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Du bedes læse og acceptere vores Streamium betingelser og vilkår samt 
slutbrugeraftalen for software, som er indeholdt i brugervejledningen på CD-rom'en.
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AHvad følger med?

Fjernbetjening 
2 x AAA-batterier

Philips Streamium 
Wireless Micro System

Quick start guide

1

3

2

MCi300

Prepare

Connect

Enjoy

Lynhåndbog 1 x vekselstrømskabel 1 x FM tråd antenne

Streamium Hi-Fi-mikrosystem MCi300

Inden du bruger fjernbetjeningen, skal du:

Indsætte batterier som vist.

CD-rom 
(brugervejledning og 
software)
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Klargøring1
Set forfra
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AFjernbetjening

a y

b INTERNETRADIO
c HOME
d SEARCH 
e HD musik fra harddisk (PC eller center)
f MENU
g 3 4 1 2 navigering

h OK / 2; bekræft/afspil/pause

i )K spring frem

j 9 stop

k + VOL - lydstyrke op/ned
l AFBRUDT LYD
m SHUFFLE (3 def) vilkårlig afspilning
n REPEAT (2 abc)
o INCR.SURR. (6 mno) Incredible Surround 

sound
p DBB (5 jkl) Dynamic Bass Boost
q RDS/NEWS (9 wxyz)
r SAME GENRE (8 tuv)
s MUSIC FOLLOWS ME
t DIM
u VIEW
v SAME ARTIST (7 pqrs)
w SMART EQ (4 ghi)
x SLEEP (1 .,?!’@-_:;/)  standbytimer
y 3SCROLL4

z CLEAR J( spring tilbage
{ FAVORITE
| USB (Universal Serial Bus)
} FM TUNER
~ MP3-CD/CD
� UPNP (Universal Plug and Play)

B 
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Tilslut2

Slut MCi300 til strømforsyningen
Slut MCi300 til et hjemmenetværk
Trådløs streaming af musik fra en PC

www
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Dette afsnit beskriver de mest almindelige konfigurationer af trådløse hjemmenetværk.
(Hvis du vil have vejledning i at oprette en anden type forbindelse, skal du se i 
brugervejledningen).

Når du slutter MCi300 til et hjemmenetværk med bredbåndsadgang til internettet, kan du
lytte til internetradio oprette forbindelse til internettet for at få firmwareopdateringer.

START HER…
Vigtigt! Ved opsætning første gang skal du have dit netværksnavn og din adgangskode eller 
krypteringsnøgle til netværket klar.

Slut MCi300 til strømforsyningen
Når du slutter MCi300 til strømforsyningen for første gang, skal du:

Vente, indtil menuen for sprogvalg vises, for at vælge sprog.
Tryk på 3 eller 4 og derefter på 2 for at vælge sprog.

MCi300 beder dig vælge netværksindstillinger.
Du vælger netværksindstillingerne ved at følge fremgangsmåden for tilslutning til et 
hjemmenetværk.

Tilslutning til et hjemmenetværk:
Kontrollér, at krypteringsnøglen (hvis det kræves) er tilgængelig.
Kontrollér, at der er tændt for det trådløse adgangspunkt eller den trådløse router med 
bredbåndsinternetadgang.
Kontrollér, at MCi300 er tændt. 
Der findes to opsætningsmetoder:

Førstegangsopsætning, når du slutter MCi300 til strømforsyningen (fortsæt med  
trin 6-8).
Ændring af netværksindstillinger efter førstegangsopsætning (fortsæt med trin 4-8).

Tryk på MENU på MCi300.
Tryk på 3 eller 4 og derefter på 2 for at vælge [Settings] > [Network].
Tryk på 3 eller 4 og derefter på 2 for at vælge [Wireless].
Tryk på 3 eller 4 og derefter på 2 for at vælge netværk.
Angiv krypteringsnøgle (hvis det er nødvendigt).
Tryk på 3 eller 4 og derefter på 2 for at vælge [Automatic] > (Apply settings?) [Yes].

MCi300 viser en bekræftelse af, at indstillingerne er gemt.

1 
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•
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>

Bemærk Kapitlet Tilslutning til et hjemmenetværk i brugervejledningen indeholder flere 
oplysninger om netværksforbindelser.

