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Snabbstartguide 1 nätsladd 1 x FM-trådantenn

Wireless Micro Hi-Fi System MCi500H

Innan du använder fjärrkontrollen :
Sätt i batterierna enligt bilden.

CD-RoM 
(användarhandbok och 
programvara)



2

Innan du börjar1
A Framifrån

a   USB-uttag

b  p.

c  - vOLUME + volym upp/ned

CD-fackd  

/e   mata ut skiva

f  9 stopp

)Kg   hoppa framåt

OK /h   2; bekräfta/spela upp/pausa

1 234 i  navigera

J(j   hoppa bakåt

k  REC spela in

l  y.

m  HOME

n  MENU

WiFi-antenno  
Baksida

WiFi-antenna  

b  ~ AC MAINS anslutning för strömkälla

c  FM-ANtENN

d  SPEAKERS R / L

e  EtHERNEt

f  AUX IN R / L anslutningar för extern enhet
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Fjärrkontroll
a y

b HOME

c FM tUNER

d SEARCH 

e vIEW

f MENU

g 3 4 1 2 navigera

h OK / 2; bekräfta/spela upp/pausa 

i )K hoppa framåt

j + vOL - volym upp/ned

k MUSIC FOLLOWS ME

l SHUFFLE slumpvis uppspelning

m INCR.SURR. Incredible Surround-ljud

n RDS/NEW

o SAME GENRE 

p SAME ARtISt

q DBB Dynamic Bass Boost

r SMARt EQ

s SLEEP standbytimer

t REPEAt

u MUSIKSäNDNING

v alfanumerisk knapp

w LjUD Av

x 3SCROLL4

y 9 stopp

z CLEAR J( hoppa bakåt

{ REC 0 spela in

| MARK/UNMARK

} AUX välj extern enhet

~ HD hårddiskmusik 

�	MP3-CD/CD

B 
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Anslut2

Anslut MCi500H till elnätet
Anslut MCi500H till ett hemnätverk
Anslut MCi500H till ett hemnätverk med dator

A
B
C

A B

C
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I det här avsnittet beskrivs den mest använda trådlösa hemnätverksinstallationen. 
(Instruktioner om hur du skapar en annan typ av anslutning finns i 
användarhandboken.)

När du ansluter MCi500H till ett hemnätverk med internetanslutning via bredband kan du
skapa ett bibliotek på hårddisken och lyssna på HD-musik
lyssna på internetradio
ansluta till internet för uppdateringar av fast programvara

BÖRJA HÄR …
viktigt! Vid installation första gången ska du ha ditt nätverksnamn och nätverkslösenord 
eller krypteringsnyckeln till hands.

Anslut MCi500H till elnätet
När du ansluter MCi500H till elnätet första gången:

Vänta tills språkvalsmenyn visas och välj språk.1  
Välj språk genom att trycka på 2  3 eller 4 och sedan på 2.

Hemmenyn visas i teckenfönstret. >
Välj nätverksinställningar genom att följa anvisningarna om hur du ansluter till ett • 
hemnätverk.

Ansluta till ett hemnätverk:
Kontrollera att du har krypteringsnyckeln till hands (vid behov).1  
Kontrollera att din trådlösa åtkomstpunkt eller trådlösa router med internetanslutning 2  
via bredband är påslagen.
Kontrollera att MCi500H är påslagen.3  
Tryck på 4  MENU på MCi500H.
Tryck på 5  3 eller 4 och sedan på 2 och välj [Settings] > [Network].
Tryck på 6  3 eller 4 och sedan på 2 och välj [Wireless].
Tryck på 7  3 eller 4 och sedan på 2 och välj nätverk.
Ange krypteringsnyckeln med hjälp av fjärrkontrollen (vid behov) och tryck sedan på 8  
OK. 
Tryck på 9  3 eller 4 och sedan på 2 och välj [Automatic] > (Apply settings?) [Yes].

På MCi500H visas en bekräftelse på att inställningarna har sparats. >

Obs! Kapitlet Ansluta till ett hemnätverk i användarhandboken innehåller ytterligare 
information om nätverksanslutningar.

