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Beknopte gebruiksaanwijzing
Deze Beknopte gebruiksaanwijzing biedt
een globaal overzicht, zodat u met de
basisstappen snel aan de slag kunt. Lees
voor verdere informatie de meegeleverde
gebruiksaanwijzing.

MC W770
Nederlands

MC-W770 QUG/22.1 nld

1 Plaats batterijen

Meegeleverde accessoires
–
–
–
–
–

CD-ROM voor installatie PC-link software
Draadloze USB-adapter en verlengsnoer
Afstandsbediening en 2 batterijen, type AA
2 luidsprekerboxen met 2 luidsprekerkabels
AM/MW-raamantenne
– FM-draadantenne
– Netvoedingskabel

Open het batterijvakje van de afstandsbediening en plaats 2 alkaline
batterijen, type AA (R06, UM-3).

2 Sluit luidsprekers, antennes, een extra apparaat (naar keuze)
en de netvoedingskabel aan

1 Sluit de luidsprekerkabels aan op de MC W770.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde luidsprekers. Het
gebruik van andere luidsprekers kan de set beschadigen
of de geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.

2 Sluit de AM/MW-antenne aan.
3 Sluit de FM-antenne aan.
4 Als u een extra apparaat wilt aansluiten, gebruik dan een
cinchkabel om de audio-ingangen van de MC W770 aan te
sluiten op de audio-uitgangen van het extra apparaat.

5 Controleer of de netspanning, die op het
typeplaatje is aangegeven, overeenkomt met de
plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval,
raadpleeg dan uw dealer of servicedienst.
Zorg dat alle aansluitingen gemaakt zijn
voordat u de netvoeding inschakelt.
Sluit de meegeleverde netvoedingskabel aan op
AC MAINS ~ en op het stopcontact.

1
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3 Installeer de tuner
1 Als de netvoedingskabel voor de eerste keer op het

2 Druk op de set op ÉÅ om alle beschikbare radiozenders

stopcontact wordt aangesloten worden TUNER en AUTO
INSTALL - PRESS PLAY weergegeven.

automatisch op te slaan.
➜ Het automatisch zoeken en opslaan start. Is dit voltooid
dan speelt de radiozender waarop als laatste is
afgestemd.

4 Speel uw discs af op de set
Voor afspelen op deze set kunt u de volgende discs gebruiken:
– Alle voorbespeelde audio-CD’s
– Alle afgesloten (finalised) audio-CD-R en CD-RW discs
– MP3-CD’s (cd-roms met MP3-tracks)

1 Druk op de set op OPEN/CLOSE /.
2 Druk op een van de disctoetsen
(DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, of
DISC 5) van de set om de gewenste
te openen disc-houder te selecteren.
CD

TUNER

AUX

3 Leg een disc in met de bedrukte kant 4 Druk op de set nogmaals op

OPEN/CLOSE / om de houder te

boven.

sluiten.
CD

TUNER

AUX

PC LINK
CD1

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

CD3

CD2
CD5

CD4

CD1

PC LINK

VOL

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

ALBUM
BROWSE

SLEEP

5 Als u een bepaalde disc wilt
afspelen:
Druk op de afstandsbediening op
een van de disctoetsen CD 1,
CD 2, CD 3, CD 4, of CD 5 om het
afspelen van de gewenste disc in de
geselecteerde houder te starten.

2

Als u alle geladen discs wilt
afspelen:
Druk op de afstandsbediening op
CD. Druk dan op É
Å om het
afspelen te starten.

0

CLOCK

TIMER TIMER ON/OFF

Om het afspelen te stoppen drukt u
op STOP Ç.

MC-W770 QUG/22.1 nld

8/23/01

10:50

Page 3

5 Installeer de draadloze aansluiting op uw PC
Systeemeisen PC:
– Windows 98SE/ME/2000/XP
– Pentium Class 350MHz processor of hoger
– 128MB RAM of hoger

– CD-ROM-drive
– USB-poort
– Vrije ruimte op de hard disk: 100 MB voor de
software

Sluit de draadloze USB-adapter niet meteen aan! Tijdens de installatieprocedure
wordt u gevraagd hem aan te sluiten.
Indien er een Firewall geïnstalleerd is op uw PC, gelieve deze dan uit te schakelen
tijdens de installatie.
Sluit alle internet-aansluitings en toepassingen vóór de installatie op software.
1 Plaats de set zo dicht mogelijk bij de PC.
2 Zet uw PC aan en leg de installatiedisc in.
Opmerking: U moet niet het
op het PC-scherm verschijnt.

