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SL300i   SL400i      MX6000i

Met Streamium-
internetdiensten sluit u uw
TV op internet aan zodat u on
line toegang hebt tot muziek,
foto's, video's en games.

Don't Dream it.
Stream it.

U hebt het volgende nodig om internetdiensten te gebruiken:
1 Uw Streamium, met aansluiting op uw TV en uw thuisnetwerk.
2 Een breedbandinternetverbinding via DSL of kabel.
3 Een e-mailadres en een account bij My.Philips.com.

Registreren bij My.Philips.com
Met uw account bij My.Philips.com kunt u zelf kiezen
waar u op internet uw ontspanning vandaan haalt.
(Ga naar de volgende pagina als u zich al hebt
geregistreerd bij My.Philips.com.)

1 Druk op de knop Internet op de afstandsbediening.

2 Streamium vraagt u uw e-mailadres in te vullen.
Gebruik hiervoor de toetsen op de afstandsbediening
net zoals u uw telefoontoetsen zou gebruiken.

3 Zodra u op de afstandsbediening op OK drukt,
wordt uw e-mailadres gecontroleerd en ontvangt u een e-mail van Streamium.

Volg de instructies in de e-mail en de koppeling naar My.Philips.com in uw webbrowser om uw registratie te
voltooien. De on line registratie-wizard zal u begeleiden bij het inschakelen van de on line mediadiensten van
Streamium. Hebt u het verkeerde e-mailadres ingevoerd, kies dan Reregister (Opnieuw registreren), en voer
het nogmaals in. Zodra uw account is ingesteld, kunt u uw diensten beheren in het hoofdscherm van
My.Philips.com. (U kunt My.Philips.com ook openen via de koppeling in Philips Media Manager op uw PC.)

AAN DE SLAG

Ondersteunde mediaformaten

MUZIEK AFBEELDINGEN FILMS
MP3 JPG (RGB) MPG1 DivX 3
MP3pro GIF MPG2 DivX 5
PCM BMP MPG4 XviD

http://www.philips.com/connectedplanet/
http://www.philips.com
http://www.streamium.com
http://my.philips.com
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On line muziek
Selecteer Music (Muziek) om door de
beschikbare muziekdiensten te bladeren die u
hebt geselecteerd. Voor sommige diensten is een
account vereist. Zie het gedeelte Music Services
(Muziekdiensten) verderop voor meer informatie
over beschikbare on line muziekdiensten.

On line fotos
Kies Photos (Fotos) in het Streamium-scherm van
uw TV en kies uit de beschikbare foto's die via
Yahoo! en andere Streamium-partners
beschikbaar zijn.

On line videos
Selecteer Movies (Films) in het Streamium-
scherm van uw TV en gebruik de pijltoetsen om
door de beschikbare videobestanden te bladeren.

On line games
Selecteer Games in het Streamium-scherm van
uw TV en gebruik de pijltoetsen om door de
beschikbare games te bladeren. Zie het gedeelte
Streamium Games verderop voor meer
informatie over on line beschikbare games.

Op de volgende pagina's staan instructies over hoe u uw account bij My.Philips kunt gebruiken om muziek,
foto's, films en games van internet naar uw Streamium te halen. Ga voor ondersteuning, referentiemateriaal en
help bij het oplossen van problemen naar http://philips.com/streamium.

1 Zet uw TV aan en druk op de afstandsbediening op de knop Internet.
Er verschijnt nu een blauw scherm. (Als het blauwe scherm niet wordt
weergegeven, dient u mogelijk op de afstandsbediening van de TV op
AUX of SOURCE te drukken.) Uw Streamium gaat nu op zoek naar het
netwerk voor uw internetverbinding.

2 Selecteer in het schermmenu Internet en kies Music (Muziek), Photos
(Fotos), Movies (Films) of Games. Gebruik de pijltoetsen op de
afstandsbediening om te bladeren.

AANSLUITEN OP INTERNETDIENSTEN

Zie voor meer

informatie over het

gebruik van de

afstandsbediening de

volledige

producthandleiding op

philips.com/streamium

De Streamium

SL300i/SL400i-

afstandsbediening

http://www.philips.com/connectedplanet/
http://www.streamium.com
http://www.philips.com
http://www.streamium.com/support/
http://www.streamium.com
http://www.streamium.com/support/
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Andante is zowel de meest vooraanstaande website met klassieke muziek als een
nieuw CD-label dat is gericht op het behoud van de erfenis van klassieke muziek over
de hele wereld. Andante doet pas écht aan verzoeknummers, gesorteerd op genre,
artiest en titel. U kunt de muziekdiensten van Andante als volgt instellen:

1 Eerst dient u een account in te stellen bij Andante. Ga hiervoor naar
www.andante.com en klik op Members Login (Aanmelden als lid) om een nieuwe
gebruikersaccount te maken (hiervoor hebt u een creditcard nodig).

