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Informacje ogólne
Niniejsza podręczna instrukcja instalacji zawiera ogólne informacje pomocne w rozpoczęciu obsługi urządzenia.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dołączonej do produktu instrukcji obsługi.

Zasilanie

1 Sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej, podane na tabliczce określającej typ urządzenia, jest zgodne z napięciem
sieci zasilającej obowiązującym w danym kraju. W przeciwnym wypadku należy skonsultować się z dealerem
sprzętu lub punktem serwisowym.

2 Po podłączeniu wszystkich elementów podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Spowoduje to
włączenie zasilania.

W celu całkowitego odłączenia urządzenia od sieci należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
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Podstawowe ustawienia dźwięku
Podłączyć następujące elementy :
1 Przewód zasilający A
2 Anten przewodowa FM B
3 Antena ramowa AM C
4 Głośniki D
5 Umieścić baterie w pilocie zdalnego sterowania..

Muzyka może być teraz odtwarzana z dwóch źródeł: TUNER oraz
odtwarzacz CD!

Konfiguracja sieci domowej
1 Podłączyć komputer PC, router - bramę oraz

szerokopamowy modem (przewód/linia DSL) zgodnie z
instrukcjami konfiguracji routera.

2 Skonfigurować router - bramę zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi routera i sprawdzić, czy
komputer PC został prawidłowo podłączony do Internetu. W
przypadku problemów z konfiguracją połączenia z Internetem
należy skontaktować się z producentem urządzeń sieciowych.

WAŻNE!
Nie podłączać miniwieży Streamium MC-i200 do routera - bramy przed

uruchomieniem komputera PC.

Podłączanie miniwieży Streamium MC-i200 do
Internetu za pośrednictwem routera - bramy

3 Po podłączeniu komputera PC do Internetu podłączyć
miniwieżę MC-i200 do routera - bramy przy użyciu
dostarczonego przewodu.

4 Nacisnąć przyciski CONNECT.

W zależności od konfiguracji sieci może być wymagane
wprowadzenie danych konfiguracyjnych. W celu wprowadzenia
informacji o połączeniu należy korzystając z pokrętła nawigacyjnego,
przycisku OK/PLAY (É) oraz klawiatury alfanumerycznej na pilocie
zdalnego sterowania i postępować zgodnie z instrukcjami
pojawiającymi się na wyświetlaczu urządzenia.
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Po zakończeniu konfiguracji korzystanie z serwisów muzycznych jest ograniczone.
W celu pełnego korzystania z możliwości miniwieży Streamium MC-i200 należy
dokonać jej rejestracji.

Rejestracja miniwieży Streamium

1 Wprowadzić swój adres e-mail za pomocą klawiatury alfanumerycznej pilota zdalnego sterowania, postępując
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W krótkim czasie użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z
potwierdzeniem rejestracji.

2 W celu dokonania rejestracji kliknąć link zawarty w wiadomości e-mail.
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Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: http://My.Philips.com

Odtwarzanie muzyki z internetowych serwisów muzycznych

1 Nacisnąć przycisk CONNECT.

2 Korzystając z pokrętła nawigacyjnego, wyszukać serwis muzyczny.

3 Nacisnąć przycisk OK/PLAY (É) aby potwierdzić wybór serwisu.

Odtwarzanie plików MP3 z dysku twardego komputera

1 Nacisnąć przycisk PC-LINK.

2 Korzystając z pokrętła nawigacyjnego, przeszukać i wybrać foldery i
utwory zapisane na komputerze PC.

3 Nacisnąć przycisk OK/PLAY (É).

Uwaga: Korzystanie z tego źródła wymaga pobrania aplikacji PC-LINK, dostępnej
pod adresem http://My.Philips.com.

Odtwarzanie płyt CD/CD MP3 z napędu CD-ROM

1 Nacisnąć przycisk CD.

2 Nacisnąć przycisk OPEN/CLOSE i umieścić płytę CD lub CD MP3 w
szufladzie napędu. Zamknąć szufladę, naciskając ponownie przycisk
OPEN/CLOSE.

3 Wybrać utwór, korzystając z pokrętła nawigacyjnego.

4 Nacisnąć przycisk OK/PLAY (É), aby rozpocząć odtwarzanie.

Odtwarzanie stacji radiowych FM/MW/LW

1 W trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać przycisk OK/PLAY (É)
urządzenia do momentu wyświetlenia informacji “PRESS PLAYPRESS PLAYPRESS PLAYPRESS PLAYPRESS PLAY
TO INSTALL TUNERTO INSTALL TUNERTO INSTALL TUNERTO INSTALL TUNERTO INSTALL TUNER” ("Naciśnij przycisk PLAY, aby zainstalować
TUNER").  Ponownie nacisnąć przycisk OK/PLAY (É) , aby
zainstalować wszystkie dostępne stacje radiowe.

2 Za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz żądaną stację radiową z
listy ulubionych.

3 Nacisnąć przycisk OK/PLAY (É), aby zatwierdzić wybór.
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