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Guia rápido de utilização MC W770

Abra o compartimento das pilhas do telecomando e insira 2 pilhas
alcalinas, tipo AA (R06, UM-3).

1 Ligue os cabos dos altifalantes ao MC W770.
Utilize apenas os altifalantes fornecidos.A utilização de
outros altifalantes pode danificar o aparelho ou a
qualidade do som será afectada negativamente.

2 Ligue a antena de AM/MW.

3 Ligue a antena de FM.

4 Se desejar ligar um equipamento adicional, utilize um cabo
com fichas cinch para ligar as entradas de áudio do MC W770
às saídas áudio do equipamento adicional.

5 Verifique se a tensão de alimentação indicada
na placa do tipo corresponde à tensão de
alimentação da sua área. Se não corresponder,
consulte o seu distribuidor ou centro de
assistência.

Assegure-se de que todas as ligações já
foram efectuadas antes de ligar a
alimentação.

Ligue o cabo de alimentação CA fornecido a
AC MAINS ~ e à tomada na parede.

Acessórios fornecidos

1 Inserir as pilhas

2 Ligar os altifalantes, antenas, um equipamento adicional (opcional) 
e o cabo de alimentação CA

– CD-ROM com o instalador do software 
para ligação ao PC

– Adaptador USB sem fios e cabo de 
extensão

– Telecomando e 2 pilhas, tamanho AA
– 2 altifalantes, incluindo 2 cabos de altifalante
– Antena de quadro de AM/MW 
– Antena de fio de FM
– Cabo de alimentação CA

Este Guia rápido de utilização oferece um
apanhado geral resumido e ajuda a iniciar
rapidamente através de passos básicos.
Para uma informação mais detalhada,
consulte o manual de instruções fornecido.
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3 Instalar o sintonizador
1 Quando o cabo de alimentação CA é ligado pela primeira

vez à tomada na parede, TUNER e AUTO INSTALL -
PRESS PLAY são exibidos.

2 Prima ÉÅ no aparelho para memorizar automaticamente
todas as estações de rádio disponíveis.
➜ Inicia-se a procura e memorização automáticas. Uma vez

concluído, começa a tocar a última estação de rádio
sintonizada.

4 Reproduzir os seus discos no aparelho

Para reproduzir neste aparelho, pode utilizar:
– Todos os CDs de áudio pré-gravados
– Todos os discos CDR e CDRW de áudio finalizados
– CDs-MP3 (CD-ROMs com faixas MP3)
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1 Prima OPEN/CLOSE / no aparelho.

2 Prima uma das teclas de disco 
(DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4 ou
DISC 5) no aparelho, para seleccionar
a gaveta de disco a ser aberta.

3 Coloque um disco com a face
impressa para cima.

4 Prima novamente OPEN/CLOSE / no
aparelho, para fechar a gaveta.

5 Se desejar reproduzir um
determinado disco:
Prima uma das teclas de disco CD 1,
CD 2, CD 3, CD 4 ou CD 5 no
telecomando, para iniciar a
reprodução do disco desejado na
gaveta seleccionada.

Se desejar reproduzir todos os
discos carregados:
Prima CD no telecomando. Em
seguida, prima ÉÅ para iniciar a
reprodução.

00 Para parar a reprodução, prima
STOPÇ.
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1 Adicionar as suas pastas de música MP3 e ficheiros a Philips Media Manager durante
ou após a instalação de Philips Media Manager. Somente essas pastas e ficheiros que
você pode ver em Philips Media Manager serão acessíveis a partir de MCW770.

2 Certifique-se de que o PC está ligado.

3 Prima PC LINKA para seleccionar o PC como fonte.

4 Assim que a ligação for estabelecida:
➜ PC LINK é exibido e o nome de uma faixa passa no mostrador.

5 Prima ÉÅ para iniciar a reprodução.
➜ PC LINK é exibido e o nome da faixa passa no mostrador.
➜ PC LINK e o tempo decorrido de reprodução são exibidos.