2 Volg de instructies om uw muziek te kiezen. De Andante Quick Startup Guide
(Snelstartgids voor Andante) is beschikbaar via de koppeling "Help".

3 Klik in het gedeelte Music (Muziek) van My.Philips op de knop Enable (Activeren)
voor Andante. De door u op Andante gekozen muziek wordt nu in het Streamium-
menu op uw TV weergegeven als u op de afstandsbediening op Internet drukt en
Music (Muziek) selecteert.
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LAUNCHcast Music van Yahoo! is gratis beschikbaar voor geregistreerde Streamium-
gebruikers. LAUNCH biedt reclamevrije muziekstations in mp3PRO-indeling zodat u
geluid van topkwaliteit op uw Home Entertainment-systeem krijgt. LAUNCHcast
Music van Yahoo! wordt automatisch beschikbaar gemaakt op uw Streamium. Zo
werkt het:

1 Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening van uw Streamium en selecteer
achtereenvolgens Music (Muziek) en Launchcast@Yahoo.

2 Kies een muziekcategorie uit de selecties rechts op het scherm. U kunt informatie
over de artiest en het nummer bekijken met behulp van de rode knop op de
afstandsbediening, en visuele effecten instellen met de gele knop.

3 Wilt u LAUNCH uitschakelen, klik dan op de knop Disable (Uitschakelen) bij de
betreffende dienst op My.Philips.com.

MUSIEKDIENSTEN

Met Streamium-producten hebt u toegang tot meer dan 10.000 muziekkanalen...welke muziekvoorkeur u ook
hebt! U kunt uw muziekdiensten selecteren door op het tabblad Music (Muziek) te klikken en de keuzevakjes in
te schakelen voor de diensten die u beschikbaar wilt maken.
Hieronder vindt u instructies over het instellen van de volgende
muziekdiensten:

Andante MusicMatch
LAUNCH Music on Yahoo! Playhouse Radio
Live365.com Radio-Free Virgin
My Streams

Als u op de afstandsbediening op INFO! drukt terwijl de muziek wordt afgespeeld, hebt u toegang tot details
over de muziek waar u naar luistert. U ontvangt een e-mail van Streamium met daarin alle informatie over het
album en de artiest. U kunt ook op My.Philips.com op INFO! klikken om informatie over de door u geselecteerde
muziek te bekijken.

Met de knop >>

gaat u naar

het

volgende

nummer

SL300i/SL400i

http://www.philips.com
http://www.andante.com/
http://www.philips.com/connectedplanet/
http://www.streamium.com
http://www.andante.com/
http://my.philips.com
http://my.philips.com
http://www.streamium.com/support/
http://launch.yahoo.com/
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Live365 is 's werelds grootste radionetwerk op internet, met duizenden zenders uit
meer dan 200 landen. Alles wat u in Live365 kiest, wordt automatisch beschikbaar
gemaakt op uw Streamium. Bovendien biedt Live365 uitstekende diensten met
reclamevrije muziek en honderden VIP-zenders die alleen beschikbaar zijn voor
geregistreerde gebruikers. (Zie  Live365.com voor informatie over diensten voor
leden.) U kunt de voor uw Streamium beschikbare selecties als volgt bekijken:
 for information on member services.)

1 Selecteer Music (Muziek) met de pijltoetsen van uw Streamium-afstandsbediening,
en blader naar Live365.

2 Kies een muziekzender op genre, land of bitsnelheid (de opties verschillen per
bitsnelheid).

3 THebt u een premium account, voer dan uw accountnummer in op My.Philips.com.
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MusicMatch geeft u toegang tot een uitgebreide selectie muziekdiensten, waaronder
diverse muziekzenders die op artiest en genre selecteren. Bovendien biedt MusicMatch
tegen een toeslag een Gold- en een Platinum-service (alleen in de VS) waarmee u uw
muziek kunt personaliseren door aangepaste muziekzenders te maken op basis van
artiest, genre en tijdsperiode. Uw aangepaste zenders worden weergegeven op uw
Streamium. Philips heeft een gratis proefaccount voor 45 dagen ingesteld (een
Platinum-account voor gebruikers in de Verenigde Staten en een Gold-account voor
gebruikers in andere landen). Deze is toegankelijk via uw account bij My.Philips.com.
MusicMatch gebruiken:

1 Stel een MusicMatch-account in. Klik hiervoor eerst op Enter Account Information
(Accountinformatie invoeren) in het gedeelte MusicMatch van uw account bij
My.Philips.com. Hebt u al een MusicMatch-account, voer dan uw accountgegevens in
en sla stap 4 over.

