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Les og godta våre vilkår og betingelser for Streamium i tillegg til sluttbrukeravtalen 
for programvare som følger med brukerhåndboken på CD-ROM-platen.
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Fjernkontroll
2 x AAA-batterier

Philips Streamium 
Wireless Micro System

Quick start guide

1

3

2

MCi300

Prepare

Connect

Enjoy

Hurtigstartveiledning 1 x strømkabel 1 x FM antenne

Streamium Hi-Fi-mikrosystem MCi300

Før du bruker fjernkontrollen:

Sett inn batteriene som vist.

CD-rom 
(brukerhåndbok og 
programvare)

mci300_qsg_12nor.indd   1 04-06-08   12:26:41



�

Klargjøre1
Sett forfra

p

+ VOL - volum opp/ned

Skjerm

)K hopp fremover

DBB dynamisk bassforsterking

STOP

EJECT ta ut platen

CD-skuff

INTERNET RADIO

MENU

HOME

J( hopp tilbake

1 234 naviger 
OK / 2; bekreft / spill av, pause

 USB-kontakt

y/ON/STANDBY/ECO-STANDBY

WiFi-antenne
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OFjernkontroll

a y

b INTERNET RADIO
c HOME
d SEARCH 
e HD harddiskmusikk (PC eller senter)
f MENU
g 3 4 1 2 naviger

h OK / 2; bekreft / spill av, pause 

i )K hopp fremover

j 9 stopp

k + VOL - volum opp/ned

l MUTE
m SHUFFLE (3 def) avspilling i vilkårlig rekkefølge

n REPEAT (2 abc)
o INCR.SURR. (6 mno) Incredible Surround 

sound
p DBB (5 jkl) dynamisk bassforsterking
q RDS/NEWS (9 wxyz)
r SAME GENRE (8 tuv)
s MUSIC FOLLOWS ME
t DIM
u VIEW
v SAME ARTIST (7 pqrs)
w SMART EQ (4 ghi)
x SLEEP (1 .,?!’@-_:;/) timer for standby
y 3SCROLL4

z CLEAR J( hopp bakover
{ FAVORITE
| USB Universal Serial Bus
} FM TUNER
~ MP3-CD/CD
� UPNP Universal Plug and Play

B 
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Koble til2

Koble MCi300 til strømforsyningen
Koble MCi300 til et hjemmenettverk
Streame musikk trådløst fra en PC

www
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Denne delen beskriver det oftest brukte oppsettet for trådløst hjemmenettverk.
(Du finner instruksjoner om hvordan du oppretter en annen type tilkobling i 
brukerhåndboken.)

Når du kobler MCi300 til et hjemmenettverk med bredbånds Internett-tilgang
kan du høre på Internett-radio kan du koble deg til Internett for fastvareoppdateringer

START HER …
Viktig! Første gang du konfigurerer, må du ha nettverksnavnet og nettverkspassordet eller 
krypteringsnøkkelen tilgjengelig.

Koble MCi300 til strømforsyningen
Når du kobler MCi300 til strømforsyningen for første gang, må du gjøre følgende:

Vent til språkvalgmenyen vises for å velge språk.
Trykk på 3 eller 4, og trykk på 2 for å velge språket.

MCi300 ber deg om å velge nettverksinnstillinger.
Hvis du vil velge nettverksinnstillinger, må du følge trinnene som beskriver hvordan du 
kobler til et hjemmenettverk.

Slik kobler du til et hjemmenettverk:
Sørg for at du har krypteringsnøkkelen tilgjengelig (om nødvendig).
Sørg for at det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruteren med tilgang til 
Internett over bredbånd, er slått på.
Kontroller at MCi300 er slått på.  
Det finnes to oppsettmetoder:

Førstegangsoppsett når du kobler MCi300 til strømforsyningen (fortsett med  
trinn 6–8).
Endre nettverksinnstillingene etter første oppsett (fortsett med trinn 4–8).

