
MC-i250

Denna snabbguide ger en grov
översikt och hjälper dig att

snabbt komma igång med de
första stegen.

Läs den medföljande
instruktionsmanualen för
detaljerad information.

Allmänna krav

För musiktjänster online (INTERNET):
– Ethernet-baserad Internet-uppkoppling via bredband (kabel /DSL).
– Fungerande e-postadress.

För PC Link:
– Dator inom samma nätverk som MC-i250 (IP-adresserna för

datorn och anläggningen måste vara inom samma subnät).
– PC Link-programvara installerad (kan laddas ner från

“http://My.Philips.com”).

1 Grundläggande anslutningar
A FM-trådantenn
B AM loop antenna
C Högtalare
D Strömsladd
E Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

Du kan redan i detta stadium lyssna på musik från ljudkällorna TUNER
(radio) och CD!

2 Anslutning av hemmanätverk
Anslut din dator, (trådlös) gateway-router och bredbandsmodem
(kabel /DSL) enligt routerns instruktioner för anslutning.

       

INTERNET

3 Konfigurera ditt hemmanätverk
Följ instruktionerna i din routers manual och se till att datorns
Internet-anslutning installeras korrekt och fungerar.  Om du får
något problem med konfigureringen av Internet-anslutningen,
kontakta tillverkaren av din nätverksutrustning eller din Internet-
leverantör.

Förutsättningar för konfigurering

VIKTIGT!
Anslut inte Streamium MC-i250 till hemmanätverket förrän Internet-anslutningen via routern för den anslutna

datorn fungerar.
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Registrering

För att aktivera online-funktionerna för MC-i250,
måste du registrera din anläggning när du är klar
med “Förutsättningar för konfigurering” och
“Ansluta Streamium MC-i250”.

1 Mata in din e-postadress (med hjälp av fjärrkontrollen) på
anläggningen och tryck OK/PLAY (É).

2 Efter en liten stund får du ett e-postmeddelande till den
inmatade adressen. Skapa ditt konto på “http://My.Philips.com”
och aktivera musiktjänster genom att följa instruktionerna som
finns i detta e-postmeddelande.

12NC : 3139 115 22221

Besök vår webbplats “http://My.Philips.com” för att få hjälp online.
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Ansluta Streamium MC-i250

õ För trådlös drift (Wi-Fi, 802,11b):

INTERNET

1 Om det inte sitter någon nätverkskabel i anläggningen vid första
konfigureringen, frågas du om du vill köra via tråd (Ethernet) eller
trådlöst (WiFi).  Välj “Wireless” (trådlöst).  Vid följande anslutningar
kommer anläggningen att starta med det läge som senast
användes. Inställningen kan ändras vid senare tidpunkt i menyn
“SET OPTIONS” (inställningar) under “SELECT NETWORK”
(välj nätverk).

2 Du ombeds välja mellan driftslägena “Infrastructure” (infrastruktur)
eller “Ad-hoc”. Om du vill använda en trådlös anslutningspunkt,
rekommenderas läget “Infrastructure”. Om du väljer “NO” (nej),
försöker MC-i250 etablera en direkt anslutning till en trådlös
nätverksadapter (“Ad-hoc”-läge).

3 Du ombeds mata in nätverksnamnet (ESSID). Mata in namnet
(skilj mellan versaler och gemener) med hjälp av fjärrkontrollen.

4 Du ombeds välja nätverkskanalnummer. Om du använder en
anslutningspunkt (“Infrastructure”-läge), välj den använda kanalen
eller skriv “0” för automatisk detektering. Denna detektering tar
ett litet tag. Om du inte använder en trådlös anslutningspunkt
(“Ad-hoc”-läge), välj med valknapparna den kanal som används.

5 Du kan välja att använda WEP-kryptering. Om du väljer “YES” (ja),
ombeds du mata in upp till fyra krypteringsnycklar.
Den första nyckeln kommer att användas som utgående nyckel.
Den utgående nyckeln kan definieras vid senare tidpunkt i menyn
“SET OPTIONS” (inställningar) under “ENCRYPT CONFIG”
(krypteringskonfigurering).

Observera:
– Du kan använda ASCII- eller HEX-krypteringsnycklar, men alla

måste vara av samma längd.
– När den trådlösa anslutningen är etablerad, måste du

eventuellt ändå konfigurera nätverksinställningarna (se
nätverksinställningarna för drift via tråd).

õ För drift via tråd (Ethernet):

INTERNET

Efter det att Internet-anslutningen för en dator
i hemmanätverket har visat sig fungera, anslut MC-i250 till
gateway-routern med den medföljande kabeln.  Tryck
INTERNET.

Streamium MC-i250:s nätverksinställningar är som standard satta
till “DHCP” (dynamisk IP-adressering) och “NO PROXY” (ingen
proxy). Om din router är konfigurerad som en “DHCP”-server
och din Internet-leverantör inte använder proxy, bör anläggningen
automatiskt etablera kontakt med Internet.

Så snart som du ombeds mata in din e-postadress på
teckenfönstret, har din anläggning lyckats etablera en anslutning
till Internet. För att aktivera online-funktionerna för
MC-i250, måste du dock ändå göra färdigt
registreringen (se första sidan).

För statisk IP-adressering, mata in följande information:

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

Exempel: För att mata in IP-adressen 164.23.5.114, använd
fjärrkontrollen för att knappa in :

164.023.005.114

Om din Internet-leverantör använder en proxy-server,
måste du mata in proxy-namnet och proxy-porten.

Proxy name ___________________
Proxy port ___________________

Spela musik från online-musiktjänster

1 Tryck INTERNET.

2 Bläddra genom musiktjänsterna
med navigationsratten.

3 Tryck OK/PLAY (É) för att göra
val och starta musiken.

Spela MP3-musikfiler från datorns hårddisk
1 Tryck PC LINK.

2 Bläddra fram och välj dator, mappar
och spår med navigationsratten.

3 Tryck OK/PLAY (É).

Observera: Innan du kan använda
denna musikkälla måste du:
1) Sätta på din dator och ansluta den till nätverket.
2) Ladda ner datorprogrammet PC LINK från
“http://My.Philips.com”.
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Spela en CD/MP3-CD i CD-spelaren

1 Tryck CD.

2 Tryck OPEN/CLOSE och sätt
i en CD eller MP3-CD i skivsläden.
Stäng skivsläden genom att trycka
OPEN/CLOSE igen.

3 Välj spår med navigationsratten.

4 Tryck OK/PLAY (É) för att
starta uppspelningen.

Lyssna på FM/MW/LW -radiostationer
1 Med anläggningen i standby-

läge, ska du trycka och hålla ner
knappen OK/PLAY (É) på
anläggningen tills meddelandet
“PRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALL
TUNERTUNERTUNERTUNERTUNER” (tryck PLAY för att ställa in
radiostationer) visas.
Tryck OK/PLAY (É) igen för att
ställa in alla tillgängliga radiostationer.

2 Använd navigationsratten för att bläddra igenom listan med
radiostationer.

3 Tryck OK/PLAY (É) för att välja radiostation.

Besök vår webbplats “http://My.Philips.com” för att få hjälp online.
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