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Instalação personalizada
Além da instalação rápida,
existem também os
menus para instalação
personalizada destinada a
configurações mais
complexas.

– Integração do 
MC W770 em uma
rede já existente

– Inclusão de um sistema de áudio adicional 
– Inclusão de um servidor PC adicional 

Instalação manual do drivers para o adaptador USB sem fio, o software Philips
Media Manager e configuração de rede 
Estas 3 etapas de instalação desempenham a mesma funcionalidade e têm o mesmo
comportamento que a
instalação rápida (ver
“Instalação rápida” ) em
uma única peça, exceto
pela seguinte janela
adicional, que será exibida
durante a configuração
de rede:

● Não selecione Não
executar instalação
automática para este tipo de instalação, uma vez que esta é necessária somente para integrar
o MC W770 a uma rede já existente, conforme descrito mais adiante.Apenas clique em
Avançar para prosseguir.

Instalação personalizada PC Link sem fio

Use este tipo de
instalação somente se
você estiver
acostumado a
configurar redes com
opções adicionais:
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Instalação de um sistema de áudio adicional ou recuperação se as configurações
PC Link do sistema de áudio tiverem sido perdidas
Se desejar incluir um sistema de áudio MC W770 ou equivalente adicional em sua rede 
MC W770 já existente, você pode conectá-los ao mesmo servidor PC sem ter que alterar as
configurações da instalação PC Link atual. Este procedimento também pode ser usado quando
as configurações de PC Link tiverem sido perdidas no equipamento de áudio.

1 Selecione Um Sistema de Áudio extra no menu da instalação personalizada e em seguida
clique em Instalar.

2 ➜ O PC irá verificar a
configuração de PC
Link e a seguinte
janela será exibida:

Clique em Avançar
para continuar.

3 ➜ Após algum tempo a
seguinte janela será
exibida:

PC Link sem fio Instalação personalizada
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4 Pressione PC LINKA no sistema de áudio adicional durante ao menos 5 segundos até que a
indicação INSTALLING percorra no equipamento.
➜ O equipamento irá procurar uma conexão para o PC. Isto poderá demorar cerca de um

minuto. Quando a conexão estiver estabelecida, o botão Avançar será ativado.

Nota: Se o sistema de áudio adicional não for um sistema MC W770, consulte o manual do usuário
do dispositivo para saber como entrar no modo de instalação.

Clique em Avançar.

5 ➜ As etapas de
instalação serão
executadas
automaticamente
pelo PC.Após isto, as
indicações PC LINK
e COMPLETED serão
exibidas no
equipamento e a
seguinte janela será
exibida:

Clique em Sair e a
instalação estará
concluída.

Instalação de um servidor PC adicional ou recuperação de configurações de 
PC Link em seu PC
Se desejar utilizar o(s) seu(s) sistema(s) MC W770 com mais de um PC, será necessário instalar
o software Philips Media Manager e a configuração de PC Link em seu PC. É necessário o uso
de um adaptador USB sem fio. Caso se deseje utilizar um adaptador de rede diferente do que
é fornecido com o MC W770, proceda de acordo com as instruções dadas no capítulo
“Utilização de um outro adaptador de rede sem fio” (note, no entanto, que não se pode
garantir o funcionamento adequado ao utilizar um outro adaptador de rede). Este
procedimento também pode ser usado quando as configurações de seu PC Link em seu PC
tiverem sido perdidas ou destruídas.

Se for utilizar o adaptador de rede sem fio USB que é fornecido, proceda da
seguinte maneira:

1 Entre no menu de instalação personalizada no lado do PC e selecione Adicione um novo
servidor de PC e em seguida clique em Instalar.
➜ Você será perguntado se deseja instalar o driver para este adaptador USB sem fio.

2 Se o driver não estiver instalado e caso deseje utiliza-lo: Clique em Sim.
➜ Os drivers serão instalados e o PC deverá ser reiniciado.

Se o adaptador USB sem fio já estiver instalado: Clique em Não.

Instalação personalizada PC Link sem fio
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Não ou se a instalação
do driver estiver
terminado, o software
Philips Media Manager
será instalado. Então o
PC será reiniciado e as
configurações do PC
serão verificadas. Por
fim, a seguinte janela
será exibida:

4 Pressione PC LINKA no sistema de áudio durante ao menos 5 segundos até que a indicação
INSTALLING percorra no equipamento.
➜ O equipamento irá procurar por uma conexão ao PC. Isto pode demorar cerca de um

minuto. Quando a
conexão estiver
estabelecida, o botão
Avançar será
ativado. Clique em
Avançar.

5 ➜ A seguinte janela será
exibida:

Clique em Sair e a
instalação estará
concluída.

PC Link sem fio Instalação personalizada
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Integração do MC W770 em uma rede (doméstica) existente
Você pode também instalar o MC W770 em qualquer outra rede já existente, desde que seja
compatível com as normas Wi-Fi ou IEEE802.11b,g. Use este tipo de instalação somente
se você estiver acostumado a trabalhar com redes sem fio e tenha experiência
na configuração destas redes. Em geral, há dois tipos de modos de rede: modo ad-hoc
(usada para conexão direta a PC's) e modo de infra-estrutura, (usada quando há pontos
de acesso em sua rede).Ambos os modos são suportados.

Antes de iniciar este procedimento de instalação:
– É necessário que haja um PC na rede com o software Philips Media Manager instalado.

Portanto, instale o software Philips Media Manager somente a partir do CD-ROM.
– O adaptador USB sem fio deverá já estar instalado e conectado no PC que será utilizado

para a instalação.
– As configurações sem fio

para a rede tais como
chaves SSID e WEP
deverão estar
disponíveis.

1 Insira o disco de instalação. O
guia de instalação irá aparecer
automaticamente. Se não
aparecer, inicie a instalação
executando o programa
setup_.exe a partir do CD
de instalação. Siga o processo
de instalação até que a
seguinte janela seja exibida:

Selecione Instalaçao
personalizada
Installation e clique em
Instalar.

2 ➜ A seguinte janela será
exibida.

Selecione Configurar rede
e clique novamente em
Instalar.

Instalação personalizada PC Link sem fio
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configuração de PC
Link e dependendo
da configuração do
PC, a seguinte janela
será exibida:

Seguir o procedimento
não irá alterar suas
configurações de PC
Link. Clique em
Avançar.

4 ➜ A seguinte janela será
exibida:

Assinale a opção Não
executar instalação
automática e em
seguida clique em
Avançar.

PC Link sem fio Instalação personalizada
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5 ➜ O procedimento de
instalação irá
configurar seus
parâmetros de rede.
Após isto, a seguinte
janela será exibida:

6 Pressione PC LINKA no MC W770 durante ao menos 5 segundos até que a indicação
INSTALLING percorra no equipamento.
➜ O equipamento irá procurar por uma conexão ao PC. Isto pode demorar cerca de 

1 minuto. Quando a conexão estiver estabelecida, o botão Avançar será ativado. Clique em
Avançar.

7 ➜ O PC irá fazer a
leitura das
configurações de
rede e a seguinte
janela será exibida.

Selecione a
configuração de rede,
no melhor caso uma
vazia (“”).Você não
deve selecionar
STANDARD. São
possíveis até 
5 configurações de
rede. No caso de todas
as configurações de
rede estiverem sendo
usadas, selecione uma
que não está mais em uso e clique em Editar.

Instalação personalizada PC Link sem fio
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edit, the following
window appears.

Entre com as
configurações sem fio e
clique em OK. Em
seguida clique em
Salvar na janela
anterior.

É recomendável que se
utilize criptografia de
chave WEP para a
segurança da rede.

Observação: É necessário selecionar a rede ativa a partir do MCW770. (Consulte o capítulo Como
selecionar uma outra rede)

9 ➜ As novas
configurações de
rede são
armazenadas no 
MC W770 e as
configurações sem
fio em seu PC serão
reconfiguradas.Após
isto, a seguinte janela
será exibida:

A instalação estará
concluída. Clique em
Sair para sair do
programa de instalação.

10Seu MC W770 estará agora pronto para se conectar à sua rede. Observe que as músicas
somente poderão ser tocadas a partir de PC's que estejam na mesma rede e que tenham o
software Philips Media Manager instalado.

PC Link sem fio Instalação personalizada
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Utilitários de rede

Verificação da conexão
Executa uma verificação rápida da conexão PC Link sem fio.

Alteração de porta USB usando o MC W770
A instalação do MC W770 é otimizada para porta USB usada durante a instalação. Portanto, o
adaptador USB sem fio fornecido deverá estar conectado somente a esta porta USB específica.

A alteração da porta USB pode acarretar as seguintes desvantagens (Windows XP, 2000 e
versões mais recentes):
– A conexão do MC W770 ao PC pode demorar até 2 minutos
– Em alguns casos pode ser necessário uma nova instalação do driver do adaptador USB sem

fio

Se desejar, a despeito disto, alterar a porta USB (por estar usando um hub USB) proceda
conforme descrito abaixo.

1 Conecte o adaptador USB sem fio à nova porta USB.
➜ O Windows irá reconhecê-lo e carregar os drivers apropriados. O Windows poderá exibir

uma aviso de advertência informando que o driver não é aprovado pela Microsoft (as
mensagens poderão diferir conforme as versões do Windows). Ignore esta mensagem e
continue com a instalação.

00 Se o driver correto não for encontrado, cancele e use primeiro Instalar o driver do
Adaptador USB Sem Fio em Instalaçao personalizada.

2 Entre em Utilitários
de rede, selecione
Instalar porta USD
diferente e clique em
Iniciar.
➜ A configuração do

lado do PC é
verificada e,
dependendo da
configuração do PC,
a seguinte janela será
exibida:

Clique em Avançar
para continuar.

PC Link sem fio
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rede serão refeitas e
a seguinte janela será
exibida:

4 Pressione PC LINKA em seu MC W770 durante ao menos 5 segundos até que a indicação
INSTALLING percorra o equipamento.
➜ O equipamento irá procurar por uma conexão ao PC. Isto pode demorar cerca de um

minuto. Quando a conexão estiver estabelecida, o botão Avançar será ativado. Clique em
Avançar.

5 ➜ O PC irá se conectar
ao seu MC W770 e
irá ler as 
pré-configurações e
atualizar sua
instalação.A seguinte
janela será exibida:

Clique em Sair e a
instalação estará
concluída.

PC Link sem fio
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Alteração do canal sem fio
O PC Link sem fio utiliza uma padrão mundial conhecido como banda ISM 2,4 GHz. O PC Link
sem fio pode utilizar diferentes canais de transmissão e poderá ser necessário alterar para um
outro canal para otimizar a qualidade do link.