2 Schakel het keuzevakje in naast  Sign up for a 45 day trial account (Aanmelden voor
een proefaccount van 45 dagen) en klik op Save(Opslaan).

3 U ontvangt binnenkort een e-mail van MusicMatch. Volg de instructies om uw
account in te stellen en om de MusicMatch Jukebox-software op uw PC te installeren.
BELANGRIJK: U dient de Streamium-versie van MusicMatch Jukebox te installeren.
Deze is beschikbaar op My.Philips.com.)

4 Klik in het gedeelte My Services (Mijn diensten) op My.Philips.com op de knop
Enable (Activeren) voor MusicMatch.

5 Klik op de knop Synchronize (Synchroniseren) om uw on line MusicMatch-selectie te
synchroniseren. Uw MusicMatch-diensten worden nu weergegeven in het Streamium-
menu op uw TV als u op de afstandsbediening op Internet drukt en Music (Muziek)
selecteert. Klik elke keer dat u een nieuwe aangepaste zender toevoegt op
My.Philips.com op Synchronize (Synchroniseren).

MUSIEKDIENSTEN (vervolg)

Met de knop >>

gaat u naar

het

volgende

nummer

SL300i/SL400i

http://www.philips.com
http://live365.com
http://my.philips.com
http://www.philips.com/connectedplanet/
http://www.streamium.com
http://my.philips.com
http://my.philips.com
http://my.philips.com
http://my.philips.com
http://live365.com
http://www.musicmatch.com
http://www.streamium.com/support/
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PlayhouseRadio.com is de radiozender op internet voor kinderen die dol zijn op
muziek. De muziek op deze zender is alleen bedoeld voor kinderen tot 8 jaar oud.
Kinderen en hun ouders kunnen precies het goede nummer vinden uit honderden
originele nummers van over de hele wereld, waaronder klassiekers als Miss Mary
Mack, Rub-a-Dub-Dub and It’s Raining, It’s Pouring. Playhouse Radio wordt
automatisch beschikbaar gemaakt op uw Streamium. Zo werkt het:

1 Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening van uw Streamium en selecteer
achtereenvolgens Music(Muziek) en Playhouse Radio.

2 Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening naar de muziekcategorieën en ga
met de knoppen 'vooruit' en 'achteruit' onder aan de afstandsbediening naar het
volgende of vorige nummer.

3 Om Playhouse Radio uit te schakelen, hoeft u alleen op de betreffende knop Disable
(Uitschakelen) te klikken op My.Philips.com.
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De vele beschikbare kwaliteitszenders van Radio Free Virgin worden geprogrammeerd
door bekende artiesten, beroemdheden, muziekkenners en DJ's van over de hele
wereld. Radio Free Virgin bevat zenders die elk zijn gericht op een bepaald genre,
levensstijl en locatie. Bovendien verschaft Radio Free Virgin u een blik op grote steden,
zoals New York, Londen, Hollywood, San Francisco, Parijs en Tokio, waar de DJ's van
Virgin Megastore alles op de draaitafel leggen dat in hun omgeving hot is.
Radio Free Virgin wordt automatisch beschikbaar gemaakt op uw Streamium. Zo
werkt het:

1 Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening van uw Streamium en selecteer
achtereenvolgens Music (Muziek) en Radio Free Virgin.

2 Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening door de beschikbare
muziekzenders. U kunt informatie over de artiest en het nummer bekijken met behulp
van de rode knop op de afstandsbediening, en visuele effecten instellen met de gele
knop.

MUSIEKDIENSTEN (vervolg)

My Streams
Met My Streams (Mijn streams) kunt u met uw Home Entertainment-systeem naar vrijwel alle on line MP3/
mp3PRO-muziek-streams luisteren. Om uw eigen MP3/mp3PRO-zenders toe te voegen ((Live365.com en
Shoutcast.com zijn twee van de besten), volgt u de volgende stappen (RealAudio en Windows Media worden
momenteel niet ondersteund):

1 Ga op My.Philips.com naar My Content > My Streams.

2 Voer de URL in van uw MP3/mp3PRO-website en geef deze een
handige naam. Voeg hem als u wilt toe aan uw favorieten en sla hem op.

