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Este guia de Utilização répida
apresenta uma perspectiva breve
e ajuda a iniciar rapidamente os
passos básicos. Leia o manual de
instruções fornecido para
informações mais
pormenorizadas.

Requisitos gerais

Registo

Para serviços musicais on-line (INTERNET):

Para activar as funcionalidades on-line do MC-i250,
tem de proceder ao registo do aparelho depois de
concluir os “Pré-requisitos para Configuração”
e “Ligar o Streamium MC-i250”.

–
–

Acesso à Internet de banda larga com base na Ethernet
(cabo / DSL)
Endereço de e-mail a funcionar

Para PC Link:
–
–

PC na mesma rede do MC-i250 (o endereço IP do PC e do
aparelho têm de estar na mesma subrede)
Software PC Link instalado (pode transferir a partir de
“http://My.Philips.com”)
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Introduza o endereço electrónico (através do controlo remoto)
no aparelho e prima OK / PLAY (É).

2

Após breves instantes, receberá uma mensagem electrónica na
morada que introduziu. Crie a sua conta em “http://My.Philips.com”
e active os serviços musicais, seguindo as instruções recebidas
nessa mensagem electrónica.

Pré-requisitos para Configuração
1 Configuração áudio básica
A
B
C
D
E

2 Ligação de rede doméstica

Antena de fio FM
Antena de quadro AM
Colunas
Cabo eléctrico
Introduzir pilhas no controlo remoto.

Ligue o PC, gateway router (sem fios) e modem de banda larga
(cabo/DSL), segundo as instruções de configuração do router.

Agora, é possível ouvir música das fontes SINTONIZADOR
e CD!

A
B

PC com adaptador
de rede sem fios

D

Router de
ponto de
acesso sem fios

DSL ou cabo
modem
porta de
dados

E

INTERNET

3 Configurar a rede doméstica
AM

Colunas
(direito)

C

FM

Colunas
(esquerdo)

Siga as instruções apresentadas no manual do router e certifiquese de que a ligação à Internet do PC está instalada e a funcionar
correctamente. Se tiver problemas com a configuração da ligação
à Internet, contacte o fabricante do equipamento de rede ou
fornecedor de serviços de Internet.

IMPORTANTE!
Não ligue o Streamium MC-i250 à rede doméstica antes de a ligação à Internet do PC ligado através do router
estar a funcionar.

Visite o nosso Website “http://My.Philips.com” para ajuda on-line.

Ligar o Streamium MC-i250
õ Para funcionamento sem fios (Wi-Fi, 802,11b):
PC com
adaptador de
rede sem fios

õ Para funcionamento com fios (Ethernet):

Router de ponto de
acesso sem fios

gateway router
DSL ou cabo
modem
porta de
dados

DSL ou cabo
modem

RJ45
INTERNET

tomada eléctrica

tomada eléctrica
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Se não houver um cabo de rede ligado ao aparelho na primeira
configuração, ser-lhe-á perguntado se pretende utilizar um
funcionamento com fios (Ethernet) ou sem fios (WiFi).
Escolha sem fios (Wireless). Para qualquer outra ligação,
o aparelho arranca no último modo de funcionamento que foi
utilizado. É possível alterar esta definição mais tarde no menu
‘SET OPTIONS’ (CONFIGURAR OPÇÕES), na secção
‘SELECT NETWORK’ (ESCOLHER REDE).

Depois de a ligação à Internet de um PC estar a funcionar
convenientemente, ligue o MC-i250 ao gateway router com
o cabo fornecido. Prima INTERNET.
As definições de rede do Streamium MC-i250 são configuradas
por predefinição para “DHCP” (endereçamento de IP dinâmico)
e “SEM PROXY”. Depois de o router estar configurado como
servidor DHCP e se o ISP não utilizar um proxy, o aparelho deve
estabelecer automaticamente uma ligação à Internet.