1 Entre em Utilitários de rede, selecione Troca do canal de transmissão e clique em
Iniciar.

2 ➜ A configuração no
lado do PC será
verificada e a
seguinte janela será
exibida:

Clique em Avançar
para confirmar.

3 ➜ As configurações
serão refeitas e a
seguinte janela será
exibida:

PC Link sem fio
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a indicação INSTALLING percorra no equipamento.
➜ O equipamento irá procurar por uma conexão ao PC. Isto pode demorar cerca de 

1 minuto.Após a conexão ter sido estabelecida, o botão Avançar será ativado. Clique em
Avançar.

5 ➜ A seguinte janela será
exibida para a
seleção de um canal:

Selecione um canal
aleatório.
Recomendamos que se
utilize o canal 1, 6 ou
11. Em qualquer caso, o
novo canal selecionado
deverá ser diferente da
configuração atual.

Clique em Salvar para
confirmar.

6 ➜ As configurações de
rede serão alteradas
e as seguinte janela
será exibida:

Clique em Sair e a
instalação estará
concluída.

PC Link sem fio
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Utilização de um diferente adaptador de rede sem fio
As etapas a seguir descrevem como se pode utilizar um adaptador de rede sem fio diferente
do que é fornecido com o MC W770 para configurar o equipamento MC W770 com este
adaptador. O adaptador de rede já deverá estar instalado, conectado ao PC e pronto para o
funcionamento sem fio. Note, no entanto, que o funcionamento adequado não poderá ser
garantido com o uso de um adaptador de rede diferente.

1 Insira o disco de
instalação na unidade de
CD-ROM de seu PC.
➜ O guia de instalação irá

aparecer
automaticamente. Se
não aparecer, inicie a
instalação manualmente
executando o
programa setup_.exe
a partir do CD de
instalação. Siga o
processo de instalação
até que a janela seguir
seja exibida:

Selecione Instalaçao
personalizada e
clique em Instalar.

2 ➜ A seguinte janela será
exibida.

Selecione Configurar
rede e clique novamente
em Instalar.

PC Link sem fio
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configuração de rede
terá início.
Inicialmente o
programa irá
procurar pelo
adaptador USB sem
fio instalado que foi
fornecido com o
equipamento. Se este
adaptador não for
encontrado, a
seguinte janela será
exibida:

4 Você deverá configurar a instalação de rede para o MC W770 com seu novo adaptador.A
instalação de rede possui os seguintes parâmetros:
SSID:W770-INST-PHAS
Channel: 5
WEP: off
AD-HOC mode
Use o utilitário de seu adaptador de rede para ajustar estas configurações.

Nota:Antes de configurar seu adaptador de rede para a instalação de rede MC W770, será
necessário anotar as configurações de rede atuais utilizadas pelo seu adaptador, as quais você
provavelmente desejará utilizar para o MC W770 como as configurações de rede em operação
normal.

5 Será necessário fazer configurações adicionais de rede no Windows. Selecione Windows
Iniciar/Definicões/Ligacões de rede.

6 ➜ Será mostrada uma visão geral de seu adaptador de rede.

PC Link sem fio
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7 ➜ Na janela de
Properties de seu
adaptador de rede,
selecione a opção
Obtain an IP
address
automatically.

Clique em OK.

➜ No Windows XP: em
Properties
selecione a guia
Wireless
Networks e
desmarque a
opção Use
Windows to
configure my
wireless network
settings.

Clique em OK.

8 Seu adaptador de rede sem fio está agora pronto para a instalação com o MC W770. Com o
software utilitário de seu adaptador sem fio você poderá verificar mais uma vez se a instalação
de rede correta com os parâmetros de rede corretos estão configurados e ativados.

9 Agora será necessário ativar o modo de Expert Install em seu MC W770. Pressione 
PC LINKA em seu MC W770 para selecionar o PC como fonte.

PC Link sem fio
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INSTALLING percorra no equipamento.

11Pressione HOME em seu MC W770 durante ao menos 2 segundos até que a indicação
EXPERT INSTALL percorra no equipamento.

12Clique em Avançar no
programa de
configuração de rede
em seu PC.

13 ➜ O programa de
configuração de rede
irá agora irá procurar
pelo MCW770 e
fazer a leitura das
configurações de
rede atuais a partir
de seu equipamento.
A seguinte janela será
exibida.

Selecione uma
configuração de rede
que você deseja alterar,
no melhor caso uma
vazia (“”).Você não
deve alterar
STANDARD. Clique
em Editar.

PC Link sem fio
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14 ➜ A seguinte janela será
exibida.

Entre com o parâmetro
de rede de sua rede e
clique em OK. Em
seguida clique em
Salvar na janela
anterior.

É recomendável que se
utilize chaves de
criptografia WEP para a
segurança de rede.

15 ➜ A seguinte janela será
exibida:

O parâmetro de rede
será agora transferido
para o MC W770 e
armazenado como uma
configuração de rede
em seu equipamento.

PC Link sem fio
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configurações de
rede estarão
armazenadas no 
MC W770 e prontas
para utilização em
operação normal do
equipamento.A
seguinte janela será
exibida:

Clique em Sair para
fechar o programa de
configuração de rede
em seu PC.

17O MC W770 irá automaticamente sair do modo de instalação inteligente e irá operar no modo
normal e irá configurar uma rede para operação normal.

18Agora você pode configurar seu adaptador sem fio de PC para a rede que a acabou de ser
armazenada no MC W770, de tal modo que ambos possam conectar também em modo
normal (o adaptador sem fio ainda está configurado para o modo de instalação inteligente).
Para fazer isto, utilize novamente o software utilitário de seu adaptador sem fio. Para um
funcionamento correto, o endereço IP do PC deverá ser configurado adequadamente também.

19No software de instalação do PC, pressione Avançar/Avançar/Concluir para sair da
instalação do PC.

20Não esqueça que para um funcionamento correto, o software Philips Media Manager Software
deverá ser também configurado e operar em um PC que faça parte da rede que você acabou
de configurar.

Se mais de uma configuração de rede for armazenada no MC W770, você deverá selecionar
aquela que acabou de ser configurada (consulte Como selecionar uma outra rede no
capítulo “Função do PC Link”). Caso contrário, (uma configuração de rede armazenada no 
MC W770) o equipamento de áudio irá se conectar à rede/PC e seu PC Link estará
plenamente funcional.

PC Link sem fio
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Dados técnicos
Sujeito a modificação sem aviso.

Geral
Tensão elétrica de corrente 
alternada _______ 110–127V / 220–240V

50 Hz–60 Hz
Consumo de energia 

Ativo _______________________ 44 W
Modo de espera ____________ < 10 W
Modo de espera Eco Power ____ < 1 W

Dimensões,
L × A × P ________ 175 × 285 × 340 mm

6,9 × 11,2 × 13,4 polegadas
Peso (sem os alto-falantes) _ 5,5 kg, 8,8 libras

Amplificador 
Potência de saída ______ 2 x 150 W MPO
2 x 75 W RMS (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)
Resposta de 
freqüência ________ 50–20.000 Hz, - 3 dB
Razão S/N ____________ ≥ 75 dBA (IEC)
Sensibilidade de entrada

AUX/CDR IN ___________ 500 mV/1 V
Saída 

Impedância dos alto-falantes ____ ≥ 6 Ω
Impedância dos fones 
de ouvido ___________ 32 Ω – 1000 Ω

Trocador de CD 
Número de trilhas programáveis _____ 99
Intervalo de 
freqüência ________ 50–20.000 Hz, - 3 dB
Razão S/N ____________ ≥ 75 dBA (IEC)
Separação de canal ____ ≥ 60 dB (1 kHz)
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) __ MPEG AUDIO
Taxa de bit do MP3-CD ____ 32-256 Kbps

128 Kbps aconselhável
Freqüências de 
amostragem __________ 32, 44,1, 48 kHz

PC LINK sem fio
Padrão sem fio ______________ 802.11b
Intervalo de freqüência _ 50–20.000 Hz, - 3 dB
Razão S/N ____________ ≥ 75 dBA (IEC)
Distorção harmônica total _____ 0,3% (1 kHz)

Tuner
Intervalo de faixa de onda

FM ________________ 87,5–108 MHz
MW, Grade 9 ________ 531–1602 kHz
MW, Grade 10 _______ 530–1700 kHz

Número de preconfigurações _______ 40
Antena

FM ______________________ fio 75 Ω
AM ______________ antena de quadro

Alto-falantes
Sistema _____________ 3 vias, bass reflex
Impedância ____________________ 6 Ω
Woofer ____________________ 1 x 6,5"
Tweeter _____________________ 1 x 2" 
Dimensões,
L × A × P ________ 175 × 285 × 248 mm

6,9 × 11,2 × 9,7 polegadas
Peso ___________________ 3,1 kg cada

Acessórios fornecidos 
– CD-ROM do instalador do software PC link
– Adaptador USB sem fio e cabo de

extensão 
– Controle remoto e 2 pilhas, tamanho AA 
– 2 caixas de alto-falante, incluindo 2 cabos

de alto-falante
– Antena de quadro AM 
– Antena de fio FM
– Cabo de força principal

Dados técnicos / Informações gerais 
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Informações ambientais 
Todo material de embalagem redundante foi
omitido. Fizemos o melhor de nosso esforço
para construir uma embalagem facilmente
separável em três categorias de material:
papelão (caixa), espuma de polistireno
(suporte contra impacto) e polietileno
(sacos, folha de espuma de proteção).

O conjunto consiste de materiais que
podem ser reciclados se desmontado por
uma empresa especializada. Queira por
favor observar as normas locais relativas ao
descarte de matérias de embalagem, pilhas
vencidas e equipamentos velhos.

Manutenção
Limpe o equipamento 
com um pano macio,
ligeiramente umedecido e
sem fiapos. Não utilize
agentes de limpeza, pois
eles podem conter efeito corrosivo.

Não exponha o
equipamento, as pilhas ou os
discos à umidade, chuva,
areia ou calor excessivo
(causado pelo aquecimento
do equipamento ou
exposição direta à luz solar).

Sempre mantenha as bandejas do equipamento
fechadas para proteger a lente contra a poeira.
Se o equipamento falhar na leitura correta de
discos, use um CD de limpeza comum
disponível para limpar a lente antes de enviar o
equipamento para reparos. Outros métodos de
limpeza podem destruir a lente.

A lente podem ficar embaçadas quando o
equipamento for transferido de um
ambiente frio para um ambiente quente.
Não será então possível tocar um disco.
Deixe o equipamento em um ambiente
aquecido até que a umidade evapore.

