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Du bedes læse og acceptere vores Streamium betingelser og vilkår samt 
slutbrugeraftalen for software, som er indeholdt i brugervejledningen.
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AHvad følger med?

Fjernbetjening 
2 x AAA-batterier

1 x RCA-kabel 1 x vekselstrømskabel CD-RoM med 
brugervejledning og 
softwaren

Streamium Network Music Player NP1100

Inden du bruger fjernbetjeningen, skal du:

Indsætte batterier som vist.
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Klargøring1
Set forfra

 

a	Display

Set ovenfra
a	STANDBY - ON

Set bagfra
a	LINE OUT (rød/hvid)-stik

b	DIGITAL OUT-stik

c	p-stik

d	ETHERNET-stik

e	POWER SUPPLY-stik til strømforsyning
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AFjernbetjening

a y

b MUSIc SERvIcES (Musiktjenester) er en 
ekstrafunktion, der er tilgængelig i nogle regioner

c SETTINGS (INDSTILLINGER)
d DIM Tilpas displayet

e FAvORITES (FAvORITTER)
f SEARcH (SøG)
g 3 4 1 2 navigering

h OK / 2; bekræft/afspil/pause 

i )K spring frem

j 9 stop

k + vOL -
l MUTE (LYDLøS)
m cLEAR (RYD)
n a/A store/små bogstaver

o + HASTIGHED -
p J( spring tilbage

q HjEM
r SHUFFLE vilkårlig afspilning

s REPEAT (GENTAG)
t MUSIc (MUSIK) 
u INTERNET RADIO (INTERNETRADIO)
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Tilslutning2

Tilslutning til et lydsystem 

Tilslutning af afspilleren til strømforsyningen

Tilslutning af afspilleren til et hjemmenetværk

Trådløs streaming af musik fra en PC

A

www

A

B

C

D

B

C

D
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A

Dette afsnit beskriver de mest almindelige konfigurationer af trådløse hjemmenetværk.
(Hvis du vil have vejledning i at oprette en kablet forbindelse, skal du se 
i brugervejledningen).

Når du slutter afspilleren til et hjemmenetværk med bredbåndsadgang til internettet, kan du
lytte til internetradio
oprette forbindelse til internettet for at få firmwareopdateringer

START HER…

A

vigtigt! Ved førstegangsopsætning skal du have dit netværksnavn og din adgangskode eller 
krypteringsnøgle til netværket klar.

Tilslutning til et lydsystem
Brug de medfølgende røde og hvide lydkabler til at forbinde AUX IN-stikkene på 
lydsystemet med de røde og hvide LINE OUT-stik på NP1100.
Indstil kilden på lydsystemet til "AUX", og betjen lydsystemet, som du plejer.

Tilslutning af afspilleren til strømforsyningen
Efter en kort introduktionsdemo viser afspilleren skærmen [Language].

Tryk på 34 for at vælge sproget, og tryk derefter på 2.
Displayet viser skærmen[Date format].

Tryk på 34 justere og derefter på 2 for at bekræfte indstillingen og springe til den 
næste indstilling.
Følg trin 2 for at indstille datoformat, tidsformat, dato og klokkeslæt.

Displayet viser skærmen [Network settings].

1 

2 

1 
>

2 

3 
>

B
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Opret en trådløs forbindelse til dit hjemmenetværk med 
bredbåndsinternetadgang

Tryk på 34 for at vælge [Wireless], og tryk derefter på 2.
Tryk på 2 for at begynde at søge efter dit hjemmenetværk.
Tryk på 34 for at vælge dit hjemmenetværk med trådløs bredbåndsinternetadgang, 
og tryk derefter på 2.
Vælg [Automatic] > (Enable Proxy?) (Aktiver proxy?) [No (default)].

NP1100 viser en bekræftelse på, at indstillingerne er gemt.

Sådan oprettes en trådløs forbindelse på ethvert tidspunkt efter den første 
opsætning:

Sørg for, at dit trådløse adgangspunkt eller din trådløse router er tændt og tilsluttet 
bredbåndsinternet.
Sørg for, at NP1100 er tændt og tilsluttet det trådløse adgangspunkt eller den trådløse 
router.
Konfigurer netværket på NP1100:
Tryk på HjEM.
Tryk på 34 for at vælge [Settings] > [Network setup] > [Wireless] > 
[Search for networks].
Tryk på 34 for at vælge netværk.

Angiv krypteringsnøgle (hvis det er nødvendigt).

1 
2 
3 

4 
>

1 

2 

3 
4 
5 

6 
•

C

Bemærk Du kan finde oplysninger om, hvordan der oprettes kablet forbindelse, 
i brugervejledningen.
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ATrådløs streaming af musik fra en PC

Du kan trådløst streame musik til NP1100 fra en tilsluttet PC, hvis du installerer Windows 
Media Player 11 på PC'en og konfigurerer PC'en til at dele din musik. (Hvis Windows Media 
Player 11 allerede er installeret på PC'en, kan du springe afsnittet om installation over 
og fortsætte med konfigurationen).
Installer Windows Media Player 11

Indsæt den medfølgende software-CD i PC'en.
Installationen starter.
Hvis installationen ikke starter, skal du klikke på ikonet for Windows Media Player 
11  i Explorer.

