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Krátky návod na použitie MC W770

Otvorte viečko priestoru pre napájacie články a vložte 2 alkalické
monočlánky typu AA (R06, UM-3).

1 Pripojte kabely reproduktorov k MC W770.
Používajte iba reproduktory dodávané s prístrojom.
Použitie iných reproduktorov môže spôsobiť poškodenie
prístroja alebo nepriaznivo ovplyvniť kvalitu zvuku.

2 Pripojte anténu AM/MW.

3 Pripojte anténu FM.

4 Ak si želáte pripojiť externý prístroj, pripojte pomocou kabelu
RCA audio vstupy MC W770 do audio výstupov externého
prístroja.

5 Presvedčte sa, či hodnota napätia uvedená 
na údajovom štítku odpovedá hodnote napätia 
v miestnej sieti. Ak tomu tak nie je, obráťte sa
na distribútora alebo na servis.

Predtým ako zapojíte prístroj do sieťového
napätia, presvedčte sa, či sú všetky prípoje
zasunuté.

Sieťový kábel dodávaný s prístrojom zasuňte do
vstupu AC MAINS ~ a do zásuvky sieťového
napätia.

Príslušenstvo dodávané s prístrojom

1 Vloženie napájacích článkov

2 Pripojenie reproduktorov, antén, externého prístroja (voliteľný) 
a sieťového kabelu

– Inštalačná CD-ROM pre softver PC link
– Bezdrôtový adaptér USB a predlžovací kábel
– Diaľkový ovládač a 2 monočlánky typu AA
– 2 reproduktory a 2 pripojovacie kabely
– AM/MW slučková anténa
– FM drôtová anténa
– Sieťový pripojovací kábel

Tento krátky návod na použitie podáva
zbežný prehľad a uľahčuje rýchly postup
pri prvých základných krokoch. Prečítajte
si, prosím, priložený návod na použitie, z
ktorého sa dozviete podrobné informácie.
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3 Inštalácia rádioprijímača
1 Keď zasuniete prvýkrát sieťový kábel do zásuvky sieťového

napätia, na displeji sa zobrazí TUNER a AUTO INSTALL -
PRESS PLAY.

2 Stisnutím ÉÅ na prístroji naprogramujete automaticky
všetky dosažiteľné rozhlasové stanice.
➜ Automatické hľadanie a ukladanie do pamäti sa začne. Keď

je programovanie ukončené, prístroj začne vysielať program
stanice, ktorá bola uložená do pamäti ako posledná.

4 Reprodukcia platní na prístroji

Na prístroji je možné reprodukovať nasledujúce:
– Všetky nahrávkové audio CD
– Všetky finalizované audio CDR a CDRW platne
– MP3-CD (CD-ROM so stopami MP3)
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1 Stisnite OPEN/CLOSE / na prístroji.

2 Stisnite jeden z gombíkov voľby platní
na prístroji (DISC 1, DISC 2, DISC 3,
DISC 4 alebo DISC 5) a otvorte
žiadaný priestor pre platne.

3 Vložte platňu etiketou smerom hore. 4 Stisnite opäť OPEN/CLOSE / na
prístroji a zatvorte priestor pre platne.

5 Ak si želáte reprodukovať jednu 
z platní:
Stisnite gombík voľby platní CD 1,
CD 2, CD 3, CD 4 alebo CD 5 na
diaľkovom ovládači a zapojte
reprodukciu platne zo zvoleného
priestoru pre platne.

Ak si želáte reprodukovať všetky
vložené platne:
Stisnite na diaľkovom ovládači CD.
Potom stisnutím ÉÅ zapojte
reprodukciu.

00 Reprodukciu zastavíte stisnutím
STOPÇ.
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1 Hudobné súbory MP3 a priečinky pridávajte do Philips Media Manager počas alebo
po inštalácii Philips Media Manager. Len tie priečinky a súbory, ktoré vidíte v Philips
Media Manager, budú prístupné z MC W770.

2 Presvedčete sa, že je PC zapojený.

3 Stisnutím PC LINKA zvoľte ako zvukový zdroj PC.

4 Keď bude pripojenie realizované:
➜ Zobrazí sa PC LINK a displejom prebehne názov skladby.

5 Stisnite ÉÅ a zapojte reprodukciu.
➜ Zobrazí sa PC LINK a displejom prebehne názov skladby.
➜ Zobrazí sa PC LINK a doba od začiatku reprodukcie.

