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Allmän information
Denna snabbguide ger en grov översikt och hjälper dig att snabbt komma igång med de första stegen. Läs den
medföljande instruktionsmanualen för detaljerad information.

Anslutning till vägguttag

1 Kontrollera att spänningen som visas på typplattan stämmer överens med den lokala nätspänningen. Om den
inte gör det måste du kontakta din försäljare eller serviceorganisation.

2 När alla anslutningar har gjorts, ska strömsladden anslutas till AC MAINS~ och till vägguttaget.
Detta aktiverar strömtillförseln.

För att koppla bort anläggningen fullständigt från elnätet, ska du dra ur stickproppen ur
vägguttaget.

Grundläggande anslutningar
Anslut :
1 Strömsladd A
2 FM-trådantenn B
3 AM-ramantenn C
4 SHögtalare D
5 Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

Du kan redan i detta stadium lyssna på musik från ljudkällorna
TUNER (radio) och CD!

Krav på uppbyggnaden av hemnätverket

1 Anslut dator, gateway-router och bredbandsmodem (kabel/
DSL) enligt instruktionerna för routern.

2 Konfigurera din gateway-router enligt anvisningarna i
routerns manual och kontrollera att datorns Internet-
anslutning är korrekt installerad och fungerar. Om du får
problem med konfigurationen av Internet-anslutningen, ska
du kontakta tillverkaren för din nätverksutrustning.

VIKTIGT!
Anslut inte Streamium MC-i200 till gateway-routern innan

Internetanslutningen genom routern för den anslutna datorn fungerar.

Ansluta Streamium MC-i200 till Internet via en
gateway-router

3 När Internetanslutningen testats och fungerar, ska du ansluta
MC-i200 till gateway-routern med den medföljande kabeln.

4 Tryck CONNECT.

Beroende på din nätverkskonfiguration kan du behöva mata in
nätverkskonfigurationsdata. Följ instruktionerna på anläggningens teckenfönster
och använd navigationsratten, knappen OK/PLAY (É) och siffer-/
bokstavsknapparna på fjärrkontrollen för att mata in önskad
anslutningsinformation.
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När anslutningarna är färdiga går begränsade musiktjänster redan att använda.
För att få full funktionalitet på din Streamium MC-i200 måste du registrera anläggningen.

Streamium-registrering

1 För att registrera anläggningen ska du mata in din e-postadress med siffer-/bokstavsknapparna på
fjärrkontrollen enligt instruktionerna som visas på teckenfönstret. Efter en liten stund får du ett
e-postmeddelande med registreringsinformation.

2 För att göra klart registreringen ska du gå till länken som finns i e-postmeddelandet.

fortsättning...fortsättning...
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För mer information, läs användarmanualen eller gå till: http://My.Philips.com

Spela musik från online-musiktjänster

1 Tryck CONNECT.

2 Bläddra genom musiktjänsterna med navigationsratten.

3 Tryck OK/PLAY (É) för att göra val och starta musiken.

Spela MP3-musikfiler från datorns hårddisk

1 Tryck PC-LINK.

2 Bläddra fram och välj dator, mappar och spår med navigationsratten.

3 Tryck OK/PLAY (É).

Observera: Innan du kan använda denna musikkälla måste du:
1) Sätta på din dator och ansluta den till nätverket.
2) Ladda ner datorprogrammet PC-LINK från http://My.Philips.com.

Spela en CD/MP3-CD i CD-spelaren

1 Tryck CD.

2 Tryck OPEN/CLOSE och sätt i en CD eller MP3-CD i skivsläden.
Stäng skivsläden genom att trycka OPEN/CLOSE igen.

3 Välj spår med navigationsratten.

4 Tryck OK/PLAY (É) för att starta uppspelningen.

Lyssna på FM/MW/LW -radiostationer

1 Med anläggningen i standby-läge, ska du trycka och hålla ner
knappen OK/PLAY (É) på anläggningen tills meddelandet
“PRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNER” (tryck PLAY för att
ställa in radiostationer) visas.  Tryck OK/PLAY (É) igen för att ställa in
alla tillgängliga radiostationer.

2 Använd navigationsratten för att bläddra igenom listan med
radiostationer.

3 Tryck OK/PLAY (É) för att välja radiostation.
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