B 

A 
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Stream musik fra en UPnP-enhed/PC
Hvis Windows Media Player 11 allerede er installeret på PC'en, kan du springe afsnittet om 
installation over og fortsætte med konfigurationen.
Installer Windows Media Player 11

Indsæt den medfølgende software-CD i PC'en.
Installationen starter.
Hvis installationen ikke starter, skal du klikke på ikonet i Explorer.

Følg instruktionerne på PC'en for at installere Windows Media Player 11.
Konfigurer en PC til at dele musik
Du kan dele musik fra en PC med MCi300. 

Følg instruktionerne for at installere Windows Media Player 11.
På PC'en skal du klikke på Start > Programmer > Windows Media Player.
I grænsefladen til Windows Media Player skal du klikke på rullemenuen Bibliotek og 
vælge Mediedeling...

 
I popup-vinduet Mediedeling... skal du vælge Del mine medier og derefter bekræfte 
med OK.

Når MCi300 er sluttet til dit hjemmenetværk, viser displayet MCi300 med et 
advarselsikon: 

Klik på MCi300.
Vælg Tillad, og bekræft derefter med OK.
Tryk på HOME på MCi300.
Tryk på 3 eller 4 for at vælge [UPnP], og tryk derefter pås 2.

Der kan gå et par minutter, før PC'en er klar til at dele medier.
Displayet viser [Searching for UPnP servers...], efterfulgt af listen over medieservere.

Tryk på 3 eller 4 for at vælge [PC], og tryk derefter på 2.
Tryk på 3 eller 4 for at vælge et spor, og tryk derefter på OK / 2; for at afspille.

1 
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Internetradio

Registrer MCi300 hos Philips
Følgende fremgangsmåde viser, hvordan du registrerer internetradiofunktionen.
Kontrollér, at MCi300 er tændt.
Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
Kontrollér, at du har en gyldig e-mail-adresse.
Tryk på INTERNETRADIO.

Displayet viser registreringsdisplayet for internetradio.
Tryk på de alfanumeriske knapper på fjernbetjeningen for at indtaste den gyldige  
e-mail-adresse.
Tryk på 2.

Displayet bekræfter den e-mail, der automatisk er blevet sendt til din indbakke.
Se i din indbakke, om du har modtaget en besked fra ConsumerCare@Philips.com 
med emnet Your Streamium Registration...
Følg instruktionerne i e-mail-meddelelsen for at fuldføre registreringen på Philips' 
websted.

Lyt til internetradio
Følg trinene for at registrere MCi300 hos Philips.
Kontrollér, at MCi300 er tændt.
Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
Tryk på INTERNET RADIO.

Funktionerne vises.
Tryk på 3 eller 4 og derefter på 2 for at først at vælge internetradioservice og dernæst 
internetradiostation.

1 
2 
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B

Bemærk:
Internetradiofunktioner kræver adgang til internettet via bredbånd.
Internetradiofunktioner kræver registrering.

Tip Du kan administrere dine internetradiostationer under Streamium Management på 
Philips' websted.
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Gem i internetradiostationer som foretrukne
Du kan gemme internetradiostationer som foretrukne, så stationerne er lette at finde, 
næste gang du vil lytte til dem.

Følg trinene for at registrere MCi300 hos Philips.
Kontrollér, at MCi300 er tændt.
Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
Når du lytter til internetradio, skal du trykke på [FAVORITE] for at markere stationen.

Næste gang, du opretter forbindelse til internetradioen, vises radiostationen i menuen 
Favorite Stations.

Ly til foretrukne stationer
Du skal gemme internetradiostationer som foretrukne, før du kan benytte denne funktion.

Følg trinene for at registrere MCi300 hos Philips.
Følg trinene for at gemme internetradiostationer som foretrukne.
Kontrollér, at MCi300 er tændt.
Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
Tryk på HOME.
Vælg [Internet Radio] > [Favorite Stations]. 
Tryk på 3 eller 4 for at vælge, og tryk derefter på 2.

Lyt til My Media
My Media giver dig mulighed for manuelt at tilføje internetradiostationer, der ikke er 
inkluderede i standardpakken.

Følg trinene for at registrere MCi300 hos Philips.
Følg trinene for manuelt at tilføje internetradiostationer.
Kontrollér, at MCi300 er tændt.
Kontrollér, at MCi300 er forbundet til internettet.
Tryk på INTERNETRADIO.
Tryk på 3 eller 4 for at vælge [My Media], og tryk derefter på 2.

1 
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Ofte stillede spørgsmål
Om omgivelserne
Spørgsmål Svar
Er der en maksimumafstand 
mellem Philips' trådløse  
Hi-Fi-mikrosystem og  
Wi-Fi-routere i forbindelse 
med effektiv streaming?