Manuseio de disco
Para remover o disco 
facilmente de sua caixa,
pressione a rosca central
enquanto estiver 
erguendo-o.Após usar,
retire sempre o disco do equipamento e
guarde-o na caixa de disco.

Nunca coloque um adesivo em um disco.
Se for necessário fazer uma inscrição em
um disco, use uma caneta de ponta macia e
escreva somente do lado impresso.

Para limpar um disco,
esfregue-o em linha reta do
centro em direção à borda,
usando um pano macio e
sem fiapos. Qualquer
agente de limpeza pode danificar o disco!

Instalação 
Coloque o equipamento em uma superfície
rígida, plana e estável.

Não coloque o equipamento na parte de
cima de qualquer outro equipamento que
possa aquecê-lo (por exemplo, um receptor
ou amplificador).

Coloque o aparato em um
local com ventilação
adequada para evitar
formação de calor interno.
Deixe uma folga de 10 cm
entre a parte posterior e
superior da unidade e de 
5 cm e partir de cada lado.

O aparato não deverá ser exposto a
gotejamento.

Não coloque qualquer objeto que represente
um perigo sobre o aparato (por exemplo,
objetos cheio de líquido, velas acesas).

Não bloqueie quaisquer das aberturas de
ventilação.

Informações gerais 

5 cm
2 inches

5 cm
2 inches

10 cm
4 inches10 cm4 inches
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Uso do controle remoto

1 Abra o compartimento de pilhas do
controle remoto e insira 2 pilhas alcalinas
tipo AA (R06, UM-3).

2 Feche o compartimento de pilhas.

Não use pilhas velhas e novas ou de tipos
diferentes em combinação.

Remova as pilhas se elas estiverem gastas
ou se o controle remoto não for ser usado
por um longo período de tempo.

As pilhas contêm substâncias químicas,
Logo, elas devem ser descartadas de
modo adequado.

Os botões no controle remoto funcionam
da mesma maneira que os correspondentes
botões no equipamento.

Importante!
Sempre selecione a fonte que se deseja
controlar primeiro pressionando-se uma
das teclas de fonte no controle remoto
(por exemplo CD,TUNER). Em seguida,
selecione a função desejada (por exemplo,
4, ¢,ÉÅ).

O controle remoto se manterá sintonizado
à fonte selecionada até que um novo botão
de fonte no controle remoto seja
pressionado.

Teclas do controle remoto

Controle remoto

AUX PC LINK

1

#

2

3

4

7

6

@

!

$
%

*

^
&

¡

)

™

0

(

TUNERCD

SHUFFLEPROGRAM

TIMERCLOCKSLEEP

DSC VECDIM

MUTE

  CD1   CD2   CD3 

  CD5   CD4 

ALBUM

   VOL

9
REPEAT

RDS/NEWS

TIMER ON/OFF

8

DISPLAY

5

   HOME

BROWSE
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1 2

coloca o equipamento no modo de
espera (Eco Power)

2 Source buttons
CD
seleciona o trocador de CD
TUNER
seleciona e alterna entre as faixas de onda:
TUNER FM e TUNER MW
AUX
seleciona a entrada para um dispositivo
conectado adicional e alterna entre as
sensibilidades de entrada: AUX (sensibilidade
de entrada de alto nível) e AUX CDR
(sensibilidade de entrada de baixo nível)
PC LINK A
seleciona o PC conectado como fonte

3 CD1, CD2, CD3, CD4, CD5
selecionam, cada um, uma bandeja de
disco e dá início ao playback

4 VOLUME-, VOLUME+
diminui/aumenta o nível de volume

5 ALBUM ∞ BROWSE-,
ALBUM 5 BROWSE+
CD: seleciona o álbum anterior/próximo
em um CD de MP3
TUNER: seleciona a estação de rádio
anterior/próxima preprogramada 
PC LINK: seleciona o próximo nível/nível anterior
CLOCK ou TIMER: ajusta o horário 

6 Ç

interrompe o playback
7 ÉÅ

inicia e interrompe o playback
8 4, ¢

CD: – seleciona trilha anterior/próxima 
– efetua busca em retrocesso/avanço

(pressione e segure o botão) na trilha atual
TUNER: sintoniza uma freqüência de rádio
mais baixa/mais elevada (pressione e segure
o botão por mais de meio segundo)
CLOCK ou TIMER: ajusta os minutos
PC LINK: seleciona o próximo item/item anterior

9 DISPLAY
CD: exibe o nome do álbum e da trilha
em um CD de MP3
PC LINK: alterna entre a exibição do
tempo de execução decorrido, o nome da
trilha e o nome do arquivo

0 SHUFFLE
executa as trilhas em uma ordem aleatória 

! PROGRAM
entra no menu de programação 

@ REPEAT
repete uma trilha, disco ou trilha(s)
programada(s)

# SLEEP
ajusta o timer de sleep

$ CLOCK
– exibe a hora ajustada
– entra no modo de ajuste de relógio

(pressione e segure por mais de 2
segundos)

% TIMER
– exibe a configuração do timer 
– entra no modo de configuração do

timer (pressione e segure por mais de 
2 segundos)

^ TIMER ON/OFF
liga e desliga o timer

& VEC
seleciona configurações de som ambiente
predefinidas

* DSC
seleciona configurações de som
predefinidas

( DIM
controla o brilho do display

) RDS/NEWS
Não há função neste equipamento 

¡ HOME
PC LINK: retorna ao primeiro nível da
estrutura de arquivo

™ MUTE
emudece o som temporariamente

Controle remoto
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Na parte posterior

1 SPEAKERS 6 Ω L/R
conectam os alto-falantes fornecidos 

2 AC MAINS ~
Após todas as conexões terem sido
feitas, conecta o cabo de força junto à
tomada de parede.

3 AUX/CDR IN R/L
conecta a saída de áudio analógica de um
dispositivo adicional 

4 AM ANTENNA
conecte aqui a antena de quadro fornecida

5 FM ANTENNA
conecte aqui a antena de fio que é fornecida

6 VOLTAGE SELECTOR
110V–127V, 220V–240V
(Não disponível em todas as versões).
Ajuste este seletor para a tensão elétrica
local. Desconecte o cabo de força antes
de ajustar o seletor.

Na parte dianteira 

7 DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5
seleciona a bandeja de disco e dá início ao
playback

8 OPEN/CLOSE /
abre/fecha a bandeja de disco

9 bandejas de disco

Controles e conexões

1

2

3

5
4

6

7

8

9

@

$
#

^

%

&

0!

∞≤£ ™ *()¡
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0 STANDBY-ON2
alterna para o modo de espera (Eco Power)

! iR
sensor para o controle remoto
infravermelho
Nota: sempre aponte o controle remoto em
direção a este sensor.

@ display

# Luzes do controle de fonte 
quando uma fonte está ativa a respectiva
luz de controle se acende

$ SOURCE
alterna entre as fontes:
CD: o trocador de CD está selecionado
TUNER FM: o sintonizador de banda de
onde FM está selecionado
TUNER MW: o sintonizador de banda de
MW está selecionado
AUX: a sensibilidade de entrada de nível de
nível elevado para um dispositivo adicional
conectado está selecionada
AUX CDR: a sensibilidade de entrada de
nível de nível baixo para um dispositivo
adicional conectado está selecionada

% HOME
PC LINK: retorna ao primeiro nível da
estrutura de arquivo

^ PC LINK A
seleciona o PC conectado como fonte

& VOLUME giratório
ajusta o volume 

* ÉÅ

inicia ou interrompe a execução de playback

( STOP DEMO Ç
– interrompe a execução do playback
– desativa/ativa o modo de demonstração

(pressione o botão e segure por mais de
5 segundo)

) ¢

CD:
– seleciona a próxima trilha
– faz a busca em avanço (pressione e

segure o botão) na trilha atual 
TUNER: sintoniza para uma freqüência de
rádio mais alta (pressione e segure o
botão por mais de meio segundo)
CLOCK ou TIMER: ajusta os minutos 
PC LINK: seleciona o próximo item 

¡ Luz de controle WIRELESS PC LINK 
acende e pisca quando os dados PC LINK
são transferidos

™ p

Soquete de fone de ouvido de 3,5 mm
Nota: a conexão dos fones de ouvido irá
desativar os alto-falantes.

£ 4

CD:
– seleciona a trilha anterior
– faz a busca em retrocesso (pressione e

segure o botão) dentro da trilha atual
TUNER: sintoniza para uma freqüência de
rádio mais baixa (pressione e segure o
botão por mais de meio segundo)
CLOCK ou TIMER: ajusta os minutos 
PC LINK: seleciona o item anterior 

≤ ALBUM/PRESET ∞ BROWSE-
CD: seleciona o álbum anterior em um
CD de MP3
TUNER: seleciona a estação de rádio
preconfigurada anterior
PC LINK: seleciona o item de busca
anterior no modo BROWSE selecionado 
PC LINK: seleciona o nível anterior 
CLOCK ou TIMER: ajusta as horas

∞ ALBUM/PRESET 5 BROWSE+
CD: seleciona o próximo álbum em um
CD de MP3
TUNER: seleciona a próxima estação de
rádio preconfigurada
PC LINK: seleciona o próximo nível
CLOCK ou TIMER: ajusta as horas

Controles e conexões

MC W770/21.1 bra por   8/13/04  13:28  Page 141



142

P
o

rtu
g

u
ê

s

Advertência:
Nunca faça qualquer alteração nas

conexões estando o cabo de força
conectado.

Conexões dos alto-falantes
Use somente os alto-falantes que são
fornecidos. O uso de outros alto-falantes
pode danificar o equipamento ou afetar
negativamente a qualidade do som.

● Conecte o cabo do alto-falante esquerdo
em L (vermelho e preto) e o cabo do alto-
falante direito em R (vermelho e preto)
conforme se segue:

Pressione o clipe do terminal vermelho e insira
completamente a porção descascada do cabo
colorido (ou marcado) do alto-falante junto ao
soquete e em seguida solte o clipe.
Pressione o clipe do terminal preto e insira
completamente a porção descascada do
cabo preto (ou desmarcado) do alto-falante
junto ao soquete e em seguida solte o clipe.

Conexões da antena 
Antena AM/MW
A antena de quadro é fornecida para uso
interno somente.

1 Monte a antena de quadro conforme
mostrado abaixo.

2 Encaixe o plugue do antena de quadro junto
a AM ANTENNA conforme mostrado
abaixo.

3 Ajuste a posição da antena para a melhor
recepção (o mais distante possível de
aparelhos de TV, videocassete ou outras
fontes de radiação).

