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Lees onze bepalingen en voorwaarden ten aanzien van Streamium en lees de 
softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga met beide akkoord. U vindt 
beide onderdelen in de gebruikershandleiding op de CD-ROM.

Registreer uw product op www.philips.com/welcome. 
Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning.
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Snelstartgids 1 netsnoer 1 FM-draadantenne

Wireless Micro HiFi-systeem MCi500H

Voordat u de afstandsbediening gebruikt:
Plaats de batterijen zoals afgebeeld.

CD-ROM 
(gebruikershandleiding 
en software)
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Voorbereiden1
A Vooraanzicht

a   USB-aansluiting

b  p

c  - VOLUME + volume omhoog / omlaag

CD-laded  

/e   disc uitwerpen

f  9 stoppen

)Kg   vooruit

OK /h   2; bevestigen / afspelen/onderbreken

1 234 i  navigeren

J( j  achteruit

k  REC opnemen

l  y

m  HOME

n  MEnU

WiFi-antenneo  
Achteraanzicht

WiFi-antennea  

~ AC MAINSb   aansluiting voor voeding

c  FM-AntEnnE

d  Luidsprekers R / L

e  EtHERnEt

f  AUX In R / L aansluitingen voor externe 
apparaten
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LAfstandsbediening

a y

b HOME

c FM tUnER

d SEARCH 

e VIEW

f MEnU

g 3 4 1 2 navigeren

h OK / 2; bevestigen / afspelen/onderbreken 

i )K vooruit

j + VOL - volume hoger / lager

k MUSIC FOLLOWS ME

l SHUFFLE in willekeurige volgorde afspelen

m InCR.SURR. Incredible Surround Sound

n RDS/nEW

o SAME GEnRE 

p SAME ARtISt

q DBB Dynamic Bass Boost

r SMARt EQ

s SLEEP stand-bytimer

t REPEAt

u MUSIC BROADCASt

v Alfanumerieke toets

w MUtE

x 3SCROLL4

y 9 stoppen

z CLEAR J( achteruit

{ REC 0 opnemen

| MARK/UnMARK

} AUX extern apparaat selecteren

~ HD muziek op harde schijf 

�	MP3-CD/CD

B 
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Aansluiten2

De MCi500H aansluiten op de stroomvoorziening
De MCi500H aansluiten op een thuisnetwerk
De MCi500H aansluiten op een thuisnetwerk met PC

A
B
C

A B

C
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In dit gedeelte wordt het instellen van het meest gebruikte draadloze 
thuisnetwerk beschreven. 
(Wilt u een andere verbinding maken, raadpleeg dan de gebruikershandleiding.)

Wanneer u de MCi500H aansluit op een thuisnetwerk met breedbandinternettoegang kunt u:
Een muziekbibliotheek maken op de HD (harde schijf) en de HD-muziek beluisteren
Luisteren naar internetradio
Verbinding maken met internet voor firmware-updates

START HIER…
Belangrijk! Zorg ervoor dat u de netwerknaam en het netwerkwachtwoord of de 
encryptiesleutel bij de hand hebt wanneer u het netwerk voor de eerste keer instelt.

De MCi500H aansluiten op de stroomvoorziening
Wanneer u de MCi500H voor de eerste keer aansluit op de stroomvoorziening:

Wacht tot het menu voor taalselectie wordt weergegeven om uw taal te kiezen.1  
Druk op 2  3 of 4 en vervolgens op 2 om de taal te selecteren.

Op het display wordt het hoofdmenu weergegeven. >
Om de netwerkinstellingen te selecteren, volgt u de onderstaande stappen voor het •	
aansluiten op een thuisnetwerk.