Ser-lhe-á pedido que escolha entre o modo de funcionamento
“Infra-estrutura” ou “Ad-hoc”. Se pretender utilizar um ponto de
acesso sem fios (modo Infra-estrutura - recomendado), seleccione
em conformidade. Se seleccionar “NÃO”, o MC-i250 tentará
estabelecer uma ligação directa a um adaptador de rede sem fios
(modo Ad-hoc).
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Ser-lhe-á pedido que introduza o nome da rede (ESSID).
Introduza este nome sensível a maiúsculas e minúsculas,
recorrendo ao controlo remoto.
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Ser-lhe-á pedido que seleccione o número de canal da rede.
Se utilizar um ponto de acesso (modo de infra-estrutura), escolha
o canal utilizado ou introduza “0” para detecção automática.
Este processo levará pouco tempo a realizar. Se não utilizar um
ponto de acesso sem fios (modo Ad-hoc), utilize as teclas de
função para seleccionar o canal utilizado.
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INTERNET

porta de
dados

Para endereçamento de IP Estático, introduza as seguintes
informações:
IP address
default gateway
subnet mask
DNS 1
DNS 2

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_._
_._
_._
_._
_._

_
_
_
_
_

_._
_._
_._
_._
_._

_
_
_
_
_

_._
_._
_._
_._
_._

_
_
_
_
_

Exemplo: para introduzir o endereço IP 164.23.5.114, utilize
o controlador remoto para digitar:
164.023.005.114

Pode preferir escolher a encriptação WEP. Se escolher “SIM”,
ser-lhe-á pedido que introduza até quatro chaves de encriptação.
A primeira chave será utilizada como a chave de saída. É possível
definir a chave de saída mais tarde no menu ‘SET OPTIONS’
(CONFIGURAR OPÇÕES), na secção ‘ENCRYPT CONFIG’
(CONFIGURAÇÃO DA ENCRIPTAÇÃO).

Se o ISP utilizar um servidor proxy, terá de introduzir o
nome do proxy e a porta do proxy.
Proxy name
Proxy port

___________________
___________________

Logo que lhe for solicitado para introduzir o endereço
electrónico no ecrã, o aparelho estabeleceu com êxito uma
ligação à Internet. Para activar as funcionalidades on-line
do MC-i250, tem ainda de proceder ao registo (ver
primeira página).

Notas:
– É possível utilizar teclas de encriptação ASCII ou HEX, mas
todas elas têm de ter o mesmo comprimento.
– Depois de estabelecida a ligação sem fios, poderá ainda ter de
configurar as definições de rede (consulte as definições de
rede do funcionamento com fios).

Ler música a partir de serviços de música on-line

Ler um CD/ MP3-CD na unidade de CDs

1
2

Prima INTERNET.

1
2

Prima CD.

3

Prima OK/ PLAY (É) para
seleccionar e iniciar escolhas.

3

Seleccione faixas com o Navigation
Jog.

4

Prima OK/PLAY (É) para iniciar a leitura.

Navegue pelos serviços de música
com o Navigation Jog.

Ler ficheiros de música MP3 a partir do disco rígido do
computador

1
2

Prima PC LINK.

3

Prima OK/ PLAY (É).

•

•

2
OK

Navegue e seleccione PCs, pastas e
faixas com o Navigation Jog.

BACK

RESUME
OPTIONS INTERNET

PC LINK

3

CANCEL

CD

TUNER

AUX

Prima OPEN/CLOSE e
introduza um CD ou MP3-CD no
tabuleiro. Feche a gaveta, premindo
novamente OPEN/CLOSE.

Ler estações de rádio FM/ MW/LW

1

ENTER

_
_
_
_
_
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Nota: Antes de poder utilizar esta fonte
de música, terá de descarregar a aplicação PC LINK a partir de
“http://My.Philips.com”.

No modo espera, prima e
mantenha premido OK/PLAY (É)
no aparelho até aparecer a
PRESS PLAY TO
mensagem “PRESS
INSTALL TUNER
TUNER” (prima Play para
instalar o sintonizador). Prima
OK / PLAY (É) para instalar todas
as estações de rádio disponíveis.

•
•

VIEW

•

•

2
OK

BACK

RESUME
OPTIONS INTERNET

PC LINK

ENTER

CANCEL

1, 3
CD

TUNER

AUX

2

Utilize o jog de navegação para seleccionar a estações de rádio
favoritas.

3

Prima OK/PLAY (É) para confirmar.

Visite o nosso Website “http://My.Philips.com” para ajuda on-line.
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