Antena FM 
A antena fio fornecida somente pode ser
usada para sintonizar estações próximas.
Para uma melhor recepção, recomenda-se
o uso de um sistema de antena de cabo ou
uma antena externa.

1 Estique a antena fio e encaixe-a em
FM ANTENNA conforme mostrado abaixo.

Nota: se estiver sendo utilizado um sistema de
antena de cabo ou uma antena externa,
encaixe o plugue da antena junto a 
FM ANTENNA em vez da antena de fio.

2 Movimente a antena para diferentes posições
até obter uma recepção otimizada (o mais
longe possível de qualquer aparelho de TV,
videocassete ou outras fontes de radiação).

3 Fixe a extremidade da antena em um orifício.

Instalação

AM ANTENNA       FM ANTENNA

AM ANTENNA       FM ANTENNA
NTENNA       FM ANTENNA
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Instalação de um servidor PC
Consulte o capítulo PC Link sem fio
“Instalação rápida”.

Conexão de um dispositivo
adicional
É possível utilizar um dispositivo adicional, como
por exemplo um aparelho de TV, um aparelho de
videocassete ou um gravador de CD, com o
equipamento. Pode-se escolher entre sensibilidade
de entrada de nível alto (por exemplo, para uma
TV ou videocassete conectados) ou sensibilidade
de entrada de nível baixo (por exemplo, para um
gravador de CD conectado).

1 Insira o plugue vermelho de um cabo cilha junto
ao soquete vermelho AUX IN R e o plugue
branco junto ao soquete branco AUX IN L.

2 Conecte a outra extremidade do cabo cilha
junto às saídas de áudio do dispositivo adicional.

3 Pressione SOURCE no equipamento
repetidamente até que a opção AUX esteja
selecionada.
➜ AUX: a sensibilidade de entrada de nível

elevado para um dispositivo adicional
conectado se encontra selecionada.

Para selecionar a sensibilidade de entrada de
nível baixo, pressione e segure SOURCE no
equipamento durante mais de 2 segundos
até que a opção AUX CDR esteja selecionada.
➜ AUX CDR: a sensibilidade de entrada de

nível baixo para um dispositivo adicional
conectado se encontra selecionada.

Para alterar o nível de sensibilidade de
entrada, pressione SOURCE novamente no
equipamento durante 2 segundos. ou
Pressione AUX no controle remoto
repetidamente até que o nível de sensibilidade de
entrada desejado (AUX ou AUX CDR) seja exibido.

Nota: não é possível conectar uma plataforma
giratória diretamente a AUX IN L/R. Caso se
deseje utilizar uma plataforma giratória, será
necessário conectar um amplificador RIAA junto
a AUX IN L/R no equipamento. Em seguida

conecte a plataforma no amplificador RIAA.

Conexões elétricas principais 
A placa de tipo se encontra localizada
na parte posterior do equipamento.

Apenas para o Brasil: O seletor de
voltagem deste aparelho está pré-ajustado
na fábrica para 220 V. Com o aparelho
desligado da tomada é possível ajustar o
seletor para a voltagem local se necessário.

1 Se o equipamento estiver munidos de VOLTAGE
SELECTOR, ajuste este seletor para a tensão
elétrica de sua rede local se for necessário.

2 Assegure-se de que todas as conexões
tenham sido feitas antes de ligar a
tensão elétrica principal.

3 Conecte o cabo de força principal que é
fornecido junto a AC MAINS ~ e junto à
tomada de parede. Isto irá ligar o
fornecimento de energia.

00 Quando o cabo de força principal for
conectado pela primeira vez junto à tomada de
parede, as indicações TUNER e AUTO INSTALL
- PRESS PLAY serão exibidas. Pressione
ÉÅ no equipamento para armazenar
automaticamente todas as estações de rádio
disponíveis (consulte também o capítulo
“Armazenamento de estações de rádio”). Caso
não se deseje armazenar as estações de rádio
agora, pressione Ç no equipamento para sair.

Quando o equipamento está colocado no
modo de espera, ele ainda continua
consumindo alguma energia. Para desconectar
completamente o fornecimento de energia
do equipamento, remova o cabo de força
principal da tomada de parede.
Um circuito de segurança foi embutido
para evitar o superaquecimento do
equipamento. Portanto, o equipamento
poderá se desconectar sob condições
extremas. Se isto acontecer, desligue o
equipamento e aguarde até que ele
resfrie antes de religá-lo.

Instalação 
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IMPORTANTE!

Para a preparação, consulte por
favor a «PC Link sem fio Instalação
rápida» a www.philips.com/support.

Função PC Link 
O PC LINK possibilita a você executar o
playback de sua coleção de música a partir
do PC via o equipamento.Antes que o
playback possa ser iniciado, é necessário

iniciar a conexão com a rede/servidor
instalado.Assegure-se de que o adaptador
USB sem fio esteja conectado ou de que
uma outra conexão de rede esteja
funcionando adequadamente.

1 Ligue seu PC e aguarde até que a
inicialização esteja concluída.

2 Pressione PC LINKA para selecionar o
PC como fonte.
➜ PC LINK é exibido.
➜ SERVER é exibido e o nome do último

servidor ativo irá rolar na tela.
➜ O nome do último servidor ativo será

exibido e a indicação CONNECTING irá
percorrer a tela.

Nota: Se não houver servidor PC instalado, a
indicação PC LINK será exibida e a
mensagem NOT INSTALLED irá percorrer a
tela. Instale então o servidor PC (ver “PC
Link sem fio Instalação rápida”).

3 Assim que a conexão estiver estabelecida:
➜ PC LINK é exibido e o nome de uma

trilha irá percorrer na tela.

Nota:A última trilha executada terá sido
armazenada e será selecionada
automaticamente. Contudo, se você mudar de
um servidor PC para outro, a primeira trilha
será selecionada.

Como exibir o nome do servidor atual
00 Para exibir o nome do servidor atual,

pressione PC LINKA enquanto não for
exibido nem um nome de servidor nem
um nome de rede.
➜ SERVER será exibido e o nome do

servidor atual irá percorrer na tela.

Como selecionar um outro servidor PC
00 Para alternar entre outros servidores PC

instalados (consulte o
www.philips.com/support) pressione
PC LINKA.
➜ SERVER é exibido e o nome do

próximo servidor irá percorrer na tela.
Para selecionar o servidor exibido,
pressione 4 ou ¢ o quanto for
necessário enquanto o nome do servidor
estiver sendo exibido. Para confirmar o
servidor selecionado, pressione ALBUM ∞.

Como selecionar uma outra rede 
1 Para alternar entre as demais redes de PC's

instaladas (consulte o
www.philips.com/support) pressione
PC LINKA e em seguida ALBUM 5 para
entrar no display de rede. Para selecionar a
rede exibida, pressione 4 ou ¢
enquanto for necessário enquanto um
nome de rede estiver sendo exibido. Para
confirmar a rede selecionada, pressione
ALBUM ∞.

Nota: Se a rede não estiver disponível, o nome
do primeiro servidor será exibido e a indicação
NO CONNECTION irá percorrer a tela.

AUX PC LINKTUNERCD

  CD2   CD3 

  CD5   CD4 

  CD1 

   VOL

PC Link sem fio
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será selecionado automaticamente.
➜ O nome do servidor será exibido e a

indicação CONNECTING irá percorrer a tela.

Nota: Se não for detectada uma conexão, o
nome do servidor será exibido e a indicação
NO CONNECTION irá percorrer a tela.

Navegação de trilha e playback
(ilustração na página 6)

Para uma localização mais fácil de uma
trilha desejada, a navegação poderá ser feita
da seguinte maneira:
BROWSE-: desce um nível 
BROWSE +: sobe um nível 
4: salta o item anterior no mesmo nível 
¢: salta o próximo item no mesmo nível

1 Pressione BROWSE+ ou BROWSE-
repetidamente para selecionar o nível desejado.
➜ O nível selecionado (por exemplo,
ALBUM) e o nome do item selecionado
(por exemplo, o nome do primeiro
álbum) serão exibidos.

2 Pressione 4 ou ¢ repetidamente para
selecionar um item dentro de um nível
selecionado.
➜ O nome do nível selecionado (por

exemplo, o nome do primeiro álbum) e o
nome do item selecionado serão exibidos.

00 Para retornar ao primeiro nível da estrutura
de arquivo, pressione HOME.

Nota: O equipamento irá sair do modo de
navegação se nenhum botão for pressionado

dentro de 30 segundos.

3 Pressione ÉÅ para dar início ao playback.
➜ PC LINK será exibido e o nome da

trilha irá percorrer na tela.
➜ PC LINK e o tempo de execução

transcorrido serão exibidos na tela.

Durante a execução do playback
00 Para alternar entre a exibição do tempo de

execução transcorrido, o nome da trilha e o
nome do arquivo pressione DISPLAY no
controle remoto repetidas vezes.

00 Para localizar uma passagem específica em
avanço ou retrocesso dentro da trilha atual,
pressione e segure 4 ou ¢ e solte a
tecla na passagem desejada.

00 Pressione 4 ou ¢ para saltar para o
começo da trilha seguinte ou da trilha
anterior no disco selecionado.

00 Para executar as trilhas aleatoriamente,
pressione SHUFFLE no controle remoto.
➜ PC LINK será exibido e por exemplo
SHUFFLE TRACKS irá percorrer a tela.

Para desativar a função, pressione SHUFFLE
no controle remoto novamente.

00 Para repetir trilhas, pressione REPEAT no
controle remoto repetidamente para
selecionar uma das seguintes opções:
➜ REPEAT TRACK: a trilha atual será tocada

repetidamente.
➜ REPEAT ALL: todas as trilhas na

configuração atual serão tocadas
repetidamente.

Para retornar ao playback normal, pressione
REPEAT no controle remoto
repetidamente até que a indicação REPEAT
OFF seja exibida na tela.

4 Pressione STOP Ç para parar a execução
do playback.

PC Link sem fio

TIMERCLOCKSLEEP

DSC VECDIM

MUTE

RDS/NEWS

TIMER ON/OFF

   HOME
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Como ligar e colocar no
modo de espera

● Para colocar o equipamento em um
modo ativo pressione uma das teclas de
fonte no controle remoto (CD,TUNER,
AUX, PC LINK)
ou
selecione uma fonte pressionando
SOURCE no equipamento repetidamente
até que CD, TUNER ou AUX seja exibido,
ou
selecione o PC como fonte pressionando
PC LINKA no equipamento.

● Para colocar o equipamento no
modo de espera pressione e segure
STANDBY-ON 2 durante mais de 
2 segundos.
➜ O relógio será mostrado.

