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Leia e aceite os nossos termos e condições Streamium, bem como o Acordo de 
Licenciamento de Utilizador Final de Software incluídos no Manual do Utilizador (CD-ROM).
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PTConteúdo da embalagem

Telecomando 
2 pilhas AAA

Philips Streamium 
Wireless Micro System

Quick start guide

1

3

2

MCi300

Prepare

Connect

Enjoy

Manual de início rápido 1 cabo de 
alimentação CA

1 antena FM com fios,

Sistema Micro Hi-Fi sem fios Streamium MCi300

Antes de utilizar o telecomando:
Introduza as pilhas como se mostra na ilustração.

CD-ROM (Manual do 
Utilizador e software)
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Preparar1
Vista frontal

p

+ VOL - aumentar / diminuir volume

Visor

)K salto para a frente

DBB Dynamic Bass Boost

STOP

EJECT ejectar o disco

Tabuleiro do CD

INTERNET RADIO

MENU

HOME

J( salto para trás

1 234 navegar 
OK / 2; confirmar/reproduzir/pausa

 Entrada USB

y/ON/STANDBY/ECO-STANDBY

Antena Wi-Fi
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Telecomando
a y

b INTERNET RADIO
c HOME
d SEARCH 
e HD música no disco rígido (PC ou Center)
f MENU
g 3 4 1 2 navegar

h OK / 2; confirmar/reprodução/pausa

i )K salto para a frente

j 9 parar

k + VOL - aumentar / diminuir volume
l MUTE
m SHUFFLE (3 def) reprodução aleatória
n REPEAT (2 abc)
o INCR.SURR. (6 mno) som Incredible Surround
p DBB (5 jkl) Dynamic Bass Boost
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 .,?!’@-_:;/) temporizador do modo 

de standby
y 3SCROLL4

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

B 
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Ligar2

Ligar o MCi300 à fonte de alimentação
Ligar o MCi300 à rede doméstica
Transmitir música sem fios a partir de um computador

www

A

B

C

A

B

C

mci300_qsg_10pt.indd   4 02-06-08   18:36:51



�

PT

�

Esta secção descreve a configuração mais comum de rede doméstica sem fios. 
(Para obter instruções sobre como criar outro tipo de ligação, consulte o Manual 
do Utilizador.)

Quando ligar o MCi300 a uma rede doméstica com acesso à Internet de banda larga
Pode ouvir rádio na Internet
Pode estabelecer uma ligação à Internet para obter actualizações de firmware

COMECE AQUI…
Importante! Na primeira configuração, tenha preparado o seu nome de rede e a palavra-
passe de rede ou a chave de encriptação.

Ligar o MCi300 à fonte de alimentação
Quando liga o MCi300 à fonte de alimentação pela primeira vez:

Aguarde pela apresentação do menu de selecção de idioma para seleccionar o idioma 
pretendido.
Prima 3 ou 4 e 2 para seleccionar o idioma.

O MCi300 pede-lhe que seleccione as definições de rede.
Para seleccionar as definições de rede, siga os passos relativos à ligação a uma rede 
doméstica.

Ligar a uma rede doméstica
Certifique-se de que a sua chave de encriptação (se necessária) está disponível.
Confirme que o ponto de acesso sem fios ou o router sem fios com acesso à Internet 
de banda larga está ligado.
Certifique-se de que o MCi300 está ligado. 
São dois os métodos de configuração:

Primeira configuração quando liga o MCi300 à fonte de alimentação (continue com 
os passos 6-10).
Alterar as definições da rede após a primeira configuração (continue com os passos 4-8).

No MCi300, prima MENU.
Prima 3 ou 4 e 2 para seleccionar [Settings] > [Network].
Prima 3 ou 4 e 2 para seleccionar [Wireless].
Prima 3 ou 4 e 2 para seleccionar [Network].
Introduza a chave de encriptação (se necessário).
Prima 3 ou 4 e 2 para seleccionar [Automatic] > (Apply settings?) (Aplicar definições?) 
[Yes].

