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Manual de início rápido 1 cabo de alimentação 
CA

1 antena de cabo FM

Sistema Micro Hi-Fi sem fios MCi500H

Antes de utilizar o telecomando:
Insira as pilhas como é mostrado.

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

a   entrada USB

b  p

c  - VOLUME + aumentar / diminuir volume

Tabuleiro do CDd  

/e   ejectar disco

f  9 parar

)Kg   avançar

OK /h   2; confirmar / reprodução/pausa

1 234 i  navegar

J(j   retroceder

k  REC gravar

l  y

m  HOME

n  MENU

Antena Wi-Fio  
Vista posterior

Antena Wi-Fia  

b  ~ AC MAINS ligação à corrente eléctrica

c  ANtENA FM

d  ALtIFALANtES D / E

e  EtHERNEt

f  AUX IN R / L ligações de dispositivos 
externos
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telecomando
a y

b HOME

c FM tUNER

d SEARCH 

e VIEW

f MENU

g 3 4 1 2 navegar

h OK / 2; confirmar / reproduzir/pausa 

i )K avançar

j + VOL - aumentar / diminuir volume

k MUSIC FOLLOWS ME

l SHUFFLE reprodução aleatória

m INCR.SURR. Som Incredible Surround

n RDS/NEW

o SAME GENRE 

p SAME ARtISt

q DBB Dynamic Bass Boost

r SMARt EQ

s SLEEp temporizador do modo de espera

t REpEAt

u MUSIC BROADCASt

v Teclado alfanumérico

w MUtE

x 3SCROLL4

y 9 parar

z CLEAR J( retroceder

{ REC 0 gravar

| MARK/UNMARK

} AUX seleccionar dispositivo externo

~ HD música no disco rígido 

�	Mp3-CD/CD

B 
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Ligar2

Ligar o MCi500H à fonte de alimentação
Ligar o MCi500H  à rede doméstica
Ligar o MCi500H  à rede doméstica

A
B
C

A B

C
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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 MCi500H a uma rede doméstica com acesso à Internet de banda larga
Pode construir uma biblioteca no HD (disco rígido) e ouvir música no HD.
Pode ouvir rádio na Internet.
Poderá ligar à Internet para transferir 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 MCi500H à fonte de alimentação
Quando liga o MCi500H à fonte de alimentação pela primeira vez:

Aguarde até aparecer o menu e seleccione o seu idioma.1  
Prima 2  3 ou 4 e 2 para seleccionar o idioma.

O ecrã mostra o menu inicial. >
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.1  
Confirme	que	o	ponto	de	acesso	sem	fios	ou	o	router	sem	fios	com	acesso	à	Internet	2  
de banda larga está ligado.
Confirme	que	o	MCi500H	está	ligado.3  
No MCi500H, prima 4  MENU.
Prima 5  3 ou 4 e 2 para seleccionar [Settings] > [Network].
Prima 6  3 ou 4 e 2 para seleccionar [Wireless].
Prima 7  3 ou 4 e 2 para seleccionar a rede.
Utilize o telecomando para introduzir a chave de encriptação (se necessária) e, em 8  
seguida, prima OK. 
Prima 9  3 ou 4  e 2 para seleccionar [Automatic] > (Apply settings?) (Aplicar 
definições?)	[Yes].

O MCi500H mostra um ecrã a confirmar que as definições foram guardadas. >

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

B 

A 
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Criar uma biblioteca de música no disco rígido
Dispõe das seguintes opções para criar uma biblioteca de música no disco rígido:

extrair música de CD (consulte no manual do utilizador •	 Extrair músicas de CD)
importar música de um PC (consulte no manual do utilizador •	 Importar música a 
partir de um pC)
gravar música a partir de rádio FM (consulte no manual do utilizador •	 Gravar música)
gravar música a partir de um dispositivo externo (consulte no manual do utilizador •	
Gravar música)

Importar música a partir de um computador
A importação de música requer a instalação do WADM (Wireless Audio Device Manager) 
no programa de instalação para PC fornecido.

No menu principal do WADM, clique em Content Management (Gestão de conteúdos).1  

 

1

Em	‘O	meu	computador’	(janela	superior)	clique	para	seleccionar	o(s)	ficheiro(s).2  
Arraste	e	largue	o(s)	ficheiro(s)	para	o	‘MCi500H’	(janela	inferior).3  

 

2

3

C
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Reproduzir música HD
Prima HD para aceder ao menu de música do disco rígido.1  
Prima 2  3 ou 4 e 2 para seleccionar opções do menu.

O ecrã guia-o pelo menu. >
Prima 3  OK/2; para reproduzir.

Para parar a reprodução, prima •	 9.

E

D

Extrair músicas de CD para o disco rígido no MCi500H
Extrair de um CD a alta velocidade:
(CD de áudio, CD de MP3/WMA)

No MCi500H, insira o CD com o lado impresso voltado para cima.1  
No ecrã da lista de faixas, prima 2  REC.
Prima 3  MARK/UNMARK para marcar as faixas.
Prima 4  REC para começar a extrair. (Apenas a função Parar 9 está disponível durante a 
extracção.)
Para extrair música de outro CD, repita os passos 1 a 4.5  

Para parar a extracção, prima •	 9.

