
Philips Streamium  
Wireless Micro Hi-Fi System

Pikaopas

1

2

MCi500H

Valmistelut

Liitä

Rekisteröinti3



Lue ja hyväksy CD-ROM-levyn käyttöoppaassa olevat Streamiumin käyttöehdot sekä 
ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  
www.philips.com/welcome.



1

fiPakkauksen sisältö

Kaukosäädin 
2 AAA-paristoa

Philips Streamium 
Wireless micro hi-fi system

Quick start guide

1

3

2

MCi500H

Prepare

Connect

Enjoy

Printed in China

wk8191

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
All rights reserved.
www.philips.com

Pikaopas 1 virtajohto 1 x FM-lanka-antenni

Wireless Micro Hi-Fi System MCi500H

Ennen kaukosäätimen käyttämistä:
Asenna paristot kuvan osoittamalla tavalla.

CD-RoM (Käyttöopas 
ja ohjelmisto)
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Valmistelut1
A Näkymä edestä

a   USB-liitäntä

b  p

c  - VOLUME + äänenvoimakkuus

CD-kelkkad  

/e   levyn poistaminen

f  9 pysäytys

)Kg   siirtyminen eteenpäin

OK /h   2; vahvistus / toisto/tauko

1 234i   selaaminen

J(j   siirtyminen taaksepäin

k  REC tallentaminen

l  y

m  HOME

n  MENU

WiFi-antennio  
Näkymä takaa

WiFi-antennia  

~ AC MAINSb   virtaliitäntä

c  fM-aNtENNi

d  SPEaKERS R / L

e  EtHERNEt

f  aUX iN R / L ulkoisten laitteiden liitännät
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fiKaukosäädin
a y

b HOME

c fM tUNER

d SEaRCH 

e ViEW

f MENU

g 3 4 1 2 selaaminen

h OK / 2; vahvistus / toisto/tauko 

i )K siirtyminen eteenpäin

j + VOL - äänenvoimakkuus

k MUSiC fOLLOWS ME

l SHUffLE satunnaistoisto

m iNCR.SURR. Incredible Surround -ääni

n RDS/NEW

o SaME GENRE 

p SaME aRtiSt

q DBB Dynamic Bass Boost

r SMaRt EQ

s SLEEP valmiusaika-ajastin

t REPEat

u MUSiC BROaDCaSt

v Aakkosnumeeriset painikkeet

w MUtE

x 3SCROLL4

y 9 pysäytys

z CLEaR J( siirtyminen taaksepäin

{ REC 0 tallentaminen

| MaRK/UNMaRK

} aUX ulkoisen laitteen valinta

~ HD musiikki kiintolevyltä 

�	MP3-CD/CD

B 
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Liitä2

MCi500H:n liittäminen virtalähteeseen
MCi500H:n liittäminen kotiverkkoon
MCi500H:n liittäminen kotiverkkoon/tietokoneeseen

A
B
C

A B
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tässä osassa esitellään yleisimmin käytetty kotiverkon kokoonpano. 
(tietoja muunlaisen yhteyden muodostamisesta on käyttöoppaassa.)

Kun liität MCi500H:n kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys, voit
luoda kiintolevylle kirjaston ja kuunnella musiikkia kiintolevyltä
kuunnella Internet-radiota
muodostaa Internet-yhteyden laiteohjelmapäivityksiä varten.

ALoITA TÄSTÄ…
tärkeää! Pidä ensiasennuksen aikana verkon nimi ja salasana tai salausavain saatavilla.

MCi500H:n liittäminen virtalähteeseen
Kun liität MCi500H:n virtalähteeseen ensimmäisen kerran:

odota, kunnes kielenvalintavalikko avautuu ja valitse kieli.1  
Paina 2  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse kieli.

Aloitusvalikko tulee näyttöön. >
Kun haluat valita verkkoasetukset, seuraa kotiverkkoonliittämisohjeita.•	

Kotiverkkoon liittäminen:
Varmista, että mahdollinen salausavain on saatavilla.1  
Varmista, että langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen, joissa on Internet-2  
laajakaistayhteys, on kytketty virta.
Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.3  
Paina MCi500H:n 4  MENU-painiketta.
Paina 5  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse [Settings] > [Network].
Paina 6  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse [Wireless].
Paina 7  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse verkko.
Kirjoita mahdollinen salausavain kaukosäätimen painikkeilla ja paina 8  OK-painiketta. 
Paina 9  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse [automatic] > (Apply settings?) [Yes].

MCi500H näyttää vahvistuksen, että asetukset on tallennettu. >

Huomautus Lisätietoja verkkoyhteyksistä on käyttöoppaan luvussa Kotiverkkoon 
liittäminen.