O MCi300 mostra um ecrã a confirmar que as definições foram guardadas.

1 

2 
>

3 

1 
2 

3 

•

•
4 
5 
6 
7 
8 
9 

>

Nota O capítulo relativo à ligação a uma rede doméstica, constante do Manual do 
Utilizador, inclui mais informações acerca das redes domésticas.

B 

A 
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Transmitir música a partir de um dispositivo UPnP / PC
Se o Windows Media Player 11 já estiver instalado no PC, pode saltar a secção de 
instalação e continuar com a configuração.
Instalar o Windows Media Player 11

No PC, introduza o CD de software fornecido.
A instalação é iniciada.
Se a instalação não for iniciada, clique no  ícone no Explorador do Windows.

Siga as instruções no computador para instalar o Windows Media Player 11.
Configurar o computador para a partilha de música
Pode partilhar música com MCi300 a partir de um PC.

Siga as instruções de instalação do Windows Media Player 11.
No computador, clique em Iniciar > Programas > Windows Media Player.
Na interface do Windows Media Player, clique no menu pendente Biblioteca e 
seleccione Partilha de Multimédia...

 
Na janela Partilha de Multimédia, assinale a opção Partilhar os meus ficheiros de 
multimédia e clique em OK para confirmar.

Quando o MCi300 estiver ligado à sua rede doméstica, o visor mostra o MCi300 com 
um ícone de alerta: 

Clique no MCi300.
Seleccione Permitir e OK para confirmar.
No MCi300, prima HOME.
Prima 3 ou 4 para seleccionar [UPnP] e prima 2.

Pode levar alguns minutos até que o computador esteja pronto para partilhar ficheiros 
de multimédia.
O visor mostra [Searching for UPnP servers...], seguido de uma lista de servidores de 
multimédia.

Prima 3 ou 4 para seleccionar o PC e prima 2.
Prima 3 ou 4 para seleccionar uma faixa; em seguida, prima OK / 2; para reproduzir.

1 
•
•

2 

1 
2 
3 

4 

•

5 
6 
7 
8 

•

>
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Rádio na Internet

Registar o MCi300 junto da Philips
Os passos seguintes mostram como pode registar a funcionalidade de rádio na Internet.
Confirme que o MCi300 está ligado.
Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
Certifique-se de que possui um endereço de correio electrónico válido.
Prima INTERNET RADIO.

O visor mostra o ecrã de registo da rádio na Internet.
Prima os botões alfanuméricos no telecomando para introduzir um endereço de correio 
electrónico válido.
Prima 2.

O visor confirma o envio de uma mensagem automática para o seu endereço de correio 
electrónico.

Aceda à sua caixa de correio e procure uma mensagem da ConsumerCare@Philips.com 
com Your Streamium Registration... no campo de assunto.
Siga as instruções na mensagem para concluir o processo de registo no Web site da 
Philips.

Ouvir rádio na Internet
Siga os passos necessários para registar o MCi300 junto da Philips.
Confirme que o MCi300 está ligado.
Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
Prima INTERNET RADIO.

São apresentadas as opções.
Prima 3 ou 4 e 2 para seleccionar o serviço de rádio na Internet, seguido da estação 
de rádio.

1 
2 
3 
4 
5 

>
6 

7 
>

8 

9 

1 
2 
3 
4 

•
5 

A

B

Nota
A rádio na Internet requer acesso de banda larga à Internet.
A funcionalidade de rádio na Internet requer registo.

Sugestão Poderá gerir as suas estações de rádio na Internet sob “Streamium 
Management” no Web site da Philips.
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Marcar as estações de rádio na Internet como Favoritos
Pode marcar estações de rádio na Internet como favoritas para que possa encontrá-las 
facilmente sempre que as quiser ouvir.

Siga os passos necessários para registar o MCi300 junto da Philips.
Confirme que o MCi300 está ligado.
Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
Enquanto ouve a estação de rádio, prima [FAVORITE] para a marcar.

Da próxima vez que ligar à rádio na Internet, a estação é apresentada no menu 
Favorite Stations (Estações favoritas).