B 

A 
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Skapa ett musikbibliotek på hårddisken
Följande alternativ finns för att skapa ett musikbibliotek på hårddisken:

rippa musik från CD-skivor (se användarhandboken • Rippa musik från CD-skivor)
importera musik från en dator (se användarhandboken • Importera musik från en 
dator)
spela in musik från FM-radio (se användarhandboken • Spela in musik)
spela in musik från en extern enhet (se användarhandboken • Spela in musik)

Importera musik från en dator
För import av musik krävs installation av WADM (Wireless Audio Device Manager) i den 
medföljande datorinstalleraren.

I huvudmenyn för WADM klickar du på Content Management.1  

 

1

Välj filer genom att klicka i My Computer (övre fönstret).2  
Dra och släpp de valda filerna till MCi500H (nedre fönstret).3  

 

2

3

C
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Spela upp HD-musik
Tryck på HD så öppnas HD-musikmenyn.1  
Tryck på 2  3 eller 4 och sedan på 2 för att välja menyalternativ.

Teckenfönstret vägleder dig genom menyn. >
Spela upp genom att trycka på 3  OK/2;.

Stoppa uppspelningen genom att trycka på • 9.

E

D

Rippa musik från CD-skivor till hårddisken på MCi500H
Rippa från en CD-skiva med hög hastighet:
(Ljud-CD, MP3/WMA-CD)

Sätt i en CD-skiva med etiketten uppåt i MCi500H.1  
Tryck på 2  REC i fönstret med spårlistan.
Tryck på 3  MARK/UNMARK för att markera spår.
Tryck på 4  REC för att starta rippningen. (Endast stoppfunktionen 9 kan användas under 
rippning.)
om du vill rippa en annan CD-skiva upprepar du steg 1 till 4.5  

Stoppa rippningen genom att trycka på • 9.

Obs! tryck på REC under uppspelning om du vill rippa medan du lyssnar.

Internetradio

Obs!
För internetradiofunktioner krävs internetanslutning via bredband.
För internetradiofunktioner krävs registrering om du kör fast programvara version 1.xx.
xxxx på MCi500H.

Lyssna på internetradio
Kontrollera att MCi500H är påslagen.1  
Kontrollera att MCi500H är ansluten till internet.2  
Tryck på 3  HOME.
Tryck på 4  3 eller 4 och sedan på 2 för att välja [Internet Radio].

Alternativen visas. >
Tryck på • 3 eller 4 och sedan på 2 för att välja kanal.
Återgå till hemmenyn genom att trycka på • HOME.

Markera internetradiokanaler som favoriter
Du kan markera internetradiokanaler som favoriter så att du lätt hittar dem nästa gång du 
vill lyssna på dem.

Kontrollera att MCi500H är påslagen.1  
Kontrollera att MCi500H är ansluten till internet via bredband.2  
När du lyssnar på internetradio trycker du på 3  2 om du vill markera kanalen.

Återgå till hemmenyn genom att trycka på • HOME.
Nästa gång du ansluter till internetradion visas kanalen på menyn med favoritkanaler.• 

Obs! Du kan även ställa in bokmärken för internetradiokanaler när du loggar in 
på www.philips.com/welcome och klickar på länken Streamium Management på 
webbplatsen för den registrerade produkten.
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Lyssna på favoritkanaler
När du ställt in bokmärken för internetradiokanaler hittar du kanalerna under 
Favoritkanaler.

Kontrollera att MCi500H är påslagen.1  
Kontrollera att MCi500H är ansluten till internet.2  
Tryck på 3  HOME.
Tryck på 4  3 eller 4 och sedan på 2 för att välja [Internet Radio] > [Favorite 
Stations]. 

Återgå till hemmenyn genom att trycka på • HOME.

Obs! Du kan även organisera dina favoriter under Streamium Management på Philips 
webbplats.

Lyssna på Mina medier
Med hjälp av Mina medier kan du manuellt lägga till internetradiokanaler som inte ingår i 
standardutbudet.

Följ anvisningarna för att registrera MCi500H hos Philips.1  
Följ anvisningarna för att lägga till internetradiokanaler manuellt. 2  
Kontrollera att MCi500H är påslagen.3  
Kontrollera att MCi500H är ansluten till internet.4  
Tryck på 5  HOME.
Tryck på 6  3 eller 4 och sedan på 2 för att välja [Internet Radio].
Tryck på 7  3 eller 4 och sedan på 2 för att välja [My Media].