B 

A 
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Musiikkikirjaston kerääminen kiintolevylle
Voit kerätä kiintolevylle musiikkikirjaston seuraavilla tavoilla:

kopioimalla musiikkia CD-levyiltä (lisätietoja käyttöoppaan kohdassa •	 Musiikin 
kopioiminen CD-levyiltä)
siirtämällä musiikkia tietokoneesta (lisätietoja käyttöoppaan kohdassa •	 Musiikin 
siirtäminen tietokoneesta)
tallentamalla musiikkia FM-radiosta (lisätietoja käyttöoppaan kohdassa •	 Musiikin 
tallentaminen)
tallentamalla musiikkia ulkoisesta laitteesta (lisätietoja käyttöoppaan kohdassa •	 Musiikin 
tallentaminen)

Musiikin siirtäminen tietokoneesta
Musiikin siirtäminen vaatii WADM (Wireless Audio Device Manager) -ohjelman, joka on 
toimitetussa PC-asennusohjelmassa.

Valitse WADM:n päävalikossa Content Management.1  

 

1

Valitse tiedostot napsauttamalla niitä ylimmässä My Computer -ikkunassa.2  
Vedä ja pudota valitut tiedostot alimpaan MCi500H-ikkunaan.3  

 

2

3

C
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Musiikin toistaminen kiintolevyltä
Siirry HD-musiikkivalikkoon painamalla HD-painiketta.1  
Paina 2  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse valikkokohta.

Näyttöön tulee valikon käyttöopastus. >
Aloita toisto painamalla 3  OK/2;-painiketta.

Lopeta kopiointi painamalla •	 9-painiketta.

E

D

Musiikin kopioiminen CD-levyiltä MCi500H:n kiintolevylle
Nopea kopioiminen CD-levyltä:
(CD-äänilevy, MP3-/WMA-CD)

Aseta CD-levy MCi500H-laitteeseen kuvapuoli ylöspäin.1  
Paina kappaleluettelonäytössä 2  REC-painiketta.
Merkitse kappaleet painamalla 3  MaRK/UNMaRK-painiketta.
Aloita kopiointi painamalla 4  REC-painiketta. (Kopioinnin aikana on käytettävissä vain 
Pysäytys 9 -toiminto.)
Voit kopioida toisen CD-levyn toistamalla vaiheet 1–4.5  

Keskeytä kopiointi painamalla •	 9-painiketta.

Huomautus Voit kopioida musiikkia kuuntelun aikana painamalla REC-painiketta.

internet-radio

Huomautus
Internet-radio-toiminnot vaativat Internet-laajakaistayhteyden.
Internet-radio-toiminnot vaativat rekisteröinnin, jos käytössä on MCi500H-laitteen 
laiteohjelmistoversio 1.xx.xxxx.

internet-radion kuunteleminen
Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.1  
Varmista, että MCi500H:n Internet-yhteys toimii.2  
Paina 3  HOME-painiketta.
Paina 4  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse [internet Radio].

Asetukset tulevat näkyviin. >
Paina •	 3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse kanava.
Palaa aloitusvalikkoon painamalla •	 HOME-painiketta.

internet-radioasemien merkitseminen suosikeiksi
Voit merkitä Internet-radioasemia suosikeiksi, jotta asema löytyy helposti seuraavalla 
kuuntelukerralla.

Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.1  
Varmista, että MCi500H:n laajakaistayhteys toimii.2  
Kun kuuntelet Internet-radiota, voit merkitä aseman painamalla 3  2-painiketta.

Palaa aloitusvalikkoon painamalla •	 HOME-painiketta.
Kun seuraavan kerran muodostat yhteyden Internet-radioon, radioasema näkyy  •	
Suosikkikanavat-valikossa.

Huomautus Voit myös tallentaa Internet-radioasemien kirjanmerkkejä, kun kirjaudut 
osoitteeseen www.philips.com/welcome ja napsautat rekisteröidyn tuotteen sivustossa 
linkkiä Streamium Management.
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Suosikkiasemien kuunteleminen
Internet-radioasemien kirjanmerkit tallennetaan suosikkiasemiin.

Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.1  
Varmista, että MCi500H:n Internet-yhteys toimii.2  
Paina 3  HOME-painiketta.
Paina 4  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse [internet Radio] > [favorite Stations]. 

Palaa aloitusvalikkoon painamalla •	 HOME-painiketta.

Huomautus Voit myös järjestellä Suosikit Philipsin sivuston Streamium Management 
-kohdassa.

Omien mediatiedostojen kuunteleminen
oma media mahdollistaa sellaisten Internet-radioasemien lisäämisen manuaalisesti, jotka 
eivät kuulu vakiopalveluun.