Trykk på MENU på MCi300.
Trykk på 3 eller 4, og trykk på 2 for å velge [Settings] > [Network].
Trykk på 3 eller 4, og trykk på 2 for å velge [Wireless].
Trykk på 3 eller 4, og trykk på 2 for å velge nettverk.
Tast inn krypteringsnøkkel (om nødvendig).
Trykk på 3 eller 4, og trykk på 2 for å velg [Automatic] > (Apply settings?) [Yes].

MCi300 viser en bekreftelse på skjermen om at innstillingene er lagret.

1 
2 

>
3 

1 
2 

3 

•

•
4 
5 
6 
7 
8 
9 

>

Merk Kapittelet Koble til et hjemmenettverk i brukerhåndboken inneholder mer 
informasjon om nettverkstilkoblinger.

B 

A 
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Streame musikk fra en UPnP-enhet/PC
Hvis Windows Media Player 11 allerede er installert på PCen, kan du hoppe over 
installeringsdelen og fortsette med konfigureringen.
Installere Windows Media Player 11

Sett inn programvare-CDen som følger med, i PCen.
Installeringen begynner.
Hvis installeringen ikke begynner, trykker du på -ikonet i Utforsker.

Følg instruksjonene på PCen for å installere Windows Media Player 11.
Konfigurere en PC til å dele musikk
Du kan dele musikk fra en PC med MCi300.

Følg instruksjonene på PCen for å installere Windows Media Player 11.
På PCen klikker du på Start > Programmer > Windows Media Player.
I grensesnittet for Windows Media Player klikker du på rullegardinlisten under 
Bibliotek og velger Deling av media ...

 
I hurtigvinduet Deling av media... velger du Dele mine mediefiler og bekrefter 
deretter ved å trykke på OK.

Når MCi300 er koblet til hjemmenettverket, vises MCi300 med et varselikon på 
skjermen: 

Klikk på MCi300.
Velg Tillat og bekreft ved å trykke på OK.
Trykk på HOME på MCi300.
Trykk på 3 eller 4 for å velge [UPnP], og trykk deretter på 2.

Det kan ta noen minutter før PCen er klar til å dele media.
Displayet viser [Searching for UPnP servers...], og deretter vises listen over medieservere.

Trykk på 3 eller 4 for å velge PC, og trykk deretter på 2.
Trykk på 3 eller 4 for å velge et spor, og trykk deretter på OK / 2; for å spille av.

1 
•
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Internett-radio

Registrere MCi300 hos Philips
Følgende trinn beskriver hvordan du registrerer Internett-radiofunksjonen.
Kontroller at MCi300 er slått på.
Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
Kontroller at du har en gyldig e-postadresse.
Trykk på INTERNET RADIO.

Skjermen viser registreringsskjermbildet for Internett-radio.
Trykk på de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen for å angi den gyldige e-postadressen.
Trykk på 2.

Det vises en bekreftelse på skjermen om at den automatiske e-postmeldingen er sendt til 
postboksen din.

Se i innboksen din etter en melding fra ConsumerCare@Philips.com med emnet 
Your Streamium Registration...
Følg instruksjonene i e-posten for å fullføre registreringsprosessen på Philips-
webområdet.

Høre på Internett-radio
Følg trinnene for å registrere MCi300 hos Philips.
Kontroller at MCi300 er slått på.
Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
Trykk på INTERNET RADIO.

Alternativene vises.
Trykk på 3 eller 4, og trykk på 2 for å velge først Internett-radiotjenesten, og deretter 
Internett-radiostasjonen.

1 
2 
3 
4 
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>
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B

Merk
Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio.
Internett-radiofunksjonene krever registrering.

Tips Du kan administrere Internett-radiostasjonene under Streamium Management på 
webområdet til Philips.
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Merke Internett-radiostasjoner som favoritter
Du kan merke Internett-radiostasjoner som favoritter, slik at det blir enkelt å finne en 
stasjon neste gang du vil høre på den.

Følg trinnene for å registrere MCi300 hos Philips.
Kontroller at MCi300 er slått på.
Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
Når du hører på Internett-radio, trykker du på [FAVORITE] for å merke stasjonen.

Neste gang du kobler til Internett-radioen, vises radiostasjonen på menyen for 
favorittstasjoner.

Høre på favorittstasjoner
Du må lagre Internett-radiostasjonene som favoritter før du kan bruke denne funksjonen.