Requisitos do sistema do PC:
– Windows 98SE/ME/2000/XP
– Processador Pentium Class 350 MHz ou

superior
– 128MB RAM ou superior

– Unidade de CD-ROM 
– Porta USB 
– Espaço livre no disco rígido: 100 MB para o

software

5 Instalar a ligação sem fios para o seu PC

6 Reproduzir a sua colecção de músicas do PC através do aparelho
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1 Coloque o aparelho o mais perto possível do PC.

2 Ligue o PC e insira o disco de instalação.

Nota: Não utilize o ícone , que irá aparecer no ecrã do PC durante o processo
de instalação.

3 O guia de instalação aparecerá automaticamente. Se não aparecer, vá até à
unidade de CD-ROM no Explorador do Windows e faça duplo clique em
setup_.exe. Em seguida, continue da seguinte maneira:
– Seleccione o idioma desejado da lista.
– Seleccione Installing Software e, em seguida, seleccione

Quick Installation e faça clique em Install.
– Em seguida, siga os passos que aparecem no ecrã para instalar o controlador

do adaptador USB sem fios, o software Philips Media Manager e a
configuração da rede.
Nota: O Windows poderá apresentar o aviso de que o controlador
não está aprovado pela Microsoft (a mensagem varia conforme a
versão do Windows). Ignore a mensagem e continue com a instalação.

4 Ligue o aparelho e prima PC LINKA.

5 Durante a configuração da rede ser-lhe-á pedido para passar para o modo de
instalação: Prima e mantenha premido PC LINKA durante 5 segundos.
➜ PC LINK é exibido e INSTALLING passa no mostrador. O aparelho

procura uma ligação ao PC.

Quando a instalação tiver sido concluída com êxito:
➜ PC LINK e COMPLETED são exibidos.

Adaptador USB sem
fios fornecido

Não ligue imediatamente o adaptador USB sem fios! Durante o processo de
instalação, ser-lhe-á pedido para o ligar.

Se você tiver um Firewall instalado no seu PC, faça o favor de o desligar durante a
instalação.

Feche todas as Internet ligaçãoes e as aplicações antes de instalação do software.
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7 Ajustar o relógio

8 Ajustar o temporizador

1 Prima e mantenha premido CLOCK
no telecomando durante mais de 
2 segundos.
➜ SET CLOCK é exibido e os dígitos

das horas e dos minutos começam
a piscar.

2 Prima ALBUM 5 ou ALBUM ∞

repetidamente no telecomando para
ajustar a hora.

3 Prima 4 ou ¢ repetidamente
no telecomando para ajustar os
minutos.

4 Prima CLOCK no telecomando para
confirmar o ajuste.
➜ O relógio apresenta as horas

ajustadas.

1 Prima e mantenha premido TIMER
no telecomando durante mais de 
2 segundos.
➜ X começa a piscar, SET TIMER

é exibido e os dígitos das horas e
dos minutos começam a piscar.

2 Prima CD,TUNER ou PC LINKA
no telecomando, para seleccionar a
fonte através da qual deseja ser
despertado.

3 Prima ALBUM 5 ou ALBUM ∞

repetidamente no telecomando para
ajustar a hora.

4 Prima 4 ou ¢ repetidamente
no telecomando para ajustar os
minutos.

5 PrimaTIMER no telecomando para
confirmar o ajuste.
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● Para activar o modo de
demonstração, prima e mantenha
premido STOP DEMOÇ no
aparelho durante 5 segundos, durante
o modo de espera ou o modo de
espera Eco Power, até que DEMO ON
seja exibido.

● Para desactivar o modo de
demonstração, prima novamente e
mantenha premido STOP DEMO Ç
no aparelho durante 5 segundos, até
que DEMO OFF seja exibido.

9 Modo de demonstração
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