Aansluiten op een thuisnetwerk:
Zorg ervoor dat uw encryptiesleutel (indien nodig) beschikbaar is.1  
Controleer of uw draadloze toegangspunt of draadloze router met toegang tot 2  
breedbandinternet is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de MCi500H is ingeschakeld.3  
Druk op de MCi500H op 4  MEnU.
Druk op 5  3 of 4 en vervolgens op 2 om [Instellingen] > [netwerk] te selecteren.
Druk op 6  3 of 4 en vervolgens op 2 om [Draadloos] te selecteren.
Druk op 7  3 of 4 en vervolgens op 2 om een netwerk te selecteren.
Voer (indien nodig) de encryptiesleutel in en druk vervolgens op 8  OK. 
Druk op 9  3 of 4 en vervolgens op 2 om [Automatisch] > (Instell. toep.?) [Ja] te 
selecteren.

Op de MCi500H wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen zijn  >
opgeslagen.

Opmerking In het hoofdstuk Aansluiten op een thuisnetwerk in de 
gebruikershandleiding vindt u meer informatie over netwerkverbindingen.

B 

A 
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Een muziekbibliotheek maken op de harde schijf
U hebt de volgende mogelijkheden om een muziekbibliotheek op de harde schijf te maken:

Muziek van CD's rippen (raadpleeg in de gebruikershandleiding •	 Muziek van CD's 
rippen)
Muziek van een PC importeren (raadpleeg in de gebruikershandleiding •	 Muziek van een 
PC importeren)
Muziek van de FM-radio opnemen (raadpleeg in de gebruikershandleiding •	 Muziek 
opnemen)
Muziek opnemen vanaf een extern apparaat (raadpleeg in de gebruikershandleiding •	
Muziek opnemen)

Muziek van een PC importeren
Voor het importeren van muziek hebt u de WADM (Wireless Audio Device Manager) op 
de meegeleverde PC Installer nodig.

Klik in het hoofdmenu van de WADM op Content Management.1  

 

1

Klik in My Computer (bovenste venster) om een of meerdere bestanden te selecteren.2  
Sleep de geselecteerde bestanden vervolgens naar MCi500H (onderste venster).3  

 

2

3

C
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HD-muziek afspelen
Druk op HD om het HD-muziekmenu te openen.1  
Druk op 2  3 of 4 en vervolgens op 2 om de menuopties te selecteren.

Het display begeleidt u door het menu. >
Druk op 3  OK/2; om af te spelen.

Druk op •	 9 om het afspelen te stoppen.

E

D

Muziek van CD's naar de harde schijf van de MCi500H rippen
Van een CD rippen met hoge snelheid:
(Audio-CD, MP3/WMA-CD)

Plaats een CD in de MCi500H met de bedrukte zijde naar boven.1  
Druk in het scherm met tracks op 2  REC.
Druk op 3  MARK/UnMARK om tracks te markeren.
Druk op 4  REC om het rippen te starten. (Alleen de stopfunctie 9 is beschikbaar tijdens 
het rippen.)
Herhaal de bovenstaande stap 1 tot en met 4 om nog een CD te rippen.5  

Druk op •	 9 om het rippen te stoppen.

Opmerking Druk tijdens het afspelen op REC om muziek te rippen terwijl u luistert.

Internetradio

Opmerking
Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.
Voor de functies voor internetradio dient u zich te registreren als u versie 1.xx.xxxx 
van de firmware gebruikt op de MCi500H.

naar internetradio luisteren
Zorg ervoor dat de MCi500H is ingeschakeld.1  
Zorg ervoor dat de MCi500H verbinding heeft met internet.2  
Druk op 3  HOME.
Druk op 4  3 of 4 en vervolgens op 2 om de [Internetradio] te selecteren.

De opties worden weergegeven. >
Druk op •	 3 of 4 en vervolgens op 2 om het station te selecteren.
Druk op •	 HOME om terug te keren naar het menu Home.

Internetradiozenders markeren als Favorieten
U kunt internetradiozenders markeren als uw Favorieten zodat u ze een volgende keer 
gemakkelijker kunt terugvinden.