3 Om uw selecties van My Streams (Mijn streams) te zien, drukt u op de knop Internet op de afstandsbediening
van uw Streamium en bladert u met de pijltoetsen naar My Streams (Mijn streams). Druk op OK om uw selectie te
maken. Als een stream als favoriet is gemarkeerd, kunt u deze ook openen via de knop Favorites op de
afstandsbediening. U kunt ook de URL van uw favoriete on line MP3-radiozender invoeren om ernaar te luisteren
op uw Streamium.

http://www.philips.com
http://my.philips.com
http://www.philips.com/connectedplanet/
http://www.streamium.com
http://www.playhouseradio.com/
http://www.radiofreevirgin.com
http://live365.com
http://www.shoutcast.com/
http://my.philips.com
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Lex Fletcher is een bekroond fotograaf met meer dan 25 jaar ervaring in het
bedenken van verschillende stijlen voor films en foto's voor televisieomroepen, grote

bedrijven en non-profitorganisaties. Hij is producer, regisseur en redacteur voor
documentaires, commercials en promotiefilmpjes en videoprojecten. Bovendien heeft
hij een digitale bibliotheek opgezet met filmpjes en foto's uit de hele wereld. Op uw
Streamium is automatisch een BORN TO SHOOT-fotogalerij beschikbaar, als
voorbeeld van de soorten albums die u kunt samenstellen om gemakkelijk een
diavoorstelling voor op uw TV te maken:

1 Blader met de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium naar Photos

(Foto's) en vervolgens naar Born to Shoot.

2 Met de rode knop op de afstandsbediening kunt u foto-informatie bekijken.

3 Met de gele knop kunt u een diavoorstelling instellen en de timing selecteren.

ON LINE FOTOS

Yahoo! Photos is een onderdeel van de Yahoo!-website waarmee u uw foto's kunt
opslaan en overal ter wereld bekijken. Als uw foto's eenmaal op Yahoo! Photos staan,
kunt u ze gebruiken om een diavoorstelling te maken op elke willekeurige Streamium
waar uw Yahoo!-accountgegevens op staan. Yahoo! Photos gebruiken op uw
Streamium:

1 Klik op Enter Account Information (Accountinformatie invoeren) in het gedeelte
Pictures (Fotos) van  My.Philips.com. Er verschijnt een nieuw venster waarin u wordt
gevraagd om uw aanmeldingsgegevens voor Yahoo! Indien u geen Yahoo!-account
hebt, wordt u gevraagd er een in te stellen.

2 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Yahoo! in en klik op Accept Terms
and Link Account (Voorwaarden accepteren en account koppelen). Er wordt een
bevestigingsbericht weergegeven. Sluit het venster. U keert nu terug naar
My.Philips.com.

3 Klik op de knop Synchronize (Synchroniseren) om uw on line Yahoo! Photos-account
te synchroniseren met uw Streamium. Uw foto's worden nu op uw Streamium
weergegeven als u achtereenvolgens Pictures en Yahoo! Photos selecteert.

4 Als u nog nooit eerder foto's hebt geüpload naar Yahoo! Photos:
A. Ga naar photos.yahoo.com.
B. Klik op  Create New Album (Nieuw album maken) en geef uw album een
   naam (wellicht wilt u meerdere albums maken)
C. Klik op Browse (Bladeren) om de foto's op uw computer te zoeken, en klik

vervolgens op Add Now (Nu toevoegen) om de foto's naar uw album te uploaden (u
kunt alleen JPEG-foto's uploaden).

http://www.philips.com
http://www.philips.com/connectedplanet/
http://www.streamium.com
http://www.borntoshoot.com/
http://www.philips.com
http://www.philips.com
http://photos.yahoo.com
http://photos.yahoo.com/
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ONLINE MOVIES

LAUNCH Music van Yahoo! bevat 's werelds grootste selectie muziekvideos.
Streamium is automatisch voorzien van een selectie uit de muziekvideo's op LAUNCH
Music van Yahoo! Als u een videoselectie van LAUNCH wilt bekijken, selecteert u met
de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium Videos en maak
vervolgens uw keuze uit de lijst met weergegeven artiesten. Streamium werkt
automatisch en op regelmatige basis beschikbare video bij.

1 Selecteer Videos met de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium en
selecteer vervolgens LAUNCH Music Videos.

2 Gebruik de rode knop van de afstandsbediening om video-informatie te bekijken;
gebruik de groene knop om op volledig scherm te kijken.

3 Kies de gewenste beeldkwaliteit met de gele knop. Begin bij de hoogste kwaliteit.
Als het beeld niet vloeiend is of als het wordt onderbroken, dient u een lagere
verhouding Kbit/sec te kiezen.