● Para colocar o equipamento no
modo de espera Eco Power pressione
STANDBY-ON2.

Modo de demonstração
O modo de demonstração exibe várias
características do equipamento.

● Para ativar o modo de
demonstração pressione e segure
STOP DEMO Ç por 5 segundos durante
o modo de espera ou modo de espera Eco
Power no equipamento até que a
mensagem DEMO ON seja exibido.

● Para desativar o modo de
demonstração pressione e segure
STOP DEMO Ç novamente no
equipamento por 5 segundos até que
DEMO OFF seja exibida.

Funções básicas 

AUX PC LINKTUNERCD

  CD2   CD3 

  CD5   CD4 

  CD1 
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   VOL
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Ajuste do relógio

1 Pressione e segure CLOCK no controle
remoto por mais de 2 segundos.
➜ SET CLOCK será mostrado, as horas e

os minutos começam a piscar.

2 Pressione ALBUM 5 ou ALBUM ∞ no
controle remoto repetidamente para
configurar a hora.

3 Pressione 4 ou ¢ no controle remoto
repetidamente para ajustas os minutos.

4 Pressione CLOCK no controle remoto para
confirmar o ajuste.
➜ O relógio irá exibir a hora ajustada.

00 Para sair sem armazenar a hora configurada
pressione STOP Ç.

Notas:
A configuração do relógio será apagada

quando o sistema for desconectado da
energia elétrica.

O equipamento irá sair do modo de
configuração de hora se nenhum botão for
pressionado dentro de 90 segundos.

Exibição do relógio
Esta função mostra a hora configurada.

● Em qualquer dos modos de operação
(exceto na configuração de hora ou de
timer), pressione CLOCK no controle
remoto repetidamente para alternar entre
a exibição do relógio e a exibição normal.
Nota: se um botão for pressionado durante a
exibição do relógio, a exibição será alterada,
mostrando rapidamente a informação associada
ao botão.Após isto, o relógio volta a ser exibido
novamente.

Modo dim 
Esta função permite ao usuário controlar o
brilho do mostrador.

● No modo de espera pressione DIM no
controle remoto repetidamente para alternar
entre:
➜ O relógio será mostrado com metade

do brilho.
➜ O relógio será exibido com brilho total.

● Selecione uma fonte (CD,AUX,TUNER ou
PC LINK) e pressione DIM no controle remoto
repetidamente para alternar entre:
➜ DIM 1: luzes indicadoras acesas, brilho total do

mostrador, analisador de espectro desligado
➜ DIM 2: luzes indicadoras acesas, metade do

brilho do mostrador, analisador de espectro
ligado

➜ DIM 3: luzes indicadoras apagadas, metade do
brilho do mostrador, analisador de espectro
desligado

➜ DIM OFF: luzes indicadoras acesas, brilho total
do mostrador, analisador de espectro ligado

Funções básicas 

TIMERCLOCKSLEEP

DSC VECDIM

MUTE

RDS/NEWS

TIMER ON/OFF

   HOME

SHUFFLEPROGRAMREPEAT DISPLAY

TIMERCLOCKSLEEP

DSC VECDIMRDS/NEWS

TIMER ON/OFF

ALBUM
BROWSE

   VOL
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Controle de volume

Ajuste de volume 

● O volume pode ser ajustado por meio do
giratório VOLUME localizado no
equipamento ou pressionando VOLUME+
ou VOLUME- no controle remoto.
➜ VOLUME e o volume atual (entre 1 e 39)

serão exibidos.
➜ VOLUME MIN é o nível mínimo de

volume. VOLUME MAX corresponde ao
nível máximo.

MUTE
O usuário pode temporariamente desligar
o som sem desligar o equipamento.

1 Pressione MUTE no controle remoto para
desligar o som.
➜ A fonte selecionada e MUTE serão

exibidos.A execução do playback
continuará sem som.

2 Pressione MUTE no controle remoto
novamente para religar o som.

Controle de som 
Para alcançar um som excelente, o usuário
pode ajustar somente um dos controles de
som mostrados a seguir : DSC ou VEC.

DSC
Digital Sound Control possibilita ao usuário
selecionar configurações de som
predefinidas.

● Pressione DSC repetidamente para
selecionar a configuração de som desejada.
➜ A fonte selecionada e um dos itens POP,
ROCK, JAZZ ou OPTIMAL serão
exibidos.

VEC
Virtual Environment Control possibilita ao
usuário selecionar configurações de som
predefinidas.

● Pressione VEC repetidamente para
selecionar a configuração de som ambiente
desejada.
➜ A fonte selecionada e um dos itens
CYBER, HALL, CONCERT ou CINEMA
serão exibidos.

Funções básicas

AUX PC LINKTUNERCD
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Discos que podem ser tocados
Para a execução de playback neste equipamento
o usuário pode usar um dos seguintes discos (os
logotipos são mostrados abaixo):
– Todos os CDs de áudio pre-gravados

– Todos os discos de áudio CDR e CDRW
finalizados

– CDs de MP3 (CD-ROM com trilhas de MP3)

Formatos de discos de MP3 que são
suportados
Os formatos descritos a seguir são
suportados neste equipamento:
– Formato do disco: ISO 9660, Joliet ou

UDF 1.5
– Freqüências de amostragem:

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Taxas de bits: 32–256 Kbps, taxas de

bits variáveis 
– ID3-tag:V1.1,V2.2,V2.3,V2.4
– Número máximo de título: 999

(dependendo do comprimento do nome
do arquivo)

– Número máximo de álbuns: 99

Importante!
1) Este sistema foi projetado para discos

regulares. Portanto, não utilize quaisquer
acessórios tais como anéis estabilizadores
de discos, folhas de tratamento de disco,
etc. que são oferecidos no mercado, pois
estes dispositivos podem causar o
emperramento do mecanismo de troca.

2) Não carregue mais que um disco
em uma única bandeja de disco.

3) CDs codificados com tecnologias
de proteção a copyright de algumas
gravadoras talvez não possam ser
reproduzidos por este produto.

Carregamento de discos

1 Pressione OPEN/CLOSE / no equipamento.
➜ CD e SELECT DISC serão exibidos.

2 Pressione uma das teclas de disco (DISC 1, DISC 2,
DISC 3, DISC 4, ou DISC 5) no equipamento para
selecionar a bandeja de disco que se deseja abrir.
➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5) e OPEN 1 (ou 2, 3, 4, 5)

serão exibidos e a bandeja selecionada será
aberta.

3 Carregue um disco com o lado impresso para
cima. Para discos de face dupla, coloque o lado
que se deseja tocar voltado para baixo.

4 Pressione OPEN/CLOSE / novamente no
equipamento para fechar a bandeja.
➜ A bandeja será fechada e CD 1 (ou 2, 3,
4, 5) e READING serão exibidos.

➜ Se for inserido um disco não finalizado, a
mensagem DISC NOT FINALIZED será
exibida.

➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5), o número total de
trilhas e o tempo total de execução do
disco serão exibidos.

Somente para CD MP3:
➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5) e READING serão

exibidos. Devido a grande quantidade de
trilhas, isto poderá gastar até 2 minutos.

➜ O nome do primeiro álbum irá rolar na tela.
➜ O número do álbum atual e o número da

primeira trilha serão exibidos. Se não for
encontrado nenhum álbum, a mensagem
A00 será exibida.

00 Para carregar mais discos nas demais
bandejas, repita as etapas de 1 a 4.
Nota: somente uma bandeja pode ser aberta de
cada vez. Se uma bandeja estiver aberta e for
tentado abrir uma outra bandeja, a primeira bandeja
já aberta irá se fechar antes que a segunda se abra.

Playback
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Execução de discos

Seleção direta e execução em
playback de um disco específico 

● Pressione uma das teclas de disco DISC 1, DISC
2, DISC 3, DISC 4, ou DISC 5 no equipamento
ou CD 1, CD 2, CD 3, CD 4, ou CD 5 no
controle remoto para dar início ao playback do
disco desejado na bandeja selecionada.
➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5), o número da trilha atual

e o tempo de execução decorrido serão
exibidos. Um símbolo de CD piscando
indicará a atividade do disco na bandeja.

Execução em playback de todos os
discos carregados

1 Pressione SOURCE repetidamente até que
CD esteja selecionado ou pressione CD no
controle remoto.

2 Pressione ÉÅ para dar início ao playback.
➜ A execução do playback tem início a

partir da primeira trilha do disco atual.
Todos os discos carregados serão tocados.
Se uma das bandejas estive vazia, o
próximo disco disponível será selecionado.

➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5), o número da trilha atual
e a o tempo de execução decorrido serão
exibidos. Um símbolo de CD piscando
indicará a atividade do disco na bandeja.

Para interromper o playback

● Pressione STOPÇ para interromper o
playback.
➜ A execução do playback será interrompida.

Se nenhuma tecla for pressionada nos
próximos 30 minutos o equipamento irá
entrar no modo de espera.

Interrupção e retomada do playback

1 Pressione ÉÅ durante a execução do
playback para interromper a execução.
➜ O tempo de execução decorrido

quando da interrupção será mostrado
piscando.

2 Pressione ÉÅ novamente para retomar o
playback.

Playback

AUX PC LINKTUNERCD
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Seleção e busca

Seleção de uma trilha quando o
playback está parado

1 Pressione 4 ou ¢ repetidamente para
saltar para a trilha de número desejado.

2 Pressione ÉÅ para dar início ao playback.
➜ O playback tem início com a trilha

selecionada.

Seleção de uma trilha durante a
execução do playback

● Pressione 4 ou ¢ para saltar para o
começo da próxima trilha ou da trilha
anterior no disco selecionado.
➜ O playback continuará com a trilha

selecionada.

Busca por uma passagem durante a
execução do playback

1 Pressione e segure 4 ou ¢ para
localizar uma passagem específica na
direção de retrocesso ou de avanço dentro
da trilha selecionada.
➜ A busca tem início e o playback

continuará a executar com o volume
reduzido.

2 Solte a tecla na trecho desejado.
➜ O playback continuará em execução

normal.

Nota: Durante o SHUFFLE, pressionando 4
não terá efeito sobre o playback atual em
execução.

Seleção e busca adicionais
(somente em CDs de MP3)
Seleção de um álbum quando o
playback está parado

● Pressione ALBUM 5 ou ALBUM ∞

repetidamente para localizar o número do álbum
que se deseja selecionar.
➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5), o nome do álbum, seguido

pelo nome do artista e da trilha irão rolar na tela.
➜ O número do álbum e o número da

primeira trilha serão exibidos.
00 Para dar início ao playback de todo o álbum

pressione ÉÅ.