Nota Prima REC durante a reprodução, para ripar enquanto ouve.

Rádio na Internet

Nota
A rádio na Internet requer acesso de banda larga à Internet.
As funções de rádio na Internet requerem registo, se executar o firmware da versão 
1.xx.xxxx no MCi500H.

Ouvir rádio na Internet
Confirme	que	o	MCi500H	está	ligado.1  
Certifique-se	de	que	o	MCi500H	está	ligado	à	Internet.2  
Prima 3  HOME.
Prima 4  3 ou 4 e 2 para seleccionar [Internet Radio].

São apresentadas as opções. >
Prima •	 3 ou 4 e 2 para seleccionar a estação.
Para regressar ao menu Home, prima•	  HOME.

Marcar estações de rádio da Internet como Favoritos
Pode marcar estações de rádio na Internet como favoritas para que possa encontrá-las 
facilmente sempre que as quiser ouvir.

Confirme	que	o	MCi500H	está	ligado.1  
Certifique-se	de	que	o	MCi500H	está	ligado	à	Internet	de	banda	larga.2  
Enquanto ouve a estação de rádio, prima 3  2 para a marcar.

Para regressar ao menu Home, prima •	 HOME.
Da próxima vez que ligar à rádio na Internet, a estação é apresentada no menu de •	
estações favoritas.

Nota Também pode marcar estações de rádio na Internet como favoritas, ao iniciar 
sessão em www.philips.com/welcome e clicar na ligação Streamium Management da 
página do produto registado.
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Ouvir Estações Favoritas
Quando marca estações de rádio de Internet como favoritas, pode encontrá-las sob a lista 
de estações favoritas.

Confirme	que	o	MCi500H	está	ligado.1  
Certifique-se	de	que	o	MCi500H	está	ligado	à	Internet.2  
Prima 3  HOME.
Prima 4  3 ou 4 e 2 para seleccionar [Internet Radio] > [Favorite Stations]. 

Para regressar ao menu Home, prima •	 HOME.

Nota Pode também organizar os seus Favoritos em Streamium Management no Web 
site da Philips.

Ouvir My Media (rádio na Internet)
"My Media" permite adicionar manualmente estações de rádio na Internet não incluídas no 
serviço padrão.

Siga os passos necessários para registar o MCi500H junto da Philips.1  
Siga os passos para adicionar manualmente estações de rádio na Internet. 2  
Confirme	que	o	MCi500H	está	ligado.3  
Certifique-se	de	que	o	MCi500H	está	ligado	à	Internet.4  
Prima 5  HOME.
Prima 6  3 ou 4 e 2 para seleccionar [Internet Radio].
Prima 7  3 ou 4 e 2 para seleccionar [My Media].

Para regressar ao menu Home, prima•	  HOME.
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transmitir música a partir de um dispositivo Upnp / computador
Se o TwonkyMedia™ já estiver instalado no PC, pode avançar a secção de instalação e 
continuar com a configuração.

Instalar o servidor twonkyMedia™
No PC, introduza o CD de software fornecido.1  

A instalação do TwonkyMedia™ é iniciada.•	
Para instalar o software, siga as instruções no computador.2  

Configurar um pC para partilhar música
Pode partilhar música com MCi500H a partir de um PC. 

Siga as instruções para instalar o Servidor TwonkyMedia™.1  
No PC, clique em 2  Start (Iniciar) > programs (Programas) > twonkyMedia™ > 
twonkyMedia™ tray Control (Painel de controlo do TwonkyMedia™).
Na barra de ferramentas, clique no ícone do servidor TwonkyMedia™.3  
Seleccione 4  Media Server Settings	(Definições	do	servidor	multimédia).
Em 5  Basic Setup	(Configuração	básica)	da	página	de	configuração,	clique	em	Sharing 
(Partilhar).

Os directórios de conteúdo são analisados. >
Para localizar a música manualmente, clique em •	 Browse (Navegar).
Para adicionar manualmente um novo directório, clique em •	 Add new content 
directory (Adicionar novo directório de conteúdo).
Para guardar as alterações, seleccione •	 Save Changes (Guardar alterações).

No telecomando do MCi500H, prima 6  HOME.
Seleccione [7  Upnp]	e	confirme	com	OK.

O visor apresenta [ > Searching for UPnP servers…].
Prima 8  3/4	para	seleccionar	o	nome	do	servidor	e	confirme	com	OK.

Dica A página de partilha do TwonkyMedia™ permite-lhe definir o comportamento de 
repetição da procura do servidor. A predefinição é de -1 minuto, que garante a procura 
automática.

F
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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. 

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 aperfeiçoamentos em 
http://www.philips.com/support.

