangt u per e-mail een bevestiging met uw
registratiegegevens.

2 Volg de link die in de e-mail staat om de registratie te vervolledigen.

vervolg...vervolg...
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Voor meer informatie: lees de gebruiksaanwijzing of ga naar: http://My.Philips.com

Afspelen van muziek van on line muziek-services

1 Druk op CONNECT.

2 Surf door de muziek-services met de navigeerknop.

3 Druk op OK/PLAY (É) om te kiezen en uw keuze op te starten.

Afspelen van MP3-muziek-files van de harddrive van de
computer

1 Druk op PC-LINK.

2 Surf en kies de pc’s, mappen en nummers met de navigeerknop.

3 Druk op OK/PLAY (É).

Opmerking:  Voor u deze muziekbron kunt gebruiken,
1) moet u de pc inschakelen en verbinding maken met het netwerk.
2) moet u de pc-applicatie PC-LINK PC downloaden en installeren vanaf http://
My.Philips.com.

Afspelen van een cd/MP3-cd in de cd-drive

1 Druk op CD.

2 Druk op OPEN/CLOSE en plaats een cd of MP3-cd in de lade.
Sluit de lade door nogmaals op OPEN/CLOSE te drukken.

3 Kies een nummer met de navigeerknop.

4 Druk op OK/PLAY (É) om het afspelen te starten.

Afspelen van FM/MW/LW-radiozenders

1 In stand-by, houd OK/PLAY (É) op het systeem ingedrukt tot in het
display “PRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNER” verschijnt.
Druk op OK/PLAY (É) om alle beschikbare zenders te installeren.

2 Gebruik de navigeerknop om door de lijst van radiozenders te lopen.

3 Druk op OK/PLAY (É) om een radiozender te kiezen.
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