Zorg ervoor dat de MCi500H is ingeschakeld.1  
Zorg ervoor dat de MCi500H verbinding heeft met breedbandinternet.2  
Druk tijdens het luisteren naar internetradio op 3  2 om het station te markeren.

Druk op •	 HOME om terug te keren naar het menu Home.
De volgende keer dat u verbinding maakt met internetradio staat de radiozender •	
vermeld in het menu Favoriete stations.

Opmerking U kunt ook bladwijzers voor internetradiozenders instellen wanneer 
u zich aanmeldt op www.philips.com/welcome en op de website voor geregistreerde 
producten klikt op de koppeling Streamium Management.
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Luisteren naar favoriete zenders
Als u een bladwijzer voor een internetradiozender instelt, vindt u die terug onder Favoriete 
stations.

Zorg ervoor dat de MCi500H is ingeschakeld.1  
Zorg ervoor dat de MCi500H verbinding heeft met internet.2  
Druk op 3  HOME.
Druk op 4  3 of 4 en vervolgens op 2 om [Internetradio] > [Favoriete zenders] te 
selecteren. 

Druk op •	 HOME om terug te keren naar het menu Home.

Opmerking U kunt uw Favorieten ook beheren onder Streamium Management op de 
Philips-website.

Luisteren naar My Media
Met Mijn media kunt u handmatig internetradiostations toevoegen die niet onder de 
standaardservice vallen.

Volg de stappen om de MCi500H bij Philips te registreren.1  
Volg de stappen om handmatig internetradiozenders toe te voegen. 2  
Zorg ervoor dat de MCi500H is ingeschakeld.3  
Zorg ervoor dat de MCi500H verbinding heeft met internet.4  
Druk op 5  HOME.
Druk op 6  3 of 4 en vervolgens op 2 om [Internetradio] te selecteren.
Druk op 7  3 of 4 en vervolgens op 2 om [Mijn media] te selecteren.

Druk op •	 HOME om terug te keren naar het menu Home.
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LMuziek streamen vanaf een UPnP-apparaat/computer

(Als TwonkyMedia™ al op de computer is geïnstalleerd, kunt u het gedeelte over de 
installatie overslaan en doorgaan met de configuratie.

twonkyMedia™ Server installeren
Plaats de meegeleverde software-CD in de computer.1  

De installatie van TwonkyMedia™ begint.•	
Volg de instructies op de computer om de software te installeren.2  

Een PC configureren om muziek te delen
Met de MCi500H kunt u muziek van een PC delen. 

Volg de instructies om TwonkyMedia™ Server te installeren.1  
Klik op de PC op 2  Start > Programma's > twonkyMedia™ > twonkyMedia™ 
tray Control (TwonkyMedia™ ladebeheer).
Klik op het pictogram van TwonkyMedia™ Server op de taakbalk.3  
Kies 4  Media Server Settings (Instellingen mediaserver).
Klik in de 5  Basic Settings	(Basisinstellingen)	van	de	configuratiepagina	op	Sharing 
(Delen).

De mappen worden gescand. >
Klik op •	 Browse (Bladeren) om de muziek handmatig te zoeken.
Klik op •	 Add new content directory (Nieuwe map toevoegen) om handmatig een 
nieuwe map toe te voegen.
Klik op •	 Save changes (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan.

Druk op de afstandsbediening van de MCi500H op 6  HOME.
Selecteer [7  UPnP] en klik op OK om te bevestigen.

Op het display wordt [ > Searching for UPnP servers…] weergegeven.
Druk op 8  3/4 om de servernaam te selecteren en bevestig uw keuze met OK.

tip Op de pagina voor delen van TwonkyMedia™ kunt u opties instellen voor het 
opnieuw scannen van de server. De standaardinstelling is -1 minuut, om het automatisch 
scannen te garanderen.

F
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Veelgestelde vragen
Over de gebruiksomgeving
Vraag Antwoord
Is er een maximale 
zendafstand tussen een 
Philips Wireless Micro HiFi-
systeem en WiFi-routers 
voor goede streaming?

