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3 Instale o Tuner
1 Quando o cabo de força AC for conectado à tomada de

parede pela primeira vez, as indicações TUNER e AUTO
INSTALL - PRESS PLAY serão exibidas.

2 Pressione ÉÅ no equipamento para armazenar
automaticamente todas as estações de rádio disponíveis.
➜ A busca e o armazenamento automático terão início.

Uma vez concluídos, a última estação de rádio
armazenada começará a tocar.

4 Toque seus discos no equipamento

Para executar playback neste equipamento pode-se utilizar:
– Todos os CDs de áudio pré-gravados
– Todos os discos de áudio CDR e CDRW finalizados
– CDs de MP3 (CD-ROMs com trilhas de MP3)
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1 Pressione OPEN/CLOSE / no
equipamento.

2 Pressione uma das teclas de disco (DISC 1,
DISC 2, DISC 3, DISC 4, ou DISC 5) no
equipamento para selecionar a bandeja de
disco desejada que será aberta.

3 Coloque um disco com o lado
impresso para cima.

4 Pressione OPEN/CLOSE /

novamente no equipamento para
fechar a bandeja.

5 Caso deseje tocar um disco
específico:
Pressione uma das teclas de disco
CD 1, CD 2, CD 3, CD 4, ou CD 5
no controle remoto para iniciar o
playback do disco desejado na
bandeja selecionada.

Se desejar todas todos os discos
carregados:
Pressione CD no controle remoto.
Em seguida pressione ÉÅ para
iniciar o playback.

00 Para interromper o playback,
pressione STOPÇ.
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1 Coloque o equipamento o mais próximo possível do PC.

2 Ligue o computador e insira o disco de instalação.

Nota: Não use o ícone , que irá aparecer na tela do PC durante o processo de
instalação.

3 O guia de instalação será exibido automaticamente. Se ele não aparecer, vá até a
unidade de CD-ROM no Windows Explorer e dê um duplo clique em setup_.exe.
Em seguida, continue conforme descrito a seguir :
– Selecione o idioma desejado a partir da lista.
– Selecione Instalando software e em seguida selecione Instalação rápida. Por

fim, clique em Instalar.
– Siga então as etapas de instalação que serão exibidas na tela para instalar o driver

do adaptador USB sem fio, o software Philips Media Manager e a configuração de
rede.

Nota: O Windows poderá exibir um aviso de advertência indicando que o
driver não é aprovado pela Microsoft (a mensagem poderá diferir conforme
a versão do Windows). Ignore esta mensagem e continue a instalação.

4 Ligue o equipamento e pressione PC LINKA.

5 Durante a configuração de rede, será solicitado que se entre no modo de instalação:
pressione e segure PC LINKA durante 5 segundos.
➜ PC LINK será exibido e a mensagem INSTALLING irá percorrer na tela. O

equipamento irá procurar por uma conexão ao PC.

Quando a instalação tiver sido concluída de modo bem sucedido:
➜ PC LINK e COMPLETED serão exibidos.

1 Adicione seus pastas e arquivos de música MP3 a Philips Media Manager durante ou
após a instalação de Philips Media Manager. Somente acqueles pastas e arquivos
que você pode ver em Philips Media Manager serão acessíveis de MCW770.

2 Assegure-se de que o PC esteja ligado.

3 Pressione PC LINKA para selecionar o PC como fonte.

4 Tão logo a conexão esteja estabelecida:
➜ PC LINK será exibido e o nome de uma trilha irá percorrer a tela.

5 Pressione ÉÅ para iniciar o playback.
➜ PC LINK será exibido e o nome da trilha irá percorrer a tela.
➜ PC LINK será exibido, bem como o tempo de execução transcorrido.