computer

-icoon gebruiken dat tijdens de installatieprocedure

3 De installatiehandleiding verschijnt automatisch. Is dit niet het geval, ga dan met
CD

TUNER

CD1

AUX

PC LINK

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

Windows Verkenner naar de CD-ROM-drive en dubbelklik op setup_.exe. Ga
dan verder als volgt:
– Selecteer de taal van uw keuze uit de lijst.
– Selecteer Installing Software en selecteer dan Quick Installation en klik
op Install.
– Volg dan de installatiestappen die op het scherm verschijnen om de draadloze
USB-adapter driver, de Philips Media Manager software en de
netwerkconfiguratie te installeren.
Opmerkingen: Windows kan een waarschuwing weergeven dat de driver niet
door Microsoft goedgekeurd is (bericht verschilt per Windows-versie). Negeer
het bericht en ga door met de installatie.

4 Zet de set aan en druk op PC LINK A.
5 Tijdens de netwerkconfiguratie wordt u gevraagd naar de installeeroptie te gaan:

Houd PC LINK A 5 seconden ingedrukt.
➜PC LINK wordt weergegeven en INSTALLING is te lezen. De set zoekt naar
een aansluiting met de PC.

+

Als de installatie met succes voltooid is:
➜PC LINK en COMPLETED worden weergegeven.

meegeleverde
draadloze USB-adapter

6 Speel uw muziekverzameling van de PC via de set af
CD

TUNER

CD1

AUX

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

VOL

ALBUM
BROWSE

PC LINK

1 Voeg uw MP3 muziekmappen en bestanden toe aan Philips Media Manager, tijdens
of na de Philips Media Manager installatie. Enkel deze mappen en bestanden die U
in Philips Media Manager ziet zijn toegankelijk vanuit MCW770.

2 Zorg dat uw PC ingeschakeld is.
3 Druk op PC LINK A om de PC als bron te selecteren.
4 Zodra de aansluiting gemaakt is:
➜

PC LINK wordt weergegeven en de naam van een track is te lezen.

5 Druk op É
Å om het afspelen te starten.
➜
➜

PC LINK wordt weergegeven en de naam van de track is te lezen.
PC LINK en de verstreken speelduur worden weergegeven.
3
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7 Klok instellen
CD5

CD4

REPEAT PROGRAM

REPEAT PROGRAM

VOL

ALBUM
BROWSE

SLEEP

CLOCK

1 Houd op de afstandsbediening
CLOCK langer dan 2 seconden
ingedrukt.
➜ SET CLOCK wordt weergegeven,
de cijfers voor uren en minuten
beginnen te knipperen.

SLEEP

2 Druk op de afstandsbediening

meermaals op ALBUM 5 of
ALBUM ∞ om het uur in te stellen.

CLOCK

4 Druk op de afstandsbediening op
CLOCK om de instelling te
bevestigen.
➜ De klok toont de ingestelde tijd.

3 Druk op de afstandsbediening

meermaals op 4 of ¢ om de
minuten in te stellen.

8 Timer instellen
TIMER TIMER ON/OFF

VOL
ALBUM
BROWSE

CD

DSC

TUNER

AUX

PC LINK

VEC
REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

CD1

CD3

CD2

SLEEP

CD4

1 Houd op de afstandsbediening

2 Druk op de afstandsbediening op

CD,TUNER of PC LINK A om de
bron te selecteren waarmee u
gewekt wilt worden.

TIMER langer dan 2 seconden
ingedrukt.
➜ X begint te knipperen, SET
TIMER wordt weergegeven en de
cijfers voor uren en minuten
beginnen te knipperen.

CLOCK

TIMER TIMER ON/OFF

CD5

3 Druk op de afstandsbediening

meermaals op ALBUM 5 of
ALBUM ∞ om het uur in te stellen.

4 Druk op de afstandsbediening

meermaals op 4 of ¢ om de
minuten in te stellen.

5 Druk op de afstandsbediening op
TIMER om de instelling te bevestigen.

9 Demonstratieprogramma
●
H

4

Om het
demonstratieprogramma te
activeren houdt u op de set
STOP DEMO Ç tijdens stand-by of
Eco Power stand-by 5 seconden
ingedrukt tot DEMO ON wordt
weergegeven.

3103 305 2025.2

●

Om het
demonstratieprogramma te
deactiveren houdt u op de set
STOP DEMO Ç nogmaals
5 seconden ingedrukt tot DEMO OFF
wordt weergegeven.
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