Acerca da Reprodução de música
pergunta Resposta
O MCi500H está ligado 
a uma rede doméstica e 
a música salta durante a 
reprodução (a partir de 
qualquer fonte, incluindo 
disco rígido), o que faço?

Certifique-se de que o router da rede está ligado.•	
Certifique-se de que as definições de rede estão correctas •	
para a rede seleccionada (consulte a secção "Ligar a uma rede 
doméstica" no manual do utilizador).

Registo3
Actualização de software gratuita•	
Gestão das suas próprias estações de rádio•	
Receba o boletim informativo Streamium•	

Registo online
Visite o nosso Web site 1  www.philips.com/welcome e clique na ligação Registar o meu 
produto.
Siga as instruções simples para registar o seu produto.2  

A 
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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.
On line
Visite www.philips.com/welcome
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Safety
Informação para a Europa:
Reconheça estes símbolos de segurança 

O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionali-
dades acerca das quais deve ler atentamente na documenta-
ção fornecida de modo a evitar problemas de funcionamen-
to e manutenção.
O símbolo com o "trovão" indica componentes sem 
isolamento no interior do produto que podem provocar 
choques eléctricos. 
Para reduzir o risco de choque eléctrico, não exponha o 
produto à chuva ou à humidade, nem coloque objectos 
cheios com líquidos, como vasos, sobre o produto.

a Leia estas instruções.

b Conserve estas instruções.

c Respeite todos os avisos.

d Siga todas as instruções.

e Não utilize o MCi500H perto de água.

f Limpe-o apenas com um pano seco.

g Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de 
acordo com as instruções do fabricante.

h Não retire a caixa deste MCi500H. 

i Use este MCi500H apenas em ambientes interiores. 
Não exponha o MCi500H a pingos / salpicos de água, 
chuva ou humidade elevada. 

j Mantenha este MCi500H afastado de luz solar directa, 
fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.

k Não o instale perto de fontes de calor como 
radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros 
aparelhos	eléctricos	(incluindo	amplificadores).	

l Não coloque qualquer outro equipamento eléctrico 
sobre o MCi500H.

m Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o 
MCi500H (por exemplo, objectos com líquidos, velas 
acesas). 

n Este produto poderá incluir pilhas. Consulte as 
instruções de segurança e eliminação relativamente às 
pilhas neste manual.

o Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A 
eliminação destes materiais pode estar regulamen-
tada devido a considerações ambientais. Consulte as 
instruções de eliminação neste manual do utilizador.

Segurança auditiva

Ouça a um volume moderado:
A utilização de auscultadores com o volume alto pode 
prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons 
em gamas de decibéis que podem provocar perda de 
audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição 
seja 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:
Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
Aumente ligeiramente o som até que o nível deste seja 
confortável e nítido, sem distorção.
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 seu equipamento de forma 
sensata e que efectua as devidas pausas.
Certifique-se de que respeita as seguintes 
directrizes ao utilizar os auscultadores.
Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo 
razoáveis.
Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a 
sua audição se adapta.
Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o 
que se passa à sua volta.
Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar 
temporariamente o dispositivo 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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Avisos ambientais
Símbolo de equipamento de Classe II

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

Modificações
As modificações não autorizadas pelo fabricante podem 
impedir a utilização deste produto por parte dos utilizadores.

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

Quando este símbolo (com um caixote de lixo traçado) 
está afixado a um produto, significa que o produto é 
abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para 
produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não 
elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo 
doméstico. A correcta eliminação do seu antigo produto 
ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o 
meio ambiente e para a saúde pública.
Todo o material da embalagem redundante foi omitido. 
Fizemos todos os possíveis para facilitar a separação dos 
materiais que compõem a embalagem.
Respeite a regulamentação local relativa à eliminação de 
materiais de embalagem.

Informações acerca da eliminação de 
pilhas:
As pilhas (assim como as baterias recarregáveis incorporadas 
em certos produtos) contêm substâncias que podem poluir 
o meio ambiente. Antes de eliminar um aparelho, entregue-o 
sempre num ponto de recolha oficial que possa remover as 
baterias nele incorporadas antes. Todas as pilhas e baterias 
devem ser entregues em pontos de recolha oficiais.

Informação acerca da utilização de pilhas:

Atenção

Risco de derrame: Utilize apenas o tipo de pilhas especi-• 
ficado. Não misture pilhas novas e usadas. Não misture 
marcas diferentes de pilhas. Respeite a polaridade. Retire 
as pilhas de produtos que não sejam utilizados durante um 
longo período de tempo. Guarde as pilhas num local seco.
Risco de ferimentos: Utilize luvas ao manusear pilhas que • 
derramaram. Mantenhas as pilhas fora do alcance das crian-
ças e animais de estimação.
Risco de explosão: Não provoque curto-circuitos em pilhas. • 
Não exponha as pilhas a calor excessivo, nem as atire para 
o fogo. Não danifique nem desmonte pilhas. Não tente 
recarregar pilhas não recarregáveis.
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