Toimi seuraavasti, kun haluat rekisteröidä MCi500H:n Philipsin palvelussa.1  
Lisää Internet-radioasema manuaalisesti ohjeiden mukaan. 2  
Varmista, että MCi500H-laitteeseen on kytketty virta.3  
Varmista, että MCi500H:n Internet-yhteys toimii.4  
Paina 5  HOME-painiketta.
Paina 6  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse [internet Radio].
Paina 7  3 tai 4 ja sitten 2 ja valitse [My Media].

Palaa aloitusvalikkoon painamalla •	 HOME-painiketta.



9

fi

Musiikin suoratoistaminen UPnP-laitteesta tai tietokoneesta
Jos tietokoneeseen on jo asennettu TwonkyMedia™, voit ohittaa asennusosion ja jatkaa 
määrityksiin.

twonkyMedia™ Serverin asentaminen
Aseta ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.1  

TwonkyMedia™-asennus alkaa.•	
Asenna ohjelmisto ohjeiden mukaisesti.2  

tietokoneen musiikinjakamisasetusten määrittäminen
Voit jakaa musiikkia tietokoneesta MCi500H:lla. 

Asenna TwonkyMedia™ Server ohjeiden mukaisesti.1  
Valitse tietokoneessa 2  Käynnistä > Ohjelmat > twonkyMedia™ > twonkyMedia™ 
tray Control.
Napsauta tehtäväpalkissa TwonkyMedia™ Server -kuvaketta.3  
Valitse 4  Media Server Settings (Mediapalvelinasetukset).
Valitse määrityssivun 5  Basic Settings (Perusasetukset) -kohdassa Sharing (Jakaminen).

Sisältöä haetaan hakemistoista. >
Voit myös etsiä musiikkikansion itse valitsemalla •	 Selaa.
Jos haluat lisätä sisältöhakemiston manuaalisesti, valitse •	 add new content directory.
Tallenna muutokset valitsemalla •	 Save changes (Tallenna muutokset.

Paina MCi500H:n kaukosäätimen 6  HOME-painiketta.
Valitse [7  UPnP] ja vahvista valinta OK-painikkeella.

Näyttöön tulee teksti [ > Searching for UPnP servers…].
Valitse palvelimen nimi 8  3/4-painikkeilla ja vahvista OK-painikkeella.

Vihje TwonkyMedia™-jakosivulla voit määrittää palvelimen uudelleenhakutoiminnot. 
oletusasetus on -1 minuuttia, mikä varmistaa automaattisen haun.

F
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Usein esitetyt kysymykset
Kuunteluympäristö
Kysymys Vastaus
Onko Philips Wireless 
Micro Hi-fi Systemin ja 
Wi-fi-reitittimien välisellä 
tehokkaalla suoratoistolla 
jokin enimmäisetäisyys?

Kyllä. Wi-Fi-lähetyksen enimmäisetäisyys on 250 m avoimessa 
tilassa. Kotiympäristössä, missä on seinien ja ovien kaltaisia kiinteitä 
esteitä, tehokas lähetysetäisyys on 50-100 m. Siirrä laitteita, jos 
lähetysongelmia ilmenee. 

Musiikinhallinta
Kysymys Vastaus
Voiko Philips Wireless 
Micro Hi-fi Systemiä 
päivittää?

Kyllä, Philips Wireless Micro Hi-Fi Systemin ohjelmiston voi 
päivittää, minkä ansiosta laitteet ovat valmiita mahdollisiin tuleviin 
päivityksiin. Käy säännöllisesti sivustossamme tarkistamassa 
tiedot uusista ominaisuuksista ja parannuksista osoitteessa 
http://www.philips.com/support.

Musiikin toistamisesta
Kysymys Vastaus
MCi500H on liitetty 
kotiverkkoon ja toistettava 
musiikki kuuluu 
katkonaisesti (mistä 
tahansa lähteestä, kuten 
kiintolevyltä), mitä teen?

Varmista, että reitittimeen on kytketty virta.•	
Varmista, että verkkoasetukset ovat valitun verkon mukaiset •	
(katso käyttöoppaan kohta Kotiverkkoon liittäminen).

Rekisteröinti3
Ilmainen ohjelmistopäivitys•	
Hallitse suosikkiradioasemiasi•	
Tilaa Streamium-tiedote•	

Online-rekisteröinti
Siirry osoitteeseen 1  www.philips.com/welcome ja napsauta linkkiä Rekisteröi tuote.
Rekisteröi tuote yksinkertaisten ohjeiden mukaisesti.2  

A 
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Liitännät
Kysymys Vastaus
Olen liittänyt Wireless 
Micro Hi-fi Systemin 
kotiverkkoon ohjeiden 
mukaisesti, mutta 
järjestelmän yhteys ei 
vieläkään toimi. Mitä teen?

