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Informações Gerais
Este guia de instalação rápida apresenta uma perspectiva breve e ajuda a iniciar rapidamente os passos básicos. Leia o
manual de instruções fornecido para informações mais pormenorizadas.

Energia Eléctrica

1 Verifique se a tensão eléctrica indicada na placa de tipo corresponde à tensão eléctrica da rede local de
fornecimento. Caso contrário, consulte o representante ou centro de assistência.

2 Depois de concluir todas as ligações, ligue o cabo de alimentação a AC MAINS~ e a uma tomada de
parede. Assim, a energia eléctrica é activada.

Para desligar completamente a aparelhagem da electricidade, retire o cabo eléctrico da
respectiva tomada.
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Configuração áudio básica
Ligar :
1 Cabo eléctrico A
2 Antena de fio FM B
3 Antena de quadro AM C
4 Colunas D
5 Introduzir pilhas no controlo remoto.

Agora, é possível ouvir música das fontes SINTONIZADOR
e CD!

Pré-requisitos para configuração de rede
doméstica

1 Ligue o PC, gateway router modem de banda larga (cabo/
DSL), segundo as instruções de configuração do router.

2 Configure o gateway router de acordo com as instruções
apresentadas no manual do router e certifique-se de que a
ligação à Internet do PC está instalada e a funcionar. Se tiver
problemas com a configuração da ligação à Internet, contacte
o fabricante do equipamento de rede.

IMPORTANTE!
Não ligue o Streamium MC-i200 ao gateway router antes de o PC ligado

estar a funcionar.

Ligar Streamium MC-i200 à Internet via um
gateway router

3 Depois de a ligação à Internet estar a funcionar
convenientemente, ligue o MC-i200 ao gateway router com
o cabo fornecido.

4 Prima CONNECT.

Dependendo da configuração da rede, poderá ter de introduzir os dados de
configuração de rede. Siga as instruções no monitor do sistema, utilizando o
Navigation Jog, OK/PLAY (É)  e o teclado numérico/alfabético no controlo
remoto para introduzir as informações de ligação necessárias.
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Depois de concluída a configuração, ficam disponíveis serviços de música limitados.
Para obter a funcionalidade total do Streamium MC-i200, deverá registar o aparelho.

Registo do Streamium

1 Para fazer o registo, introduza o seu endereço electrónico com o teclado numérico/alfabético no controlo
remoto, seguindo as instruções apresentadas. Em breve, receberá uma mensagem electrónica com os detalhes
de confirmação do seu registo.

2 Para concluir o registo, siga a ligação apresentada na mensagem electrónica.

continuação ...continuação ...
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Para mais informações, vá para: http://My.Philips.com

Ler música a partir de serviços de música on-line

1 Prima CONNECT.

2 Navegue pelos serviços de música com o Navigation Jog.

3 Prima OK/PLAY (É) para seleccionar e iniciar escolhas.

Ler ficheiros de música MP3 a partir do disco rígido do
computador

1 Prima PC-LINK.

2 Navegue e seleccione PCs, pastas e faixas com o Navigation Jog.

3 Prima OK/PLAY (É).

Nota: Antes de poder utilizar esta fonte de música, terá de descarregar a aplicação
PC-LINK a partir de http://My.Philips.com.

Ler um CD/MP3-CD na unidade de CDs

1 Prima CD.

2 Prima OPEN/CLOSE e introduza um CD ou MP3-CD no tabuleiro.
Feche a gaveta, premindo novamente OPEN/CLOSE.

3 Seleccione faixas com o Navigation Jog.

4 Prima OK/PLAY (É) para iniciar a leitura.

Ler estações de rádio FM/MW/LW

1 No modo espera, prima e mantenha premido OK/PLAY (É) no
aparelho até aparecer a mensagem “PRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TO
INSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNER” (prima Play para instalar o sintonizador).  Prima
OK/PLAY (É) para instalar todas as estações de rádio disponíveis.

2 Utilize o jog de navegação para seleccionar a estações de rádio
favoritas.

3 Prima OK/PLAY (É) para confirmar.

CD AUXTUNERPC-LINK

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

iR

• •

OPTIONS

OK

CONNECT

2

3

1

CDCONNECTOPTIONS AUXTUNERPC-LINK iR

• •

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

OK

OPEN/
CLOSE

3

1

4

2

CD AUXTUNERPC-LINK

VIEW

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

iR

•

•
•

•

OPTIONS

OK

CONNECT

2

1, 3

DISC 3

POWER  ON/OFF

OPEN/
CLOSE

12NC : 3139 115 21691