Požiadavky na systém PC:
– Windows 98SE/ME/2000/XP
– Pentium Class 350 MHz procesor alebo vyšší
– 128MB RAM alebo vyšší

– CD-ROM-driver
– USB port
– Voľné miesto na pevnom disku: 100 MB pre

softver

5 Inštalácia bezdrôtového pripojenia PC

6 Reprodukcia hudobného súboru na PC prostredníctvom prístroja 
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1 Umiestnite prístroj tak blízko k PC, ako je to len možné.

2 Zapnite PC a vložte inštalačnú platňu.

Poznámka: Nepoužívajte ikonu , ktorá sa počas inštalácie zobrazí na obrazovke PC.

3 Návod na inštaláciu sa automaticky zobrazí. Ak sa tak nestane, otvorte 
vo Windows Explorer driver CD-ROM-u a kliknite dvakrát na setup_.exe.
Potom pokračujte podľa nasledujúceho:
– Zvoľte zo zoznamu žiadaný jazyk.
– Zvoľte Installing Software, potom Quick Installation a kliknite na Install.
– Potom postupujte podľa pokynov na inštaláciu drivera bezdrôtového

adaptéra USB a softvera Philips Media Manager, ako aj sieťového nastavenia,
ktoré budú uvedené na obrazovke.

Poznámka: Môže sa stať, že Windows zobrazí upozornenie, podľa ktorého
ovládací program nebol schválený Microsoftom (toto upozornenie môže byť
rôzne pre jednotlivé verzie Windows). Nevšímajte si tohto upozornenia a
pokračujte v inštalácii.

4 Zapojte prístroj a stisnite PC LINKA.

5 Počas nastavenia siete budete vyzvaní, aby ste vstúpili do inštalačného režimu:
Podržte stisnutý PC LINKA 5 sekúnd.
➜ Zobrazí sa PC LINK a displejom prebehne nápis INSTALLING. Prístroj

hľadá prípoj k PC.

Ak bude inštalácia úspešne ukončená:
➜ Zobrazí sa PC LINK a COMPLETED.

bezdrôtový adaptér USB
dodávaný ako príslušenstvo

Nepripojujte ihneď bezdrôtový adaptér USB! Počas inštalácie budete vyzvaní na
vykonanie tohto prípoja.

Ak máte na počítači nainštalovaný Firewall, počas inštalácie ho vypnite.

Zatvorte všetky internetového pripojenia a aplikácie pred inštaláciu.
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7 Nastavenie hodín

8 Nastavenie časového spínača

1 Podržte stisnutý CLOCK 
na diaľkovom ovládači dlhšie ako 
2 sekundy.
➜ Zobrazí sa SET CLOCK, číslice

hodín a minút začnú blikať.

2 Stisnite niekoľkokrát ALBUM 5 alebo
ALBUM ∞ na diaľkovom ovládači a
nastavte hodnotu hodín.

3 Stisnite niekoľkokrát 4 alebo ¢
na diaľkovom ovládači a nastavte
hodnotu minút.

4 Stisnutím CLOCK na diaľkovom
ovládači potvrďte voľbu.
➜ Hodiny ukazujú nastavený čas.

1 Podržte stisnutý  TIMER na diaľkovom
ovládači dlhšie ako 2 sekundy.
➜ X bliká, na displeji sa zobrazí SET
TIMER, číslice hodín a minút začnú
blikať.

2 Stisnutím CD,TUNER alebo 
PC LINKA na diaľkovom ovládači
zvoľte zvukový zdroj, ktorým si želáte
byť prebudení.

3 Press ALBUM 5 alebo ALBUM ∞

na diaľkovom ovládači a nastavte
hodnotu hodín.

4 Press 4 alebo ¢ na diaľkovom
ovládači a nastavte hodnotu minút.

5 StisnutímTIMER na diaľkovom
ovládači potvrďte voľbu.
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● Demonštračný režim zapnete
tak, že podržíte STOP DEMOÇ
stisnutý 5 sekúnd v pohotovostnom
stave alebo v pohotovostnom stave 
s úsporou energie, až sa zobrazí
DEMO ON.

● Demonštračný režim vypnete
tak, že podržíte STOP DEMO Ç
stisnutý opäť 5 sekúnd, až sa zobrazí
DEMO OFF.

9 Demonštračný režim
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