Følg trinnene for å registrere MCi300 hos Philips.
Følg trinnene for å merke Internett-radiostasjonene som favoritter.
Kontroller at MCi300 er slått på.
Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
Trykk på HOME.
Velg [Internet Radio] > [Favorite Stations]. 
Trykk på 3 eller 4 for å velge, og trykk deretter på 2.

Høre på My Media
Med My Media kan du legge til Internett-radiostasjoner som ikke følger med i 
standardtjenesten, manuelt.

Følg trinnene for å registrere MCi300 hos Philips.
Følg trinnene for å legge til Internett-radiostasjoner manuelt.
Kontroller at MCi300 er slått på.
Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
Trykk på INTERNET RADIO.
Trykk på 3 eller 4 for å velge [My Media], og trykk deretter på 2.

1 
2 
3 
4 

•
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Vanlige spørsmål
Om miljøet
Spørsmål Svar
Er det noen maks. avstand for 
overføring mellom det trådløse 
Philips Hi-Fi-mikrosystemet 
og Wi-Fi-rutere for effektiv 
streaming?

Ja. Maksimalavstanden for Wi-Fi-overføring er 250 m uten 
hindringer. I et hjemmemiljø finner du imidlertid ofte 
faste hindringer som vegger og dører, og den effektive 
overføringsavstanden reduseres til 50–100 m. Prøv å plassere 
apparatet et annet sted hvis du får overføringsproblemer. 

E

D

C
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Om musikkhåndtering
Spørsmål Svar
Kan Philips trådløst Hi-Fi-
mikrosystem oppgraderes?

Ja, Philips trådløst Hi-Fi-mikrosystem har oppgraderbar 
programvare. Det betyr at det er klart for fremtidige 
funksjonsoppgraderinger når disse blir tilgjengelige. Gå inn på 
webområdet vårt regelmessig for å finne siste nytt om nye 
funksjoner og forbedringer på  
http://www.philips.com/support.

Om tilkoblinger
Spørsmål Svar
Jeg har fulgt alle trinnene  
i brukerhåndboken for  
å koble det trådløse  
Hi-Fi-mikrosystemet til 
hjemmenettverket, men 
systemet er fremdeles ikke 
tilkoblet. Hva kan jeg gjøre?

På det trådløse Hi-Fi-mikrosystemet trykker du på MENU og 
velger deretter [Information] > [Wireless] > [Wireless 
mode]. Kontroller at det trådløse Hi-Fi-mikrosystemet 
er endret fra ad hoc-modus til infrastrukturmodus. 
Kontroller også at SSID, IP-adressen og WEP- eller WPA-
nøkkelen stemmer overens med oppsettet på det trådløse 
hjemmenettverket.

Prøv å endre SSIDen på ruteren til et mer unikt navn for 
å sørge for at den er forskjellig fra SSIDen som naboene 
bruker på sin ruter.
The Wireless Micro Hi-Fi System supports wireless and 
Det trådløse Hi-Fi-mikrosystemet støtter trådløs og 
kablet tilkobling samtidig. Det er mulig at den trådløse IP-
adressen og den kablede IP-adressen befinner seg på samme 
undernett. Dette gjør enheten forvirret. Vurder å endre 
DHCP-området på den trådløse ruteren slik at den trådløse 
IP-adressen som enheten mottar, befinner seg på et annet 
undernett enn den kablede IP-adressen.
Prøv å endre kanalen i hjemmenettverksinnstillingene på 
ruteren.
Prøv å bruke en WPA-nøkkel på ruteren i stedet for en 
WEP-nøkkel. Når du bruker en WEP som krypteringsnøkkel, 
angir du alle de fire nøklene likt.
Sørg for at turbomodusen på den trådløse ruteren er slått 
av, hvis den har en slik funksjon..

•

•

•

•

•

Trenger du hjelp?
Brukerhåndbok
Se brukerhåndboken som fulgte med spilleren.