Seleção de um álbum durante a
execução do playback

● Pressione ALBUM 5 ou ALBUM ∞ repetidamente
para saltar para o início do próximo álbum ou do
álbum anterior no disco selecionado.
➜ O playback continuará a ser executado com

a primeira trilha do álbum selecionado se não
for pressionada nenhum tecla novamente.

➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5), o nome do álbum,
seguido pelo número da trilha e o tempo
de execução transcorrido serão exibidos.

Seleção de uma trilha no álbum
● Pressione 4 ou ¢ repetidamente para

saltar para a trilha desejada.
➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5) é exibido e o nome

da trilha irá rolar na tela.
➜ Se o usuário tiver pressionado 4 ou ¢

quando o playback estava parado: o número
do álbum e o número da trilha selecionado
serão exibidos.

➜ Se o usuário tiver pressionado 4 ou ¢
durante a execução do playback: o número da
trilha e o tempo de execução transcorrido
serão exibidos.

Características do playback

ALBUM
BROWSE ALBUM

BROWSE
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Exibição do nome do álbum e da
trilha (somente em CDs de MP3)

● Durante a execução do playback pressione
DISPLAY no controle remoto para ver as
seguintes informações, que irão rolar na tela
uma vez (se estiverem disponíveis):
➜ Nome do álbum
➜ Nome da trilha 

SHUFFLE e REPEAT

Repetição de uma trilha, um disco ou
um programa

1 Durante a execução do playback pressione
REPEAT no controle remoto repetidamente
para selecionar um dos seguintes itens:
➜ REPEAT TRACK: A trilha atual será tocada

repetidamente.
➜ REPEAT DISC:Todo os disco selecionado

será tocado repetidamente.
➜ REPEAT PROG TRACK:A trilha atualmente

programada será tocada repetidamente
(somente se o modo de programação
estiver ativado).

➜ REPEAT ALL PROG:Todas as trilhas programadas
são executadas repetidamente (somente se o
modo de programação estiver ativado).

2 O playback terá início no modo escolhido.

3 Para retornar ao playback normal, pressione
REPEAT no controle remoto
repetidamente até que OFF seja exibido.

Notas:
Nem todos os modos REPEAT são

possíveis durante o modo SHUFFLE ou
durante a execução de um programa.

Pressionando OPEN/CLOSE / também
irá cancelar o modo REPEAT.

SHUFFLE - Execução de trilhas em
ordem aleatória

● Pressione SHUFFLE no controle remoto
para ativar a função.
➜ SHUFFLE será mostrado e todas as

trilhas do disco carregado serão
executadas em uma ordem aleatória.A
execução aleatória terá início a partir do
disco atual. Após todas as trilhas deste
disco tiverem sido embaralhadas, o
equipamento irá se mover para o
próximo disco disponível. Se o modo de
programação estiver ativado, as trilhas
programadas somente serão executadas
em uma ordem aleatória.

00 Para desativar a função pressione SHUFFLE
no controle remoto novamente.
➜ SHUFFLE irá apagar e a função será

desativada.

Nota: O modo SHUFFLE também será
cancelado pressionando OPEN/CLOSE /.

Características do playback

SHUFFLEPROGRAMREPEAT DISPLAY

TIMERCLOCKSLEEP TIMER ON/OFF
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TIMERCLOCKSLEEP TIMER ON/OFF

MC W770/21.1 bra por   8/13/04  13:28  Page 152



153

P
o

rt
u

g
u

ê
s

Programação do número de
trilhas
A programação de trilhas é possível quando
o playback está parado. O usuário pode
selecionar até 99 trilhas (também trilhas de
MP3) e armazená-las na memória.A
programação é possível somente a partir do
disco atualmente selecionado. Portanto, o
usuário não pode combinar trilhas de MP3 e
trilhas de áudio ou trilhas de mais de um CD.

1 Coloque o disco desejado na bandeja de disco.
2 No caso de haver uma outra fonte distinta

do CD ativa (por exemplo,TUNER)
pressione SOURCE no equipamento
repetidamente até que CD esteja selecionado
ou pressione CD no controle remoto.

3 Pressione PROGRAM no controle remoto
para entrar no menu de programação.
➜ PROGRAM começará a piscar.
Nota: se nenhum botão for pressionado após 20
segundos, o equipamento irá automaticamente
sair do modo de programação.

4 Pressione 4 ou ¢ repetidamente para
selecionar a trilha desejada.
Somente para CD MP3:
Pressione ALBUM 5 ou ALBUM ∞ para
localizar o número do álbum que se deseja
selecionar e em seguida pressione 4 ou ¢
repetidamente para saltar para a trilha desejada.

5 Pressione PROGRAM no controle remoto
para armazenar a seleção feita na memória.
➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5), P com o número

total de trilhas programadas e o tempo
total de execução serão exibidos.

➜ O número da trilha programada e a
mensagem PROG serão exibidos.

Somente para CD MP3:
➜ CD 1 (ou 2, 3, 4, 5) e P com número total

de trilhas programadas serão exibidos.
➜ O número do álbum e número da trilha

da trilha programada serão exibidos.
6 Repita as etapas 4–5 para selecionar e

armazenar outras trilhas.
Notas:

Se forem armazenadas mais que 99 trilhas,
a mensagem PROGRAM FULL será exibida.

Se o tempo total de execução da
programação tiver alcançado 100 minutos, o
símbolo --:-- será exibido em vez do
tempo total de execução decorrido.

7 Pressione STOPÇ uma única vez para
encerrar a programação.

00 Para dar início ao playback da programação
pressioneÉÅ.

Como apagar uma programação
1 Se for necessário, pressione STOPÇ para

interromper a execução do playback.
2 Pressione STOPÇ novamente para limpar

a programação.
➜ PROGRAM irá se apagar e a mensagem
PROGRAM CLEARED irá rolar na tela.

Nota: a programação também será apagada se a
bandeja de disco for aberta, se o equipamento por
alterado para uma nova fonte ou se o
fornecimento de energia elétrica for interrompido.

Características do playback
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Sintonização de estações de rádio

1 Pressione SOURCE no equipamento
repetidamente ou pressione TUNER no
controle remoto repetidamente até que a
faixa de onda desejada (TUNER FM ou
TUNER MW) seja exibida.

2 Pressione e segure 4 ou ¢ por mais
de meio segundo e em seguida libere-o.
➜ O equipamento irá automaticamente

sintonizar a próxima estação de rádio
com suficiente intensidade de sinal.

➜ = irá se acender quando da recepção
de um sinal estéreo (na banda de FM
somente).

3 Repita a etapa 2 até localizar a estação
desejada.

00 Para sintonizar uma estão com sinal fraco
pressione 4 ou ¢ rápida e
repetidamente até que um sinal de
qualidade seja encontrado.

Armazenamento de estações
de rádio
O usuário pode armazenar até 40 estações
de rádio na memória, iniciando com FM
seguido pelas faixas MW.As estações pode
ser armazenadas manualmente ou
automaticamente, ou utilizando-se a função
“Plug and Play”. Se não for pressionado
nenhum botão em um intervalo de tempo
de 20 segundos, o equipamento irá sair do
modo de armazenamento.

Armazenamento utilizando o “Plug
and Play”
O usuário pode armazenar todas as estações
de rádio disponíveis automaticamente.
Atenção: todas as estações previamente
armazenadas serão apagadas.

1 Conecte o equipamento na tomada de força.
➜ TUNER e AUTO INSTALL - PRESS
PLAY serão exibidos.

ou
Estando no modo de espera, pressione e
segure ÉÅ no equipamento até que
TUNER e AUTO INSTALL PRESS PLAY
sejam exibidos.

2 Pressione ÉÅ no equipamento para dar
início automaticamente à instalação.
➜ A mensagem TUNER INSTALL é

exibida e a busca e o armazenamento
automático terão início.

➜ Durante a busca, a mensagem TUNER
AUTO será exibida.

➜ Tão logo uma estação de rádio seja
encontrada e armazenada, a freqüência e
a faixa de onda serão exibidas.

➜ Uma vez concluída, a última estação de
rádio sintonizada será tocada.

Nota: se não houver sinal estéreo detectado, a
mensagem CHECK ANTENNA será exibida.

Tuner

AUX PC LINKTUNERCD

  CD2   CD3 

  CD5   CD4 

  CD1 

SHUFFLEPROGRAMREPEAT DISPLAY

ALBUM
BROWSE

   VOL

MC W770/21.1 bra por   8/13/04  13:28  Page 154



155

P
o

rt
u

g
u

ê
s

Armazenamento por meio de
programação automática
O usuário pode iniciar a programação automática
a partir de um número preconfigurado
selecionado. Se nenhum número preconfigurado
estiver selecionado, a programação automática
terá início no número 1 e todas as
preconfigurações anteriores serão sobrescritas.

1 Pressione SOURCE no equipamento
repetidamente ou pressione TUNER no controle
remoto repetidamente até que a faixa de banda
desejada (TUNER FM ou TUNER MW) seja exibida.

2 Pressione ALBUM 5 ou ALBUM ∞ o para
selecionar um número preconfigurado.

3 Pressione e segure PROGRAM no controle
remoto até que AUTO seja exibida.
➜ PROG começa a piscar.Todas as estações de rádio

disponíveis são armazenadas automaticamente.
➜ PROG apaga, o número preconfigurado a faixa

de banda e a freqüência da última estação
preconfigurada serão exibidos brevemente.

00 Para sair da programação automática,
pressione STOPÇ.

Notas: se uma estação de rádio já houver sido
armazenada em um dos números preconfigurados,
ela não será armazenada novamente sob outro
número preconfigurado.

Estações de alta potência da faixa de banda
selecionada irão sempre ser armazenadas
automaticamente primeiro, seguidas pelas
estações de menor potência.

Armazenamento por meio de
programação manual
O usuário pode usar a programação manual para
armazenar somente as estações de rádio favoritas.

1 Sintonize sua estação de rádio desejada
(consulte “Sintonia de estações de rádio”).

2 Pressione PROGRAM no controle remoto
durante menos de 1 segundo.
➜ PROG e o número preconfigurado atual

começarão a piscar.
00 Para alocar a estação de rádio para um outro número

preconfigurado, pressione ALBUM 5 ou ALBUM ∞.
3 Pressione PROGRAM no controle remoto

novamente para confirmar a configuração.

➜ PROG irá apagar. O número preconfigurado, a
faixa de banda, a freqüência e a estação
preconfigurada serão exibidos.