Paina Wireless Micro Hi-Fi Systemin MENU-painiketta ja valitse 
[information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Tarkista, että 
Wireless Micro Hi-Fi Systemin tilaksi ei ole valittu Ad hoc, vaan 
Infrastructure. Tarkista myös, että SSID, IP-osoite, WEP-avain tai 
WPA-avain vastaa langattoman kotiverkon asetuksia.

Yritä muuttaa reitittimen SSID-nimi yksilöllisemmäksi, ettei se ole •	
sama kuin naapurin käyttämä reitittimen SSID.
Wireless Micro Hi-Fi System tukee langatonta ja kiinteää yhteyttä •	
samanaikaisesti. on mahdollista, että sekä langaton että kiinteä 
IP-osoite ovat samassa aliverkossa. Se sekoittaa laitetta. Yritä 
muuttaa langattoman reitittimen DHCP-aluetta niin, että laitteen 
vastaanottama langattoman verkon IP-osoite on eri aliverkossa 
kuin kiinteän verkon IP-osoite.
Yritä muuttaa kanavaa reitittimen kotiverkkoasetuksissa.•	
Harkitse reitittimen WPA-avaimen käyttämistä WEP-avaimen •	
sijaan. Jos salausavaimena on WEP, määritä kaikki 4 avainta 
samoiksi.
Varmista, että langattoman reitittimen mahdollinen turbotila ei ole •	
käytössä.

Tarvitsetko apua?
Käyttöopas
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa
Online
Käy osoitteessa www.philips.com/welcome
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Tärkeää
Turvallisuus
Euroopan tiedot:
Turvasymbolit 

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan 
on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta 
laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.
Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka 
voi aiheuttaa sähköiskun. 
Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sa-
teelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi 
maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

a Lue nämä ohjeet.

b Säilytä nämä ohjeet.

c Huomioi kaikki varoitukset.

d Noudata kaikkia ohjeita.

e Älä käytä MCi500H-laitetta veden lähellä.

f Puhdista vain kuivalla liinalla.

g Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjei-
den mukaisesti.

h Älä irrota MCi500H-laitteen koteloa. 

i Käytä MCi500H-laitetta ainoastaan sisällä. Älä altista 
MCi500H-laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateel-
le tai kosteudelle. 

j Älä säilytä MCi500H-laitetta suorassa auringonvalossa 
tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

k Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpat-
tereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita 
(mukaan lukien vahvistimia). 

l Älä aseta MCi500H-laitteen päälle muita sähkölaitteita.

m Älä aseta MCi500H-laitteen päälle mitään sitä mahdol-
lisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä 
esineitä tai kynttilöitä. 

n Laitteen mukana toimitetaan ehkä paristot. Tutustu 
tämän käyttöoppaan sisältämiin paristojen turvallisuus- 
ja hävittämisohjeisiin.

o Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä 
aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. 
Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin hävittämisoh-
jeisiin.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla 
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä 
tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle 
minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret 
äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo 
on jo heikentynyt..
Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo 
mukautuu korkeisiinkin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen 
kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus 
saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää 
tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle 
ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.
turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen 
selkeästi ja häiriöittä.
Kuuntele kohtuullisia aikoja:
Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" 
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia 
aikoja.
Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen 
ääneen.
Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä 
ympärilläsi tapahtuu.
Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai 
polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa 
vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.
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Ympäristöilmoitukset
Laiteluokan II symboli

Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen 
eristysjärjestelmä.

Muutokset
Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat 
mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.

Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittämi-
nen
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laaduk-
kaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, 
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille 
tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita 
tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden 
hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle 
ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. 
Olemme pyrkineet siihen, että pakkaus on helppo jakaa eri 
materiaaleihin.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja koskevia 
kierrätysohjeita.

Paristojen hävittäminen
Paristot (ja kiinteät akut) ovat ongelmajätettä. Anna 
ammattilaisen irrottaa kiinteä akku laitteesta. Vie paristot ja 
akut aina niiden kierrätyspisteeseen.

tietoja paristojen käytöstä:

Varoitus

Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Älä •	
käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä samanai-
kaisesti erimerkkisiä paristoja. Varmista, että pariston navat 
ovat oikein päin. Poista paristot laitteesta, joka on pitkään 
pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsineet kädessä. •	
Pidä paristot poissa lasten ja eläinten ulottuvilta
Räjähdysvaara: Älä aiheuta paristoille oikosulkua. Älä altista •	
paristoja kovalle kuumuudelle tai heitä niitä tuleen. Älä 
vahingoita tai pura paristoja. Älä yritä ladata paristoja, joita 
ei voi ladata.
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