Ouvir estações favoritas
Tem de guardar as estações de rádio na Internet como Favoritos antes de poder utilizar 
esta função

Siga os passos necessários para registar o MCi300 junto da Philips.
Siga os passos para marcar as estações de rádio na Internet como Favoritos.
Confirme que o MCi300 está ligado.
Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
Prima HOME.
Seleccione [Internet Radio] > [Favorite Stations]. 
Prima 3 ou 4 para seleccionar; em seguida, prima 2.

Ouvir os meus ficheiros de multimédia (My Media)
“My Media” permite adicionar manualmente estações de rádio na Internet não incluídas no 
serviço padrão.

Siga os passos necessários para registar o MCi300 junto da Philips.
Siga os passos para adicionar estações de rádio na Internet. 
Confirme que o MCi300 está ligado.
Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
Prima INTERNET RADIO.
Prima 3 ou 4 para seleccionar [My Media] e prima 2.

1 
2 
3 
4 

•

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Perguntas frequentes
Sobre o ambiente
Pergunta Resposta
Existe uma distância de 
transmissão máxima entre 
o Sistema Micro Hi-Fi sem 
fios e os routers Wi-Fi para 
garantir o máximo 
desempenho?

Sim. A distância máxima da transmissão Wi-Fi é de 250 m 
em espaços abertos. No entanto, em casa, na presença de 
obstáculos sólidos (como paredes e portas), a distância 
de transmissão efectiva é significativamente inferior - 50 
a 100 metros. Experimente mudar a posição do aparelho, 
se detectar problemas de transmissão.

E

D

C
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Sobre o Music Management
Pergunta Resposta
O Sistema Micro Hi-Fi 
sem fios é actualizável?

Sim, os Sistemas Micro Hi-Fi sem fios da Philips são 
actualizáveis, o que significa que estão prontos para as 
actualizações funcionais que possam estar disponíveis no 
futuro. Verifique o nosso Web site regularmente para ficar 
a conhecer as mais recentes notícias sobre novas funções 
e melhoramentos em http://www.philips.com/support.

Acerca das ligações
Pergunta Resposta
Segui todas as instruções 
de ligação do Sistema 
Micro Hi-Fi sem fios à rede 
doméstica, mas o sistema não 
continua sem ligação. O que 
posso fazer?

No Sistema Micro Hi-Fi sem fios, prima MENU e seleccione 
[Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Verifique 
se o Sistema Micro Hi-Fi sem fios se encontra no modo de 
infra-estrutura e não no modo ad hoc. Verifique igualmente 
se a SSID, o endereço de IP, a chave WEP ou WPA 
correspondem à configuração da sua rede doméstica sem fios.

Experimente alterar a SSID do seu router para um nome 
menos comum de forma a assegurar que é diferente 
daquela que os seus vizinhos utilizam no seu router.
O Sistema Micro Hi-Fi sem fios suporta o estabelecimento 
simultâneo de ligações com e sem fios. Existe a possibilidade 
de o seu endereço de IP sem fios e o seu endereço de IP 
com fios estarem na mesma sub-rede. Isto causará confusão 
ao dispositivo. Considere a alteração do alcance DHCP do 
seu router sem fios para que o IP sem fios recebido pelo 
dispositivo esteja numa sub-rede diferente da do endereço 
de IP com fios.
Experimente mudar o canal das definições da sua rede 
doméstica no router.
No router, considere a utilização de uma chave WPA em 
vez de uma chave WEP. Quando utilizar uma chave WEP 
como chave de encriptação, utilize uma única definição 
para as quatro chaves.
Se o seu router tiver a função de modo turbo, certifique-
se de que esta função está desligada.

•

•

•

•

•

Precisa de ajuda?
Manual do Utilizador
Consulte o Manual do Utilizador incluído com o seu leitor.