Ja. De maximale afstand voor WiFi-transmissie is 250 meter in 
een open ruimte. In een thuisomgeving met massieve obstakels 
zoals muren en deuren wordt de effectieve zendafstand echter 
beperkt tot 50 - 100 m. Zet het apparaat op een andere plaats als u 
zendproblemen ondervindt. 

Over Music Management
Vraag Antwoord
Is upgraden van het Philips 
Wireless Micro HiFi-
systeem mogelijk?

Ja, u kunt het Philips Wireless Micro HiFi-systeem upgraden 
met software. Dit betekent dat u toekomstige upgrades kunt 
installeren zodra deze beschikbaar zijn. Kijk voor het laatste 
nieuws over nieuwe functies en verbeteringen regelmatig op 
http://www.philips.com/support.

Info over het afspelen van muziek
Vraag Antwoord
De MCi500H is verbonden 
met een thuiswerk en de 
muziek slaat over tijdens 
het afspelen (vanaf elke 
bron, waaronder de harde 
schijf). Wat moet ik doen?

Controleer of de netwerkrouter is ingeschakeld.•	
Controleer of de netwerkinstellingen juist zijn voor het •	
geselecteerde netwerk (raadpleeg het gedeelte 'Aansluiten op een 
thuisnetwerk' in de gebruikershandleiding).

Registreren3
Gratis software-upgrade•	
Beheer uw favoriete radiozenders•	
Ontvang de Streamium-nieuwsbrief•	

Online registreren
Ga naar onze website 1  www.philips.com/welcome en klik op Product registreren.
Volg de eenvoudige instructies om uw product te registreren.2  

A 
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LAansluitingen

Vraag Antwoord
Ik heb alle stappen uit 
de gebruikershandleiding 
uitgevoerd om het Wireless 
Micro HiFi-systeem op 
mijn thuisnetwerk aan 
te sluiten, maar het 
systeem is nog steeds niet 
verbonden. Wat moet ik 
doen?

Druk op het Wireless Micro HiFi-systeem op MENU en selecteer 
[Informatie] > [Draadloos] > [Draadloze modus]. Controleer 
of de modus op het Wireless Micro HiFi-systeem is gewijzigd van 
Ad hoc-modus in modus Infrastructuur. Controleer ook of de SSID, 
het IP-adres, de WEP-sleutel of WPA-sleutel overeenkomt met de 
instellingen van uw draadloze thuisnetwerk.

Probeer de SSID op uw router te wijzigen in een uniekere naam •	
zodat deze niet hetzelfde is als de SSID van de router van uw 
buren.
Het Wireless Micro HiFi-systeem ondersteunt draadloze en vaste •	
verbindingen tegelijkertijd. Het is mogelijk dat uw draadloze 
IP-adres en uw vaste IP-adres zich op hetzelfde subnet bevinden. 
Hierdoor werkt het apparaat niet goed. Wijzig het DHCP-bereik 
van uw draadloze router zodat het draadloze IP-adres dat wordt 
ontvangen door het apparaat zich op een ander subnet bevindt 
dan het vaste IP-adres.
Probeer op de router het kanaal van uw thuisnetwerkinstellingen •	
te wijzigen.
Gebruik voor uw router een WPA-sleutel in plaats van een WEP-•	
sleutel. Als u een WEP-sleutel gebruikt als encryptiesleutel, stel 
voor alle 4 de sleutels dan dezelfde naam in.
Controleer of de turbomodus van uw draadloze router is •	
uitgeschakeld, als uw router over deze functie beschikt.