Yahoo! Movies is niet van de koppositie te krijgen als het gaat om de populairste
entertainmentlocaties op het web. Het biedt een ruim aanbod van previews voor uw
Streamium. Previews bekijken:

1 Selecteer Videos met de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium en
selecteer vervolgens Yahoo! Movies Trailers.

2 Gebruik de rode knop van de afstandsbediening om video-informatie te bekijken;
gebruik de groene knop om op volledig scherm te kijken.

3 Kies de gewenste beeldkwaliteit met de gele knop. Begin bij de hoogste kwaliteit.
Als het beeld niet vloeiend is of als het wordt onderbroken, dient u een lagere
verhouding Kbit/sec te kiezen.

iFILM bevat 's werelds grootste on line verzameling korte films en filmclips, en is een
van de beste websites met streaming video en de vooraanstaande
gemeenschapswebsite voor filmfanaten en filmproducenten. iFILM.com trekt
maandelijks 7 miljoen bezoeker van over de hele wereld. Streamium bevat standaard
een aantal IFILM-videokanalen:

1 Selecteer Videos met de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium en
selecteer vervolgens iFILM. Kies uit het aanbod van korte films, muziekvideo's en
previews.

2 Gebruik de rode knop van de afstandsbediening om video-informatie te bekijken;
gebruik de groene knop om op volledig scherm te kijken.

3 3 Kies de gewenste beeldkwaliteit met de gele knop. Begin bij de hoogste kwaliteit.
Als het beeld niet vloeiend is of als het wordt onderbroken, dient u een lagere
verhouding Kbit/sec te kiezen.

Met de knop >>
gaat u naar
de volgende
muziekvideo

Met de knop >>
gaat u naar
de volgende
preview

http://www.philips.com
http://www.philips.com/connectedplanet/
http://www.streamium.com
http://movies.yahoo.com/
http://www.ifilm.com
http://www.ifilm.com
http://www.streamium.com/support/
http://www.streamium.com/support/
http://launch.yahoo.com/


8

connectedplanet

Don't Dream it.
Stream it.

  SL300i, SL400i & MX6000i

Internetdiensten gebruiken

FAVORITES

Met Favorites (Favorieten) kunt u uw Streamium de muziek en video's laten afspelen die u wilt, in de door u gewenste
volgorde, met aparte lijsten voor internetmuziek, CD's en MP3-CD's. U kunt ook uw vooraf geselecteerde videoclips of
foto's bekijken. Daarvoor hoeft u alleen maar op de knop Favorites van de afstandsbediening van uw Streamium te
drukken. Om iets aan uw favorieten toe te voegen, hoeft u alleen op de knop Favorites te drukken terwijl de betreffende
film, foto of het betreffende nummer wordt afgespeeld. Favorieten beheren

1 Ga naar My.Philips.com en selecteer Favorites (Favorieten) in het hoofdmenu.
2 Gebruik het menu Display by: (Weergeven op:) aan de rechterkant van het scherm om te sorteren op type,
   dienst of provider.
3 Kies uit de beschikbare diensten door de keuzevakjes in te schakelen.

Als u eenmaal uw keuze hebt gemaakt in Favorites (Favorieten), kunt u op de afstandsbediening op Favorites drukken,
en vervolgens met de pijltoetsen uw de keuze bevestigen. CD- of MP3-CD-selecties toevoegen (als u de Streamium
MX6000i hebt), Klik op het tabblad CD of MP3-CD, plaats uw CD of MP3-CD in de Streamium, druk op de
afstandsbediening op Options, en selecteer vervolgens Read CD info (CD-info lezen), en kies uit de beschikbare opties.

STREAMIUM GAMES

Speel tijdens de reclameblokken games op uw TV met uw Streamium SL300i, SL400i of MX6000i. Selecteer Games in
het Streamium-scherm van uw TV en gebruik de pijltoetsen om door de beschikbare games te bladeren. Naarmate uw
Streamium zelf updates uitvoert, komen steeds meer games beschikbaar.

          Blocks                Codemaster                    Dots                       Fish Tank                   Solitaire

F1: Rode knop
F2: Groene knop
F3: Gele knop
F4: Blauwe knop
M: Menu-knop
I: Info-knop
Pijltoetsen: cursorknoppen
Spatiebalk: OK-knop
R: Return-knop
A: Recent-knop
0-9: cijferknoppen
P: Pause-knop
Enter: Play-knop
<: Previous-knop
>: Next-knop
S: Stop-knop

Games spelen met de afstandsbediening van uw Streamium

Als u op de groene knop van
de afstandsbediening van uw
Streamium drukt, krijgt u
instructies voor de door u
gekozen game.

De Streamium
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