Ja. Maksimumafstanden for Wi-Fi-transmission er 250 m målt 
i åbne rum. I et privat hjem, hvor der er solide forhindringer, 
som f.eks. vægge og døre, reduceres den effektive rækkevidde 
til ca. 50 - 100 m. Prøv at placere enheden et andet sted, hvis 
du oplever problemer med transmissionen. 

E

D

C
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Om musikstyring
Spørgsmål Svar
Kan jeg opgradere Philips' 
trådløse Hi-Fi-mikrosystem?

Ja, Philips' trådløse HI-Fi-mikrosystem leveres med software, 
der kan opdateres. Det vil sige, at de er klar til eventuelle 
fremtidige funktionelle opgraderinger. Tjek jævnligt vores 
websted, og se de seneste nyheder om nye funktioner og 
forbedringer, på http://www.philips.com/support.

Om tilslutning
Spørgsmål Svar
Jeg har fulgt alle trinene  
i brugervejledningen for at 
slutte det trådløse  
Hi-Fi-mikrosystem til et 
hjemmenetværk, men kan 
ikke tilslutte systemet. Hvad 
skal jeg gøre?

Tryk på MENU på det trådløse Hi-Fi-mikrosystem, vælg 
derefter [Information] > [Wireless] > [Wireless 
mode]. Kontrollér, at det trådløse Hi-Fi-mikrosystem er i 
infrastrukturtilstand og ikke i Ad hoc-tilstand. Kontrollér også, 
at SSID, IP-adressen, WEP-nøglen eller WPA-nøglen svarer til 
opsætningen af det trådløse hjemmenetværk.

Prøv at skifte SSID på routeren til et mere entydigt navn 
for at sikre, at det er forskelligt fra det SSID, som dine 
naboer benytter til deres router.
TDet trådløse Hi-Fi-mikrosystem understøtter trådløs 
og kablet forbindelse på samme tid. Det kan være, at den 
trådløse IP-adresse og den kablede IP-adresse tilhører 
samme undernet. Det forvirrer enheden. Prøv at ændre 
DHCP-intervallet på den trådløse router, således at den 
trådløse IP, som enheden modtager, tilhører et andet 
undernet end den kablede IP-adresse.
Prøv at skifte kanal for hjemmenetværkets indstillinger på 
routeren.
Prøv at benytte en WPA-nøgle i stedet for en WEP-
nøgle på routeren. Hvis du benytter en WEP som 
krypteringsnøgle, skal alle fire nøgler indstilles ens.
Hvis den trådløse router har turbotilstand, skal du 
kontrollere, at denne funktion er slået fra på routeren.

•

•

•

•

•

Behøver du hjælp?
Brugerhåndbog
Se brugervejledningen, som du fik sammen med din afspiller.

Online
Besøg www.philips.com/welcome
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Vigtigt

Sikkerhed
Lær disse sikkerhedssymboler at kende 

  
Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i 
enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres 
sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes. 
Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på 
funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vej-
ledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.
ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand 
eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og 
fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke 
placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød 
skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal 
sættes hele vejen ind. 

Læs disse instruktioner.
Opbevar disse instruktioner.
Respekter alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
Rengør kun enheden med en tør klud.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet 
i overensstemmelse med producentens instruktioner.
Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder 
som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre 
apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
I lande med et polariseret lysnet må du ikke fjerne eller 
ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede 
stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to 
ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop 
med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som 
jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden ved drift. Hvis 
stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autori-
seret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.
Forsigtig: Med henblik på at forebygge elektrisk stød 
skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen 
skal sættes hele vejen ind.

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.
Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, 
at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut.  
De højere decibelniveauer tilbydes til de, som måske allerede har et lettere høretab.
Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der 
efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, 
kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:
Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:
For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.
Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan 
føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved 
stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor 
ledningen føres ud af apparatet.

Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af 
producenten.

Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten 
medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du 
bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke 
vælter ned, når du flytter den.

 

Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller 
hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.

Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. 
Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet 
beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der 
er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet 
fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet 
udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke 
fungerer normalt eller er blevet tabt.

ADVARSEL vedr. brug af batterier – sådan forebygger 
du batterilækage, der kan forårsage personskade, 
tingskade eller produktskade:

Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - 
vender, som det er vist på enheden.
Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- 
og alkaliske batterier osv.).
Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges 
gennem længere tid.