Requisitos para o PC:
– Windows 98SE/ME/2000/XP
– Processador Pentium de classe 350 MHz ou

superior
– 128MB RAM ou superior

– Unidade de CD-ROM 
– Porta USB 
– Espaço disponível no disco rígido: 100 MB para o

software

Adaptador USB sem
fio fornecido

5 Instale a conexão sem fio ao PC

6 Toque sua coleção de música a partir do PC usando o equipamento
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Não conecte imediatamente o adaptador sem fio USB! Você será solicitado a
fazê-lo durante o processo de instalação.

Se houver um firewall instalado em seu PC, desative-o durante a instalação.

Antes de instalar, feche todos os programas que estiverem sendo executados no
PC.
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7 Ajuste do relógio 

8 Ajuste do Timer

1 Pressione e segure CLOCK no
controle remoto por mais de 
2 segundos.
➜ SET CLOCK será exibido. Os

dígitos de horas e minutos
começarão a piscar.

2 Pressione ALBUM 5 ou ALBUM ∞

no controle remoto repetidamente
para ajustar a hora.

3 Pressione 4 ou ¢ no controle
remoto repetidamente para ajustar
os minutos.

4 Pressione CLOCK no controle
remoto para confirmar o ajuste.
➜ O relógio exibirá a hora ajustada.

1 Pressione e segure TIMER no
controle remoto por mais de 
2 segundos.
➜ X começa a piscar, SET TIMER

será exibido e os dígitos das horas
e minutos começarão a piscar.

2 Pressione CD,TUNER ou PC LINK
A no controle remoto para
selecionar a fonte que se deseja usar
como despertador.

3 Pressione ALBUM 5 ou ALBUM ∞

no controle remoto repetidamente
para ajustar a hora.

4 Pressione 4 ou ¢ no controle
remoto repetidamente para ajustar
os minutos.

5 PressioneTIMER no controle remoto
para confirmar o ajuste.
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● Para ativar o modo de
demonstração, pressione e segure
STOP DEMOÇ no equipamento
durante 5 segundos no modo de
espera ou no modo de espera Eco
Power, até que DEMO ON seja exibida.

● Para desativar o modo de
demonstração, pressione e segure
STOP DEMO Ç novamente durante
5 segundos até que DEMO OFF seja
exibido.

9 Modo de demonstração

TIMER

DSC VEC

TIMER ON/OFF
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Guia rápido do usuário MC W770

Abra o compartimento de pilhas do controle remoto e insira 2 pilhas
alcalinas do tipo AA (R06, UM-3).

1 Conecte os cabos do alto-falante ao MC W770.
Use somente os alto-falantes fornecidos. O uso de
outros alto-falantes poderá danificar o equipamento ou
afetar negativamente a qualidade do som.

2 Conecte a antena AM.

3 Conecte a antena FM.

4 Caso queira conectar um dispositivo adicional, use o cabo
cilha para conectar as entradas de áudio do MC W770 às
saídas de áudio do dispositivo adicional.

5 Se o equipamento estiver equipado com um
VOLTAGE SELECTOR, ajuste este seletor para
o valor da tensão elétrica local, se for
necessário.

Assegure-se de que todas as conexões
tenham sido feitas antes de ligar a fonte de
força principal.

Conecte o cabo de força de CA que é
fornecido junto à AC MAINS ~ e em seguida
conecte-o à tomada de parede.

Acessórios fornecidos

1 Insira as pilhas

2 Conecte os alto-falantes, antenas, um dispositivo adicional (optativo) 
e o cabo de força de CA

– CD-ROM de instalação do software PC Link
– Adaptador USB sem fio e cabo de extensão
– Controle remoto e duas pilhas, tamanho AA
– 2 caixas de alto-falantes incluindo 2 cabos 

de alto-falante
– Antena de quadro AM (ondas médias)
– Antena de fio FM 
– Cabo de força de CA

Este guia rápido do usuário fornece uma
visão rápida e auxilia o usuário a iniciar
rapidamente nas etapas básicas. Queira ler
o manual de instruções que é fornecido
para obter informações mais detalhadas.

MC-W770 QUG/21.1 braz  8/23/01  11:04  Page 1