Internett
Gå til www.philips.com/welcome
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Viktig

Sikkerhet
Legg merke til disse sikkerhetssymbolene

  
Lyn-symbolet indikerer at uisolert materiale i systemet kan 
føre til elektrisk støt. For sikkerheten til alle som bor i huset, 
må du ikke fjerne produktdekselet. 
Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende informas-
jon for den tilhørende funksjonen. Denne må leses nøye for 
å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer. 
ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet, og 
gjenstander som er fylt med væske, for eksempel vaser, må 
ikke plasseres på apparatet. 

FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen 
settes inn i det brede sporet, og støpselet må settes helt inn. 

Les disse instruksjonene.
Ta vare på disse instruksjonene.
Følg instruksjonene i alle advarslene.
Følg alle instruksjonene.
Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.
Rengjør bare med en myk klut.
Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør 
installeringen i henhold til instruksjonene fra 
produsenten.
Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for 
eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre 
apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
For land som har polarisert ledningsnett, må ikke 
sikkerhetsmekanismen på det polariserte støpselet 
eller jordingsstøpselet demonteres. Et polarisert 
støpsel har to pinner. Den ene er bredere enn den 
andre. Et jordingsstøpsel har to pinner og en tredje 
jordingstapp. Den brede pinnen eller den tredje tappen 
er der for sikkerheten din. Hvis støpselet som følger 
med, ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en 
elektriker for å erstatte den utdaterte kontakten.
Forsiktig: For å unngå elektrisk støt må den brede 
pinnen settes inn i det brede sporet, og støpselet må 
settes helt inn.

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

h 

i 

Hørselsvern

Lytte med moderat volum.
Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan gi lyder i desibelnivåer som 
kan forårsake hørselstap for en normal person, selv om eksponeringen er under ett minutt. De høyeste desibelnivåene er 
beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.
Lyden kan villede deg. Med tiden vil det komfortable lydnivået tilpasse seg høyere lydvolumer. Lyden som virker normal 
etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før 
hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytte i begrensede perioder om gangen:
Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.
Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.
Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.
Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.
Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett osv. Det kan være 
trafikkfarlig og er også forbudt mange steder.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme 
i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og 
punktet der den kommer ut fra apparatet.

Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.

Bruk apparatet bare med vognen, stativet, tripoden, 
braketten eller bordet som er angitt av produsenten, 
eller som selges med apparatet. Hvis du bruker en 
vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/
apparatet, slik at den ikke velter og det oppstår skade. 

 

Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke 
brukes over lengre perioder.

All service må utføres av kvalifisert servicepersonell. 
Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, 
for eksempel ved skade på strømledningen eller 
støpselet, når væske har lekket inn i eller objekter har 
falt inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for 
regn eller fuktighet, når apparatet ikke fungerer som 
det skal, eller når det har vært utsatt for fall.

FORSIKTIGHET ved batteribruk – for å unngå 
batterilekkasje som kan føre til skade på personer, på 
eiendeler eller på enheten, må følgende forholdsregler 
følges:

Sett inn alle batteriene riktig. + og - på batteriene 
skal samsvare med tilsvarende tegn på enheten.
Ikke bland batterier (gamle med nye eller 
karbonbatterier med alkaliske osv.).
Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over 
lang tid.

Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut.

Ikke plasser noen som helst farekilder på apparatet 
(for eksempel væskefylte objekter og stearinlys).

Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv.
Avhending av disse materialene kan være regulert 
på grunn av miljøhensyn. For avhendings- eller 
resirkuleringsinformasjon kan du kontakte de lokale 
myndighetene eller Electronic Industries Alliance: 
www.eiae.org.

Advarsel

Fjern aldri dekselet på MCi300.
Smør aldri noen av delene i MCi300.
Plasser MCi300 på et flatt, hardt og stabilt underlag.
Plasser aldri MCi300 på annet elektrisk utstyr.
Bruk MCi300 bare innendørs. Hold MCi300 borte fra vann, 
fuktighet og væskefylte gjenstander.
Ikke utsett MCi300 for direkte sollys, åpen flamme eller varme.