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. 
væskefyldte genstande eller tændte lys).

Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. 
Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret 
i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du 
ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, 
skal du kontakte de lokale myndigheder eller 
Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Advarsel

Kabinettet bør aldrig tages af MCi300.
Forsøg aldrig at smøre nogen del på MCi300.
Placer MCi300 på en flad, hård og stabil flade.
Placer aldrig MCi300 på andet elektrisk udstyr.
Benyt kun MCi300 indendørs. Hold MCi300 på forsvarlig 
afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
Udsæt ikke MCi300 for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

•
•
•
•
•

•
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Sådan tilsluttes stikproppen
Ledningerne i netledningen har følgende 
farvekode: blå = neutral (N), brun = aktiv (L).
Eftersom disse farver muligvis ikke svarer til de 
farvekoder, som terminalerne i stikproppen har, 
skal du gøre følgende:

Slut den blå ledning til den terminal, der er 
markeret med N, eller som er farvet sort.
Slut den brune ledning til den terminal, der er 
markeret med L, eller som er farvet rød.
Ingen af ledningerne må sluttes til stikproppens 
jordterminal, der er markeret med E (eller e), 
eller som er farvet grøn (eller grøn og gul).
Før du sætter stikproppens hætte tilbage på 
plads, skal du sørge for, at kabelklemmen holder 
fast på selve netledningen – ikke kun på de to 
ledninger.

Stikprop til stikkontakt
Dette apparat er udstyret med en stikprop, der er 
godkendt til 13 A. Sikringen i denne type stikprop 
udskiftes på følgende måde:

Fjern sikringshætten og sikringen.
Monter en ny sikring af typen BS13625 Amp, 
A.S.T.A. eller en, der er BSI-godkendt.
Sæt sikringshætten på igen.

Hvis den monterede stikprop ikke passer til din 
stikkontakt, skal den fjernes, og en passende 
stikprop skal monteres.
Hvis stikproppen indeholder en sikring, skal den 
være på 5 A. Hvis der bruges en stikprop uden 
sikring, må sikringen på fordelingstavlen ikke 
overstige 5 A.
Den aftagede stikprop skal kasseres, således at 
den ikke ved et uheld bruges i en anden 13 A 
stikkontakt.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke 
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, 
skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

•

•

•

a 
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Meddelelse
Overensstemmelseserklæring
For USA: 
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse 
med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i 
henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger 
er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens ved installation i boliger. Dette udstyr genererer, 
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet 
ikke installeres og bruges i overensstemmelse med 
brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens 
for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der 
ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis udstyret 
er årsag til interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket 
kan bestemmes ved at slå udstyret fra eller til, opfordres 
brugeren til at prøve at afhjælpe interferensen vha. af en 
eller flere af følgende metoder:

Indstil eller flyt modtagerantennen.
Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke hører til samme 
gruppe som modtagerens stikkontakt.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-
tekniker for yderligere hjælp.

For Canada: 
Dette digitale udstyr overholder kravene for Klasse 
B-begrænsninger vedr. udsendelse af radiostøj fra 
digitale apparater, som det er angivet i bestemmelserne 
om radiointerferens fra det canadiske Department of 
Communications. Dette Klasse B digitale udstyr er i 
overensstemmelse med den canadiske ICES-003.

Klasse II-udstyrssymbol

  

Dette symbol indikerer, at enheden er dobbeltisoleret.

Bortskaffelse af produkt og emballage
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og kompo-
nenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en 
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet 
er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for 
elektriske og elektroniske produkter.

•
•
•

•

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter 
sammen med almindeligt husholdningsaffald.Korrekt 
bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljø og helbred.
Alt overflødig emballage er udeladt. Vi har gjort vores yderste, 
for at emballagen nemt kan adskilles i enkelte materialer.
Overhold de lokale retningslinjer for bortskaffelse af 
emballage.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har gjort det let at 
dele emballagen i tre materialer : pap (kasse), polystyrenskum 
(buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumlag.) 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis 
det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler 
angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og 
gammelt udstyr.
Oplysninger om bortskaffelse af batteri
Batterier (inklusive indbyggede genopladelige batterier) 
indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Aflever altid 
apparatet på et offentligt indsamlingssted for at fjerne 
eventuelle indbyggede batterier, før du kasserer apparatet. 
Alle batterier skal bortskaffes på et officielt indsamlingssted.
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