Online
Visite www.philips.com/welcome
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Importante

Segurança
Reconheça estes símbolos de segurança 

  
O símbolo com a forma de raio indica a existência de 
material não isolado no interior da unidade que pode causar 
choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da 
sua casa, não retire o revestimento do aparelho. 
O “ponto de exclamação” chama a atenção para 
funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a 
documentação fornecida de modo a evitar problemas de 
funcionamento e manutenção.
AVISO:Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, 
este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade 
nem deve ser colocado junto a objectos com água (como 
vasos). 

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder 
o perno maior da ficha ao orifício maior da tomada e introduza 
a ficha por completo na tomada. 

Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Respeite todos os avisos.
Siga todas as instruções.
Não use o aparelho perto de água.
Limpe-o apenas com um pano seco.
Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de 
acordo com as instruções do fabricante.
Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, 
condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos 
(incluindo amplificadores) que emitam calor.
Em países com rede polarizada, não invalide o 
propósito de segurança da ficha polarizada ou com 
ligação à terra. Uma ficha polarizada possui dois 
pernos, um maior do que o outro. Uma ficha com 
ligação à terra possui dois pernos e um terceiro com 
ligação à terra. O perno maior e o terceiro perno são 
incluídos para sua segurança. Se a ficha fornecida não 
corresponder à sua tomada, consulte um electricista 
para substituir a tomada.
Atenção: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder 
o perno maior da ficha ao orifício maior da tomada e 
introduza a ficha por completo na tomada.

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

h 

i 

Segurança auditiva

Ouça a um volume moderado.
Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons com um nível 
de decibéis que pode causar a perda de audição de uma pessoa normal, mesmo com uma exposição inferior a um minuto. 
As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
O som pode ser enganador. Com o tempo, o “nível de conforto” da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. 
Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado “normal” pode na verdade ser um som alto e prejudicial 
para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e 
deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:
Coloque o controlo de volume numa definição baixa.
Aumente lentamente o som até que o som seja confortável e nítido, sem distorções.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:
A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar a perda de audição.
Certifique-se de que utiliza o equipamento de forma razoável e respeite os intervalos apropriados.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores:
Ouça a volumes razoáveis durante períodos de tempo razoáveis.
Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que o seu ouvido se adapta.
Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
Deve ter cuidado ou parar temporariamente a utilização em situações potencialmente perigosas.
Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode 
constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou 
de algum modo manipulado, sobretudo nas fichas, 
receptáculos e no ponto de saída do aparelho.

Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa 
especificados pelo fabricante ou fornecidos com o 
aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, 
tenha cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho 
de modo a evitar quedas que possam resultar em 
ferimentos. 

 

Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas 
ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.

Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. 
É necessária assistência quando o aparelho foi de algum 
modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou 
ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução 
de objectos no interior do aparelho, exposição do 
aparelho a chuva ou humidade, funcionamento 
anormal do aparelho ou queda do mesmo.

Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para evitar derrame 
das pilhas e potenciais danos físicos, materiais ou da 
unidade:

Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as 
polaridades + e – como marcadas na unidade.
Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono 
com alcalinas, etc.).
Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado 
por longos períodos.

O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.

Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima 
do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou 
velas acesas).

Este produto pode conter chumbo e mercúrio. 
A eliminação destes materiais pode estar regulamentada 
por razões ambientais. Para mais informações acerca 
da sua eliminação ou reciclagem, contacte as autoridades 
locais ou a Electronic Industries Alliance em: 
www.eiae.org.

Aviso

Nunca retire o revestimento deste MCi300.
Nunca lubrifique nenhum componente deste MCi300.
Coloque este MCi300 numa superfície plana, estável e dura.
Nunca coloque este MCi300 sobre outros aparelhos eléctricos.
Use este MCi300 apenas em ambientes interiores. Mantenha 
este MCi300 afastado de água, humidade e objectos com líquidos.
Mantenha este MCi300 afastado de luz solar directa, fontes de 
chamas sem protecção ou fontes de calor. 