Återgå till hemmenyn genom att trycka på • HOME.
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Överföra musik från en UPnP-enhet/dator
om TwonkyMedia™ redan är installerat på datorn kan du hoppa över installationsavsnittet 
och fortsätta med konfigureringen.

Installera twonkyMedia™ Server
Sätt in den medföljande cd-skivan med programvaran i datorn.1  

Installationen av TwonkyMedia™ startar.• 
Följ instruktionerna på datorn för att installera programvaran.2  

Konfigurera en dator för musikdelning
Du kan dela musik från en dator med MCi500H. 

Följ instruktionerna vid installation av TwonkyMedia™ Server.1  
På datorn klickar du på 2  Start > Program > twonkyMedia™ > twonkyMedia™ 
tray Control.
I aktivitetsfältet klickar du på ikonen TwonkyMedia™ Server.3  
Välj 4  Media Server Settings (medieserverinställningar).
Under 5  Basic Settings (grundläggande inställningar) på konfigurationssidan klickar du på 
Sharing (delning).

Innehållskatalogerna söks igenom. >
om du vill hitta musik manuellt trycker du på • Browse (bläddra).
om du vill lägga till en ny innehållskatalog manuellt klickar du på • Add new content 
directory (lägg till ny innehållskatalog).
om du vill spara ändringarna trycker du på • Save changes (spara ändringar).

Tryck på 6  HOME på fjärrkontrollen till MCi500H.
Välj [7  UPnP] och bekräfta med OK.

I teckenfönstret visas [ > Searching for UPnP servers…].
Tryck på 8  3/4 för att välja servernamn och bekräfta med OK.

tips! På delningssidan i TwonkyMedia™ kan du ställa in serverns sökfunktion. 
Standardinställningen är -1 minut, vilket garanterar autosökning.

F
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Vanliga frågor
om miljön
Fråga Svar
Finns det något 
maxavstånd för effektiv 
överföring mellan Philips 
Wireless Micro Hi-Fi 
System och Wi-Fi-routrar?

Ja. Maxavståndet vid WiFi-sändning är 250 m i öppet utrymme. I en 
hemmiljö finns det däremot fasta hinder som väggar och dörrar, 
vilket reducerar avståndet för effektiv sändning till 50–100 m. 
Försök med att flytta på enheten om du får problem med 
överföringen. 

om musikhantering
Fråga Svar
Kan Philips Wireless Micro 
Hi-Fi System uppgraderas?

Ja, programvaran till Philips Wireless Micro Hi-Fi System kan 
uppgraderas, vilket innebär att den är klar för framtida funktionella 
uppgraderingar om sådana blir tillgängliga. Titta regelbundet efter 
de senaste nyheterna om nya funktioner och förbättringar på 
http://www.philips.com/support.

om musikuppspelning
Fråga Svar
MCi500H är ansluten 
till ett hemnätverk och 
musiken hoppar under 
uppspelning (från alla 
källor, även HD). vad ska 
jag göra?

Kontrollera att nätverksroutern är påslagen.• 
Se till att nätverksinställningarna är korrekta för det • 
valda nätverket (se avsnittet Ansluta till ett hemnätverk i 
användarhandboken).

Registrera3
Gratis programvaruuppgradering• 
Hantera dina egna favoritradiokanaler• 
Få Streamium-nyhetsbrev• 

Onlineregistrering
Gå till vår webbplats 1  www.philips.com/welcome och klicka på länken Registrera min 
produkt.
Följ de enkla anvisningarna och registrera din produkt.2  

A 
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om anslutningar
Fråga Svar
jag har följt alla anvisningar 
i användarhandboken om 
anslutning av det trådlösa 
Hi-Fi-mikrosystemet 
till hemnätverket, men 
systemet är fortfarande 
inte anslutet. vad ska jag 
göra?

På det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet trycker du på MENU och 
väljer sedan [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. 
Kontrollera att det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet har ändrats från 
ad hoc-läge till infrastrukturläge. Kontrollera även att SSID, IP-adress, 
WEP-nyckel eller WPA-nyckel överensstämmer med inställningarna 
för det trådlösa hemnätverket.