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de speler hebt ontvangen.
Online
Ga naar www.philips.com/welcome



12

Belangrijk
Veiligheid
Informatie voor Europa:
Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen 

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor 
u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen 
om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.
De 'bliksemschicht' waarschuwt voor niet-geïsoleerde 
onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen 
veroorzaken. 
Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel 
mogelijk te beperken mag dit product niet worden bloot-
gesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhou-
dende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden 
geplaatst.

a Lees deze instructies.

b Bewaar deze instructies.

c Houd u aan alle waarschuwingen.

d Volg alle instructies.

e Plaats de MCi500H niet in de nabijheid van water.

f Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.

g Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit ap-
paraat volgens de instructies van de fabrikant.

h Verwijder de behuizing van de MCi500H niet. 

i Gebruik de MCi500H uitsluitend binnenshuis. Zorg 
ervoor dat de MCi500H niet vochtig of nat wordt. 

j Houd de MCi500H uit de buurt van direct zonlicht, 
open vuur of warmte.

k Installeer dit product niet in de nabijheid van 
warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroost-
ers, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals 
versterkers). 

l Plaats geen elektrische apparatuur op de MCi500H.

m Plaats niets op deMCi500H dat gevaar kan opleveren, 
zoals een glas water of een brandende kaars. 

n Mogelijk bevat het product batterijen. Raadpleeg de 
veiligheidsinstructies en de instructies voor verwijder-
ing van batterijen in deze gebruikershandleiding.

o Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weg-
gooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften 
van toepassing. Raadpleeg de instructies voor verwi-
jdering in deze gebruikershandleiding.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard:
Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan 
dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden 
produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan 
beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het 
geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is 
bedoeld voor mensen die al slechter horen.
Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw 
oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende 
langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren 
klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om 
u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig 
niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend 
raken en het vervolgens niet hoger te zetten.
Een veilig geluidsniveau instellen:
Zet de volumeregeling op een lage stand.
Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en 
duidelijk klinkt, zonder storingen.
Gedurende langere tijd luisteren:
Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' 
niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op 
zijn tijd.
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw 
hoofdtelefoon.
Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren 
aan het geluid gewend raken.
Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer 
hoort.
Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in 
mogelijk gevaarlijke situaties.
Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een 
motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk 
gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet 
toegestaan.
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Milieu-informatie
Symbool klasse II apparatuur

Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel 
isolatiesysteem heeft.

Modificaties
Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant 
kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht 
verliest dit product te gebruiken.

Verwijdering van het product en de ver-
pakking
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige ma-
terialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt 
kunnen worden.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste 
afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder 
de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en 
elektronische producten in uw regio gescheiden worden 
ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale 
wetgeving in acht en plaats uw product niet bij het 
gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct 
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu 
en de volksgezondheid.
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We 
hebben ons best gedaan om het voor u zo eenvoudig 
mogelijk te maken om het materiaal te scheiden.
Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake de 
verwijdering van verpakkingsmateriaal.

Informatie over de verwijdering van 
batterijen
Batterijen (inclusief ingebouwde, oplaadbare batterijen) 
bevatten stoffen die slecht kunnen zijn voor het milieu. Lever 
het apparaat altijd in op een officieel verzamelpunt om de 
ingebouwde batterijen te laten verwijderen voordat u het 
apparaat afdankt. U dient alle batterijen in te leveren op een 
officieel verzamelpunt.

Informatie over het gebruik van batterijen:

Waarschuwing

Lekkagegevaar: gebruik alleen het gespecificeerde type • 
batterijen. Plaats geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik 
geen batterijen van verschillende merken. Let op de 
juiste polariteit. Verwijder de batterijen uit apparaten die 
gedurende een langere tijd niet worden gebruikt. Bewaar 
batterijen in een droge omgeving.
Letselgevaar: draag altijd handschoenen wanneer u lek-• 
kende batterijen hanteert. Bewaar batterijen buiten bereik 
van kinderen en huisdieren.
Ontploffingsgevaar: veroorzaak geen kortsluiting in bat-• 
terijen. Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen 
en gooi ze niet in het vuur. Beschadig batterijen niet en 
haal ze nooit uit elkaar. Het is niet de bedoeling dat u niet-
oplaadbare batterijen probeert op te laden.
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