
MC-i250

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.

Algemene vereisten

Voor on line muziek-services (INTERNET):
– Een Ethernet breedband-internetverbinding (kabel /DSL).
– Een werkend e-mail-adres.

Voor PC Link:
– Een pc binnen hetzelfde netwerk als de MC-i250 (de IP-adressen

van de pc en het apparaat moeten tot hetzelfde subnet
behoren).

– De geïnstalleerde software PC Link (te downloaden van
“http://My.Philips.com”).

1 Basisinstallatie voor audio
A De FM-draadantenne
B De AM-raamantenne
C De luidsprekers
D Het netsnoer
E Plaats de batterijen in de afstandsbediening.

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

2 Aansluiten van het thuisnetwek
Sluit uw pc, (draadloze) gateway-router en breedbandmodem
(kabel /DSL) aan volgens de installatie-instructies van de router.

       

INTERNET

3 Configureren van uw thuisnetwerk
Configureer uw thuisnetwerk 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 of met uw internet-
service-provider.

Eerste vereisten voor het installeren

BELANGRIJK!
Sluit de Streamium MC-i250 niet aan op het thuisnetwerk voor de internetverbinding van de aangesloten pc via

de router functioneert.
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Registratie

Om de on line-functies van de MC-i250 te activeren,
moet u na de “Eerste vereisten voor het installeren
van het thuisnetwerk” en het “Aansluiten van de
Streamium MC-i250” uw apparaat registreren.

1 Toets uw e-mail-adres in (met de afstandsbediening) op het
apparaat en druk op OK/PLAY (É).

2 Even later ontvangt u een a-mail op het opgegeven adres.
Maak uw account aan via “http://My.Philips.com” en activeer de
muziek-services volgens de instructies in de ontvangen e-mail.

12NC : 3139 115 22221

Kijkt u op onze website “http://My.Philips.com” voor on line-ondersteuning.
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Aansluiten van de Streamium MC-i250

õ Voor draadloos gebruik (Wi-Fi, 802,11b):

INTERNET

1 Als er geen netwerkkabel aangesloten is op het apparaat wanneer
het voor de eerste keer geïnstalleerd wordt dan wordt u gevraagd
of u het apparaat bekabeld (Ethernet) of draadloos (WiFi) wilt
gebruiken. Kies draadloos. Bij eventuele latere aansluitingen, zal het
apparaat opstarten in de laatst gebruikte bedieningsstand.
Deze instelling kan dan later op elk moment gewijzigd worden in
het menu ‘SET OPTIONS’ onder ‘SELECT NETWORK’.

2 Er wordt gevraagd te kiezen tussen ‘Infrastructure’- of ‘Ad-hoc’-
instelling. Als u een draadloze toegangspoort wilt gebruiken
(infrastructure-instelling - aanbevolen), kies dan overeenkomstig.
Als u “NO” (nee) kiest dan zal de MC-i250 proberen om
rechtstreeks verbinding te maken met een draadloze
netwerkadapter (ad hoc-instelling).

3 Er wordt gevraagd om de naam van het netwerk (ESSID) op te
geven. Toets deze naam in (hoofdletters of kleine letters zijn van
belang) met de afstandsbediening.

4 Er wordt gevraagd om het kanaalnummer van het netwerk te
kiezen. Als u een toegangspoort gebruikt (infrastructure-instelling),
kies dan het gebruikte kanaal of toets “0” in om automatisch te
zoeken. Dit duurt even. Als u geen draadloze toegangspoort
gebruikt (ad hoc-instelling), gebruik dan de zachte toetsen om het
gebruikte kanaal te kiezen.

5 U kunt ervoor kiezen om WEP-encryptie te gebruiken. Als u ‘YES’
(ja) kiest dan wordt u gevraagd om tot vier ecryptiesleutels op te
geven. De eerste sleutel wordt gebruikt voor uitgaand dataverkeer.
De ‘uitgaande’ sleutel kan later op elk moment gedefinieerd worden
in het menu ‘SET OPTIONS’ onder ‘ENCRYPT CONFIG’.

Opmerkingen:
– U kunt ASCII- of HEX-encryptiesleutels gebruiken maar ze

moeten allemaal even lang zijn.
– Wanneer de draadloze aansluiting klaar is dan kan het zijn dat

u de netwerkinstellingen nog moet configureren (zie de
netwerkinstellingen bij bekabeld gebruik).

õ Voor bekabeld gebruik (Ethernet):

INTERNET

Sluit, nadat u zeker weet dat de internetaansluiting van de pc in
het thuisnetwerk functioneert, de MC-i250 met de bijgeleverde
kabel aan op de gateway-router. Druk op INTERNET.

De netwerkinstellingen van de Streamium MC-i250 staan
standaard op ‘DHCP’ (dynamisch IP-adres) en ‘NO PROXY’
ingesteld.  Wanneer uw router als DHCP-server geconfigureerd
is en uw ISP (internet service-provider) geen proxy gebruikt dan
hoort het apparaat automatisch verbinding te maken met het
internet.

Zodra u op het scherm gevraagd wordt uw e-mail-adres op te
geven, heeft uw apparaat met succes verbinding gemaakt met
het internet. Om de on line-functies van de MC-i250 te
kunnen activeren, moet u echter wel nog de registratie
vervolledigen. (zie eerste pagina)

Geef voor een statisch IP-adres de volgende gegevens op:

IP address _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
default gateway _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
subnet mask _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 1 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 2 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _

Voorbeeld: het IP-adres 164.23.5.114 toets u met de
afstandsbediening als volgt in:

164.023.005.114

Als uw ISP een proxy-server gebruikt dan moet de proxy-
naam en de proxy-poort opgeven.

Proxy name ___________________
Proxy port ___________________

Afspelen van muziek van on
line muziek-services

1 Druk op INTERNET.

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 com-
puter
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”.
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Afspelen van een cd/MP3-cd in de cd-drive

1 Druk op CD.

2 Druk op OPEN/CLOSE Leg de
gewenste cd’s in de cd-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 TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TO
INSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL 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.

Kijkt u op onze website “http://My.Philips.com” voor on line-ondersteuning.
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