00 Para armazenar mais estações de rádio,
repita as etapas de 1 a 3.

00 Para sair do modo de programação manual,
pressione STOPÇ.

Sintonia de estações de rádio
predefinidas

● No modo de sintonia, pressione PRESET 5 ou
PRESET ∞ até que o número preconfigurado
da estação desejada seja exibido.

Exclusão de uma estação de
rádio predefinida

1 Sintonize a estação de rádio preconfigurada
que deseja excluir.

2 Pressione e segure STOPÇ por mais de 2 segundos.
➜ A mensagem PRESET DELETED irá rolar na tela e a

estação de rádio preconfigurada atual será excluída.
➜ Todas as demais estações de rádio com

números superiores serão decrescidas de um.

Grade de sintonia compatível
(somente em algumas versões)
Na América do Norte e América do Sul, o intervalo
entre os canais de freqüências de ondas médias (AM)
é de 10 kHz. Em outros países, o intervalo de ondas
médias (AM) é de 9 kHz. Em geral, o intervalo de
freqüências já é configurado para a área do usuário.
Em algumas versões o intervalo de freqüência pode
ser alterado (isto é, quando estiver se deslocando de
uma área para outra), conforme se segue:

00 Se o equipamento já tiver sido conectado à
tomada de força, remova o plugue da tomada.
Atenção: a configuração do relógio será
apagada quando o sistema for
desconectado da fonte de energia elétrica.

● Pressione e segure HOME e ALBUM 5 no
equipamento enquanto estiver desconectando-
o da tomada de força.
➜ Se o intervalo de freqüência era de 9

kHz, o equipamento altera para 10 kHz
e a mensagem GRID 10 será exibida.

➜ Se o intervalo de freqüências era de 10 kHz, o
equipamento altera para 9 kHz e a mensagem
GRID 9 será exibida.

Tuner

MC W770/21.1 bra por   8/13/04  13:28  Page 155



156

P
o

rtu
g

u
ê

s

O usuário pode selecionar diferentes
funções de timer que podem ser ativadas
em um horário escolhido. Assegure-se de
que o relógio esteja configurado
antes de utilizar um destes recursos.

Timer do despertador
O equipamento pode ser usado como um
despertador. Neste caso, a fonte selecionada
(TUNER, CD ou PC LINK) começa a
executar o playback na hora preconfigurada.

Configuração do timer

Nota: o equipamento irá sair do modo de
configuração do timer se nenhum botão for
pressionado durante 90 segundos.

1 Pressione e segure por mais de 2 segundos
TIMER no controle remoto.
➜ X começará a piscar, a mensagem 
SET TIMER será exibida e os dígitos das
horas e minutos começarão a piscar.

2 Pressione SOURCE no equipamento
repetidamente ou pressione CD,TUNER ou PC
LINKA no controle remoto para selecionar a
fonte que se deseja utilizar como despertador.
➜ A fonte selecionada irá se acender.

3 Pressione ALBUM 5 ou ALBUM ∞

repetidamente para configurar a hora.

4 Pressione 4 ou ¢ repetidamente para
ajustar os minutos.

00 Para sair sem armazenar as configurações
do timer, pressione STOPÇ.

5 PressioneTIMER no controle remoto para
confirmar o ajuste feito.
➜ X continuará sendo mostrado.A

indicação TIMER ON, a fonte selecionada
e a hora inicial ajustadas serão exibidos.

➜ Na hora que tiver sido configurada, a fonte
de som irá tocar durante 30 minutos. Se
nenhum botão for pressionado dentro deste
intervalo de tempo, o equipamento ir entrar
no modo de espera.

➜ Quando o timer do despertador é disparado,
o volume irá aumentar gradualmente até o
último nível de volume sintonizado.

Se a opção CD estiver selecionada:
A primeira trilha do disco na última bandeja
de CD selecionada irá ser tocada. Se esta
bandeja estiver vazia, o equipamento irá
procurar o próximo disco disponível. Se
todas as bandejas estiverem vazias, o
equipamento irá alterar para tuner.

Se a opção TUNER estiver selecionada:
A última estação de rádio sintonizada
será executada.

Se a opção PC LINK estiver selecionada:
A última trilha executada no último
servidor selecionado será executada. Se
não for detectada uma conexão com um
PC, o equipamento irá alterar para tuner.

Timer

AUX PC LINKTUNERCD

  CD2   CD3 

  CD5   CD4 

  CD1 

SHUFFLEPROGRAMREPEAT DISPLAY

TIMERCLOCKSLEEP TIMER ON/OFF
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Ativação ou desativação do timer

● Pressione TIMER ON/OFF no controle
remoto repetidamente para ativar ou
desativar o timer.
➜ TIMER ON, a última fonte configurada e

a hora inicial serão exibidos e o timer
será ativado.

➜ TIMER OFF é exibido e o timer é
desativado.

Verificação da configuração do timer

● Pressione TIMER por menos de 2 segundos
no controle remoto para verificar a
configuração do timer.
➜ TIMER ON, a última fonte configurada e

a hora inicial serão exibidos.

Timer do Sleep 
O usuário pode configurar um certo
período de tempo após o qual o
equipamento irá entrar no modo de
repouso.

1 Pressione SLEEP no controle remoto
repetidamente para selecionar o período
de tempo desejado (em minutos).A
seleção é feita conforme se segue:
➜ SLEEP 15MIN, SLEEP 30MIN, SLEEP

45MIN, SLEEP 60MIN, SLEEP 90MIN,
SLEEP 120MIN, SLEEP OFF.

2 Tão logo o período de tempo desejado é
exibido, não pressione SLEEP novamente.
➜ Durante os últimos 10 segundos antes

de entrar para o modo de espera, uma
contagem regressiva será exibida:
SLEEP 10, SLEEP 9,… SLEEP 1,
SLEEP.

➜ Em seguida o equipamento entra para o
modo de espera.

● Para ativar o sleep timer pressione SLEEP
no controle remoto até que SLEEP OFF
seja exibida, ou pressione
STANDBY-ON2.

Timer

SHUFFLEPROGRAMREPEAT DISPLAY

TIMERCLOCKSLEEP

DSC VECDIMRDS/NEWS

TIMER ON/OFF

SHUFFLEPROGRAMREPEAT DISPLAY

TIMERCLOCKSLEEP
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TIMER ON/OFF

SHUFFLEPROGRAMREPEAT DISPLAY
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TIMER ON/OFF

MC W770/21.1 bra por   8/13/04  13:28  Page 157



158

P
o

rtu
g

u
ê

s

ADVERTÊNCIA
Sob circunstância alguma deverá o usuário tentar fazer ele
mesmo reparos no equipamento, pois isto irá invalidar a garantia.
Não abra o equipamento, pois há risco de choque elétrico.

Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os itens listados
antes de levar o produto para conserto. Se o usuário não
conseguir resolver o problema seguindo as sugestões
mostradas aqui, ele deverá entrar em contato com o
distribuidor ou com a assistência técnica.

Segurança do laser
Esta unidade utiliza laser. Somente profissionais qualificados
podem abrir a tampa ou tentar executar serviço de manutenção
nesta dispositivo, devido a possibilidade de ferimento nos olhos.

Problema Solução
Ausência de energia – Assegure-se de que o cabo esteja corretamente conectado.

– Pressione STANDBY-ON2 no equipamento para colocá-lo 
no modo de espera.

Ausência de som ou – Ajuste o volume.
som de baixa qualidade – Desconecte os fones de ouvido.

– Assegure-se de que os alto-falantes estão conectados corretamente.
– Corrija as configurações de som do equipamento.
– Assegure-se de que o equipamento não está em mudo.

Ausência de resposta – Desconecte o equipamento da tomada de força e reconecte 
dos controles após alguns segundos.

O controle remoto – Aponte o controle remoto diretamente para o sensor de IR 
não funciona (infravermelho).
adequadamente – Retire as pilhas, aguarde 10 segundos e as insira corretamente.

Ou então coloque pilhas novas.
– Reduza a distância entre o controle remoto e o equipamento.
– Sempre selecione a fonte que se deseja controlar 

pressionando primeiramente uma das teclas do controle 
remoto (por exemplo, CD,TUNER). Em seguida, selecione a 
função desejada (por exemplo,á,à,É).

Exibição permanente – Pressione e segure por 5 segundos STOPÇ no equipamento 
de um recurso no até que DEMO OFF seja exibida para desligar o modo de 
equipamento (modo demonstração.
de demonstração)

O timer não está – Ajuste o relógio corretamente.
funcionando – Pressione TIMER ON/OFF no controle remoto para ativar o timer.

Resolução de problemas
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Problema Solução 
Recepção de rádio de – Posicione a antena para obter uma recepção otimizada.
baixa qualidade – Assegure-se de que a antena não esteja posicionada próxima a 

uma fonte de radiação, tais como aparelho de TV, videocassete,
etc.

Indicação NO DISC ou – Assegure-se de que o disco não esteja danificado ou sujo,
de que o disco não substitua ou limpe o disco.
pode ser tocado – Assegure-se de que o disco esteja colocado corretamente 

com a face impressa para cima.
– Assegure-se de que um CD de áudio pre-gravado, um 

CDR(W) finalizado ou um CD de MP3 se encontra inserido.
– Certifique-se de que o CD não esteja codificado com 

tecnologias de proteção a copyright, pois algumas não são 
compatíveis com o padrão Compact Disc (CD).

Indicação PC LINK e – Assegure-se de que o PC está ligado.
CHECK CONNECTION – Verifique a conexão sem fio entre o PC e o equipamento 

(consulte “Instalação rápida da conexão sem fio para um 
servidor PC”).

– Assegure-se de que o adaptador USB sem fio está conectado 
ou de que uma outra conexão de rede esteja funcionando 
corretamente.

Resolução de problemas
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Importante
Não conecte o adaptador USB sem fio na porta USB de
seu computador, mas inicie com o software de instalação
primeiro a partir do CD-ROM.Após o driver necessário ter
sido instalado, o programa de instalação irá solicitar que
se conecte o adaptador USB sem fio. Esta seqüência de
instalação irá assegurar o funcionamento correto do
adaptador USB sem fio.

Adaptador USB sem fio
Pergunta Resposta 
Eu conectei o adaptador USB sem Para que se possa instalar o driver correto 
fio e concluí a instalação no para o adaptador USB sem fio, proceda 
Windows sem instalar o software conforme o seguinte:
do CD-ROM primeiro. O que devo 1 Vá em Iniciar/Definições/Painel de 
fazer? controlo/Sistema/Hardware/ 

Gestor de dispositivos 
2 Secione Outros dispositivos e exclua o 

dispositivo USB WLAN.
3 Desconecte o adaptador USB sem fio.
4 Inicie a instalação a partir do CD-ROM com 

o adaptador USB sem fio desconectado!
5 Durante a instalação você será solicitado a 

conectar o adaptador novamente.