•
•
•
•
•

•
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Slik kobler du til et støpsel
Ledningene inne i strømledningen har følgende 
fargekoder: blå = nøytral (N),  
brun = strømførende (L).
Hvis disse fargene ikke samsvarer med 
fargemerkene som identifiserer kontaktene på 
støpselet, gjør du følgende:

Koble den blå ledningen til kontakten merket N 
eller farget svart. 
Koble den brune ledningen til kontakten merket 
L eller farget rød.
Ikke koble noen av ledningene til jordkontakten 
i støpselet, som er merket E (eller e) eller er 
farget grønn (eller grønn og gul).
Før du setter støpseldekselet på plass igjen, må 
du kontrollere at ledningsklemmen er festet 
over ledningshylsen og ikke bare over de to 
ledningene.

Støpsel
Dette apparatet er utstyrt med et godkjent 
støpsel på 13 ampere. Hvis du vil bytte en sikring i 
et støpsel av denne typen, gjør du følgende:

Ta av sikringsdekselet og ta ut sikringen.
Sett inn en ny sikring av godkjent type, 
BS13625 Amp, A.S.T.A. eller BSI.
Sett sikringsdekselet på plass igjen.

Hvis det medfølgende støpselet ikke passer til 
stikkontaktene, må det erstattes med et passende 
støpsel.
Hvis støpselet inneholder en sikring, må denne 
ha en verdi på 5 ampere. Hvis du bruker et 
støpsel uten en sikring, må ikke sikringen på 
fordelingskortet ha en større verdi enn 5 ampere. 
Det avkuttede støpselet må kastes for å unngå 
potensielle støtskader som kan oppstå hvis det 
settes inn i en stikkontakt på 13 ampere et annet 
sted.
Norge
Typeskilt finnes på baksiden av apparatet.
Observer : Nettbryteren er sekundært innkoblet.
Den innebygde nettdelen er derfor ikke 
frakoblet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt 
må apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

•

•

•

a 
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Merknad
Samsvarserklæring
For USA: 
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med 
grensene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår 
av del 15 av FCCs regelverk. Disse grensene er satt for 
å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en 
boliginstallasjon. Dette utstyret produserer, bruker og kan 
utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres 
og brukes i samsvar med anvisningene, kan det forårsake 
skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det finnes 
imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser 
i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker 
skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan 
fastslås ved å slå utstyret av og på, bes brukeren forsøke å 
løse problemet ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:

Snu eller flytte på mottakerantennen.
Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den 
som mottakeren er koblet til.
Ta kontakt med forhandleren eller en kyndig radio/TV-
tekniker for å få hjelp.

For Canada: 
Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for 
radiostøy fra digitale apparater av klasse B, slik disse fremgår 
av forskriftene Radio Interference Regulations fra det 
canadiske departementet for kommunikasjon, Canadian 
Department of Communications. Dette digitale apparatet av 
klasse B er i samsvar med canadiske ICES-003.

Symbol for klasse II-utstyr

  

Dette symbolet indikerer at enheten har et dobbelt 
isoleringssystem.

Avhending av produkt og emballasjemateriale
Produktet er utformet og produsert med materialer 
og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og 
gjenbrukes.

Når symbolet med denne søppelbøtten med kryss på 
følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det 
europeiske direktivet 2002/96/EU

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske 
produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

•
•
•

•

Følg de lokale reglene, og ikke kast det gamle produktet 
sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Riktig 
avhending av det gamle produktet vil hjelpe til med å 
forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers helse.
Alt overflødig pakkemateriale er utelatt. Vi har gjort alt vi kan 
for at emballasjen skal kunne adskilles til monomaterialer.
Følg de lokale forskriftene for avhending av 
emballasjemateriale.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å lage 
emballasjen enkel å dele inn i tre materialer : papp (eske), 
polystyrenskum (isolasjon) og polyetylen (poser, beskyttende 
skumlag). 
Systemet består av materialer som kan resirkuleres og 
gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent 
med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, 
oppbrukte batterier og gammelt utstyr.
Batteriavhendingsinformasjon
Batterier (inkludert innebygde, oppladbare batterier) 
inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Lever alltid 
apparatet til det lokale innsamlingspunktet for å ta ut 
eventuelle innebygde batterier før du avhender apparatet. 
Alle batterier må avhendes på det lokale innsamlingspunktet.
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