Försök att ändra SSID på routern till ett mer unikt namn för att • 
försäkra dig om att du inte har samma SSID som grannen.
Det trådlösa Hi-Fi-mikrosystemet kan användas med trådlös och • 
trådbunden anslutning samtidigt. Det kan hända att den trådlösa 
IP-adressen och den trådbundna IP-adressen finns på samma 
subnät. Då kan du få problem med enheten. Du bör överväga att 
byta DHCP-område för den trådlösa routern så att den trådlösa 
IP-adress som tas emot av enheten finns i ett annat subnät än den 
trådbundna IP-adressen.
Försök byta kanal för hemnätverksinställningarna på routern.• 
Överväg att använda WPA-nyckel i stället för WEP-nyckel i • 
routern. När du använder en WEP-nyckel som krypteringsnyckel 
gör du samma inställning för samtliga fyra knappar.
Kontrollera att du har avaktiverat den trådlösa routerns turboläge • 
(om den funktionen finns).

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Läs i användarhandboken som medföljde spelaren.
Online
Gå till www.philips.com/welcome
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Viktigt
Säkerhet
Information för Europa:
Lär dig de här säkerhetssymbolerna 

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör 
läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika 
problem vid användning och underhåll.
Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i 
produkten som kan ge en elektrisk stöt. 
För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du 
inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte 
heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå 
produkten.

a Läs de här instruktionerna.

b Behåll de här instruktionerna.

c Läs och ta till dig varningstexten.

d Följ samtliga instruktioner.

e Använd inte MCi500H i närheten av vatten.

f Rengör endast med torr trasa.

g Blockera inte ventilationsöppningar. Installera ap-
paraten i enlighet med tillverkarens instruktioner.

h Ta inte bort höljet till MCi500H. 

i Använd alltid MCi500H inomhus. Utsätt inte 
MCi500H för droppande/stänkande vatten, regn eller 
hög fuktighet. 

j Skydda MCi500H mot direkt solsken, öppna lågor och 
värme.

k Installera den inte i närheten av någon värmekälla, 
som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk 
utrustning (inklusive förstärkare). 

l Placera inte någon annan elektrisk utrustning ovanpå 
MCi500H.

m Placera inga farliga föremål ovanpå MCi500H (t.ex. 
föremål som innehåller vätska, eller levande ljus). 

n Produkten kan inkludera batterier. Se säkerhetsin-
struktionerna och instruktionerna för kassering av 
batterier i den här användarhandboken.

o Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. 
Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hän-
syn till miljön. Se instruktionerna för kassering i den 
här användarhandboken.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym:
Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan 
din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med 
decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal 
person, även om exponeringen är kortare än en minut. De 
högre decibelområdena är till för personer som redan har 
nedsatt hörsel.
Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" 
anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids 
lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara 
högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta 
bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln 
anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.
Upprätta en säker ljudnivå:
Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan 
distorsion.
Lyssna under rimlig tid:
Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, 
kan förorsaka hörselskador.
Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då 
och då.
Observera följande riktlinjer när du använder 
hörlurarna.
Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din 
omgivning.
Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i 
potentiellt farliga situationer.
Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, 
åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är 
förbjudet på många platser.
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Miljöinformation
Symbol för Class II-utrustning

Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt 
isoleringssystem.

ändringar
Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva 
användarens behörighet att använda den här enheten.

Kassering av produkt och förpackningsma-
terial
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa 
material och komponenter som både kan återvinnas och 
återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg 
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av 
det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för 
elektriska och elektroniska produkter.
Följ lokala lagar och släng inte din gamla produkt med 
det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla 
produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella 
negativa effekter på miljö och hälsa.
Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har gjort 
vårt bästa för att göra förpackningen lätt att separera i olika 
materialtyper.
Följ de lokala föreskrifterna för kassering av 
förpackningsmaterial.

Information om kassering av batteriet
Batterier (inklusive inbyggda uppladdningsbara batterier) 
innehåller ämnen som kan skada miljön. Lämna alltid in 
utrustningen vid en godkänd återvinningsstation så att 
eventuella inbyggda batterier kan tas bort innan du slänger 
utrustningen. Alla batterier måste lämnas in vid ett godkänt 
batteriinsamlingsställe.

Information om batterianvändning:

Varning

Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. • 
Blanda inte nya och använda batterier. Blanda inte batterier 
av olika märken. Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll. 
Ta bort batterier ur enheter som inte används under en 
längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar • 
läckande batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn 
och husdjur.
Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batter-• 
ier för stark hetta och kasta dem inte i eld. Skada inte och 
ta inte isär batterier. Försök inte ladda icke-laddningsbara 
batterier.
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