Eu segui exatamente as instruções Possivelmente existe um problema com a 
de uso e a instruções de instalação qualidade do link sem fio.A sugestão é utilizar o
do software, mas não consegui cabo de extensão que é fornecido pelo sistema de
fazer a instalação. áudio Philips MC W770 e colocar o adaptador USB

sem fio o mais próximo possível da parte frontal do
sistema MC W770. Inicie a instalação novamente.

Desde que alterei a porta USB do A instalação foi otimizada para a primeira porta
adaptador USB sem fio, o tempo de USB utilizada. Para reduzir o tempo de conexão
conexão do meu sistema de áudio para a nova porta USB, será necessário configurar
MC W770 para o PC tem sido a nova porta USB para a rede PC Link.A partir
muito maior. do programa de instalação do CD-ROM, selecione

Utilitários de rede e em seguida o item de 
menu Instalar porta USD diferente. Siga
então as instruções do programa de instalação.
Para obter mais informações, consulte as 
Instruções de Uso, capítulo “Alteração da porta 
USB usando o MC W770”.

Perguntas mais freqüentes
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Eu perdi meu adaptador USB sem O usuário pode solicitar o adaptador USB sem 
fio. Que poso fazer? fio junto à Assistência Philips. O modo PC Link 

MC W770 também irá funcionar com a maioria
de outros adaptadores sem fio WiFi certificados.
Mas será necessário executar uma nova instalação
e uma grande parte da configuração de rede terá
que ser feita manualmente. Inicialmente instale o 
novo adaptador sem fio de acordo com as 
instruções fornecidas. Use o disco de instalação
MC W770 e selecione a opção Configurar rede.
Continue a instalação de acordo com as Instruções 
de Uso, capítulo “Utilização de um diferente 
adaptador de rede sem fio”. Os arquivos de 
música armazenados não serão perdidos.

Philips Media Manager 
Software Pergunta Resposta 
Por que não consigo tocar as trilhas Através do PC Link, o usuário tem acesso 
armazenadas em meu PC mesmo somente aos arquivos de música que estão na 
que eu tenha instalado biblioteca do software Philips Media Manager.
corretamente o PC Link? Consulte o capítulo Preparação para a função 

de playback de PC Link sem fio, que descreve 
como adicionar arquivos de música MP3 ao 
Philips Media Manager.

Como posso organizar minhas Edite o álbum, título e outras guias de 
trilhas na biblioteca de música e no informação ID3 de seus arquivos de MP3 
visualizar do MC W770 PC Link? usando o software Philips Media Manager, de 

tal modo que possa agrupar as canções 
adequadamente. Para editar as informações de
ID3, selecione a(s) faixa(s) que quiser editar.
Depois clique com o botão direito do mouse 
e selecione o item Edit Media 
Information... [Editar informações sobre a 
mídia] no menu instantâneo.

Como posso obter uma versão Basta fazer o download da versão mais recente
mais nova do Philips Media do Philips Media Manager em
Manager? http://www.my.philips.com

Perguntas mais freqüentes
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Posso utilizar outro software de Você pode utilizar um outro sistema de 
arquivamento de música diferente arquivamento de música diferente do Philips 
do Philips Media Manager? Media Manager, desde que este outro sistema 

ofereça uma interface de servidor Universal Plug 
and Play (UPnPTM).

Universal Plug and Play
Pergunta Resposta 
O que é o Universal Plug and Play? O Universal Plug and Play (UPnPTM) permite uma 

fácil interoperacionalidade de dispositivos que 
suportam esta tecnologia de rede. O UPnPTM

funciona com base em tecnologias de rede padrão
e oferece protocolos padronizados para uma 
ampla variedade de dispositivos de uso doméstico 
e em pequenos negócios.

O que o Universal Plug and Play O MC W770 implementa a tecnologia UPnPTM

significa para o MC W770? para obter acesso, navegar e fazer o stream de
áudio a partir de um servidor de música UPnPTM.

Instalação de rede e configuração do sistema
Pergunta Resposta 
Posso ter mais de um PC (servidor) Sim, é possível acrescentar mais de um PC (servidor)
conectado a este sistema de áudio? à configuração do sistema de áudio. Inicie o CD-ROM

de instalação em um PC que se deseja incluir ao 
sistema de áudio e escolha a opção Adicione um
novo servidor de PC a partir do menu Instalação
personalizada. Siga então as instruções do 
programa de instalação. Para obter mais informações,
consulte as de Instruções de Uso, capítulo “Instalação 
de um servidor PC adicional ou recuperação das 
configurações de PC Link em seu PC”.

Posso ter mais de uma rede Sim. O sistema de áudio pode ser conectado a mais
conectada ao sistema de áudio? de uma rede. Cada configuração de rede deve ser

acrescentada ao seu sistema de áudio utilizando o CD
de instalação. Para obter mais informações, consulte as
de Instruções de Uso, capítulo “Integração do MC W770
a uma rede (doméstica) existente”. Uma vez instalado,
navegue através das redes instaladas utilizando as
teclas 4,¢ enquanto o mostrador exibir 
NETWORK na primeira linha. O nome da rede será 
mostrado na segunda linha do mostrador. Selecione
a rede pressionando a tecla ∞ no seu equipamento.

Perguntas mais freqüentes
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Qual é a quantidade máxima de redes É possível instalar cinco redes diferentes.
que podem ser instalados com o sistema
de áudio Philips MC W770?

Posso ter mais de um sistema de Sim, você pode conectar mais de um sistema 
áudio Philips MC W770 conectado de áudio MC W770 Philips em seu PC. No 
ao meu PC? CD-ROM de instalação, selecione a opção 

Instalação personalizada e em seguida 
escolha o menu Um Sistema de Áudio
extra. Siga então as instruções do programa
de instalação. Para obter mais informações,
consulte as Instruções de Uso, capítulo 
“Instalação de um sistema de áudio adicional 
ou recuperação se as configurações do 
sistema PC Link tiverem sido perdidas”.

Posso utilizar minha placa de rede Sim. É possível utilizar a placa de rede local 
sem fio LAN já embutida em meu sem fio embutida do seu PC. Mas, primeiro,
PC para configurar a comunicação você precisa configurar no Windows uma rede
com o sistema de áudio? com essa adaptadora de rede. Depois, utilize o 

menu Instalação personalizada da 
instalação do CD-ROM e selecione 
Configurar rede para adicionar a mesma 
configuração de rede ao sistema de áudio. Siga 
as instruções do programa de instalação. Para 
obter mais informações, consulte as Instruções
de Uso, capítulo “Utilização de um diferente 
adaptador de rede sem fio”.

Desejo utilizar a função de PC Link O sistema MC W770 foi projetado para ser usado
em uma rede sem fio que já está com o adaptador sem fio que é fornecido.
instalada. O que posso fazer? Contudo, é possível utilizar o MC W770 com a 

maioria dos demais adaptadores sem fim WiFi 
certificados bem como em redes de modo de 
infra-estrutura usando ponto de acesso. Utilize 
o menu de Instalação personalizada do 
programa de instalação do CD-ROM e escolha
a opção de Configurar rede. Neste modo de 
configuração avançado o usuário pode acrescentar
ao sistema de áudio a configuração de rede de sua 
rede doméstica. Note que nesta rede, pelo menos
um PC necessita ter o Philips Media Manager
instalado e ativo. Para obter mais informações,
consulte as Instruções de Uso, capítulo “Integração 
do MC W770 a uma rede (doméstica) existente”.

Perguntas mais freqüentes
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Problemas de conexão e problemas de qualidade do link
Pergunta Resposta 
Eu instalei corretamente meu Verifique se o PC ainda está funcionando e se 
sistema de áudio MC W770, o o adaptador USB sem fio está instalado 
adaptador USB sem fio e o software, corretamente. O MC W770 PC Link utiliza 
e tudo funcionou bem até agora. ondas de rádio para estabelecer a comunicação 
Depois que eu coloquei o sistema entre o PC e o dispositivo de áudio.A potência 
MC W770 em um outro ambiente, de saída é limitada conforme as normas legais.
ele não consegue mais se conectar, Da mesma maneira, a distância na qual o 
e exibe a mensagem NO CONNECTION. PC Link funciona é também limitada. Em geral, a 
O que posso fazer? função PC Link funciona sem problemas no 

interior de uma casa típica de família. Mas as 
ondas de rádio são amortecidas especialmente 
por paredes, teto e também pela presença de 
metal nos móveis.Algumas regras importantes 
para aprimorar a qualidade do link são as 
seguintes: O PC e o sistema MC W770 não 
devem ser colocados a uma distância maior 
que um piso e duas paredes um do outro. (Isto 
depende e muito do material da parede). O 
adaptador USB sem fio devera ser colocado a 
mais de 20 cm de distância de placas de metal.
Por exemplo, ele não deve ser colocado no 
topo do PC ou do monitor ou mesmo muito 
próximo a eles. Use o cabo de extensão para 
estabelecer uma distância a partir do PC.Tente 
posições diferentes para o adaptador USB sem 
fio. Uns poucos centímetros a mais podem 
realmente ajudar. Faça o mesmo com o 
sistema MC W770.

Meu PC Link já funcionou bem, mas É possível que uma nova rede tenha sido 
de um tempo para cá isto não mais instalada em sua área ou nas proximidades.
ocorre. Use o CD de instalação para mudar para um 

outro canal.

Como posso alterar o canal de Existe uma forma mais fácil de trocar o canal
transmissão? de transmissão da rede, usando a utilidade

de Troca do canal de transmissão da 
rede do CD-ROM de instalação. Para obter 
mais informações, consulte as Instruções de 
Uso, capítulo “Alteração do canal sem fio”.

Perguntas mais freqüentes

MC W770/21.1 bra por   8/13/04  13:28  Page 164



165

P
o

rt
u

g
u

ê
s

Quando eu pressiono o botão Se esta mensagem for exibida, será necessário 
PC LINKA, a tela mostra reiniciar o Philips Media Manager.
NO CONNECTION. Que posso fazer? Para reiniciar o Philips Media Manager, clique 

em na barra de tarefas e selecione 
Shutdown... [Desligar]. Depois reinicie o 
aplicativo pelo menu Iniciar do Windows.

O PC Link pode funcionar quando o O PC Link não pode funcionar se o PC estiver 
PC se encontra em modo de espera? desligado ou no modo de espera.

UPnPTM é uma marca de certificação da UPnPTM Implementers Corporation.

Perguntas mais freqüentes
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