•
•
•
•
•

•

j 

k 

l 

m 

n 

o 

•

•

•

p�

q�

r�

Como ligar uma ficha
Os fios na ficha apresentam as seguintes cores: 
azul = neutro (N), castanho = com corrente (L).
Uma vez que estas cores poderão não corresponder 
às marcações de cores que identificam os 
terminais da sua ficha, proceda da seguinte forma:

Ligue o cabo azul ao terminal com a marcação 
N ou de cor preta.
Ligue o cabo castanho ao terminal com 
a marcação L ou de cor vermelha.
Não ligue qualquer um dos cabos ao terminal 
de terra na ficha, marcado com E (ou e) ou de 
cor verde (ou verde e amarelo).
Antes de colocar a tampa da ficha, certifique-se 
de que o grampo do cabo é instalado sobre o 
invólucro do cabo - e não simplesmente sobre 
os dois condutores.

Ficha de corrente eléctrica
Este aparelho está equipado com uma ficha de 
13 amperes aprovada. Para mudar um fusível 
neste tipo de ficha, proceda da seguinte forma:

Retire a tampa do fusível e o fusível.
Instale o novo fusível, que deverá ser de tipo 
BS13625 Amp., A.S.T.A. ou aprovado pela BSI.
Instale novamente a tampa.

Se a ficha instalada não for adequada para o seu 
tipo de tomadas, deverá ser cortada e em seu 
lugar deve ser instalada uma ficha adequada.
Se a ficha de corrente incluir um fusível, deve ter 
um valor de 5 Amp. Se for utilizada uma ficha sem 
fusível, o fusível no quadro de distribuição não 
deve ser superior a 5 Amp.
A ficha retirada deve ser eliminada para evitar 
possíveis choques eléctricos caso seja introduzida 
numa tomada de 13 amperes.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke 
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, 
skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

•

•

•

a 
b 

c 
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Aviso
Aviso de conformidade
Para os EUA: 
Este equipamento foi testado e considerado em 
conformidade com os limites para dispositivos digitais de 
Classe B, relativos ao Artigo 15.º das normas da FCC. Estes 
limites foram criados para fornecer uma protecção razoável 
contra interferências nocivas em instalações residenciais. 
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo 
com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais 
nas comunicações por rádio. Contudo, não existem garantias 
de que não ocorrerão interferências numa determinada 
instalação. Caso este equipamento cause interferências 
nocivas à recepção de rádio e televisão, o que pode ser 
determinado ligando e desligando o equipamento, o 
utilizador é encorajado a corrigir as interferências através 
de uma ou mais das medidas que se seguem:

Reoriente ou coloque num outro local a antena de 
recepção.
Aumente a separação entre o equipamento e o 
receptor.
Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito 
diferente daquele a que está ligado o receptor. 
Consulte o revendedor ou peça ajuda a um técnico de 
rádio/televisão experiente.

Para o Canadá:
Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para 
emissões de ruído de rádio a partir de aparelhos digitais 
definidos na norma para equipamentos causadores de 
interferências do Departamento de Comunicações. Este 
aparelho digital de Classe B cumpre a norma ICES-003 do 
Canadá.

Símbolo de equipamento de Classe II

 

Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de 
isolamento duplo.

Eliminação do produto e da embalagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e 
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados 
e reutilizados.

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço 
por cima constar de um produto, significa que esse produto 
está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

•

•

•

•

Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada 
para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não 
elimine os produtos obsoletos com o lixo doméstico. 
A eliminação correcta de produtos obsoletos evita potenciais 
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde 
pública.
Omitiram-se todos os materiais de embalamento 
desnecessários. Fizemos todos os esforços possíveis para 
que a embalagem seja facilmente separável num único tipo 
de material.
Respeite os regulamentos locais respeitantes à eliminação 
de embalagens.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos 
embalar o produto para que simplificasse a sua separação 
em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno 
(protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem 
ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma 
empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no 
que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e 
equipamentos obsoletos.
Informações acerca da eliminação de pilhas
As pilhas (incluindo pilhas recarregáveis incorporadas) 
contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Entregue 
sempre o aparelho num ponto de recolha oficial para 
que sejam retiradas as pilhas nele presentes antes de se 
proceder à eliminação do aparelho. As pilhas têm de ser 
eliminadas num ponto de recolha oficial.
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