Følg instruktionerne på PC'en for at installere Windows Media Player 11.

Konfigurer en PC til at dele musik
Dette kapitel beskriver, hvordan du kan konfigurere PC'en til at dele musik med NP1100.

Følg instruktionerne for at installere Windows Media Player 11.
På PC'en skal du klikke på Start > Programmer > Windows Media Player.
I grænsefladen til Windows Media Player skal du klikke på rullemenuen Bibliotek og 
vælge Mediedeling...

 

1 
•
•

2 

1 
2 
3 

D
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Nyd det3
Internetradio

Lyt til internetradio
Kontroller, at NP1100 er tændt.
Sørg for, at NP1100 er tilsluttet hjemmenetværket med bredbåndsinternetadgang.
Tryk på INTERNET RADIO.

Funktionerne vises.
For at lytte til en bestemt internetradiostation skal du vælge muligheden [Search] 
og derefter anvende de alfanumeriske taster til at indtaste navnet på radiostationen.

Tryk på 34 for at vælge stationen, og tryk derefter på 2.
Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på HjEM.

1 
2 
3 

•
•

4 
•

A

Bemærk Internetradiofunktioner kræver, at NP1100 er tilsluttet et hjemmenetværk med 
bredbåndsinternetadgang.

I popup-vinduet Mediedeling... skal du markere Del mine medier og derefter bekræfte 
med oK.

Når NP1100 er sluttet til dit hjemmenetværk, viser displayet NP1100 med et 
advarselsikon:  

Klik på NP1100.
Vælg Tillad, og bekræft derefter med OK.
På NP1100 skal ud trykke på HjEM.
Tryk på 34 for at vælge [Music], og tryk derefter på 2.

Displayet viser [Searching for UPnP servers...], efterfulgt af listen over medieservere.
Tryk på 34 for at vælge PC'en, og tryk derefter på 2.

4 

•

5 
6 
7 
8 

>
9 
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ABehøver du hjælp?

Brugervejledning
Se brugervejledningen, som du fik sammen med din afspiller.

Online
Besøg www.philips.com/welcome

Hørelsesbeskyttelse
Lyt ved moderat lydstyrke.

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan afgive lyde 
i decibelniveauer, som kan forårsage høretab for en normal person, selv ved under ét minuts 
lytning. De højere decibelniveauer tilbydes til de, som måske allerede har et lettere høretab.
Lyd kan snyde. I løbet af nogen tid vænner din hørelses “komfortniveau” sig til højere lydstyrker. 
Så efter længere tids lytning kan det, der lyder “normalt”, faktisk være højt og skadeligt for din 
hørelse. For at sikre dig imod dette, skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din 
hørelse vænner sig til niveauet, og så skal du efterfølgende skrue op.

For at finde et sikkert lydniveau:
Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
Hæv langsomt lydstyrken, indtil du kan høre det klart og behageligt uden forvrængning.

Lyt i rimelige tidsrum:
Længere tids udsættelse for lyd, selv ved normalt “sikre” niveauer, kan også forårsage høretab.
Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Sørg for, at følgende retningslinjer overholdes, når du bruger hovedtelefoner.
Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsrum.
Pas på du ikke justerer lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes niveauet.
Skru ikke så højt op for lydstyrken, at du ikke kan høre noget omkring dig.
I potentielt farlige situationer skal du være ekstra opmærksom eller midlertidigt holde op med 
at bruge hovedtelefonerne.
Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc.; 
det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
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Vigtigt

Sikkerhed
Lær disse sikkerhedssymboler at 
kende 

  
Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale 
inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din 
egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke 
fjernes. 
Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom 
på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den 
vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedlige-
holdelsesproblemer. 
ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for 
brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes 

for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. 
vaser må ikke placeres oven på apparatet. 
FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk 
stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og 
stikproppen skal sættes hele vejen ind. 

Læs disse instruktioner.

Opbevar disse instruktioner.

Respekter alle advarsler.

Følg alle instruktioner.

Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.

Rengør kun enheden med en tør klud.

Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer 
apparatet i overensstemmelse med producen-
tens instruktioner.

Installer ikke apparatet i nærheden af varmekil-
der som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne 
eller andre apparater (inkl. forstærkere), der 
producerer varme. 

I lande med et polariseret lysnet må du ikke 
fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne 
for den polariserede stikprop eller jordstikket. 
En polariseret stikprop har to ben, hvor det 
ene er bredere end det andet. En stikprop med 
jord har to ben foruden et tredje, der tjener 
som jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden 
ved drift. Hvis stikproppen ikke passer til 
stikkontakten, skal en autoriseret elektriker 
udskifte den forældede stikkontakt.

a	

b	

c	

d	

e	

f	

g	

h	

i	
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Advarsel: Med henblik på at forebygge 
elektrisk stød skal stikproppen passe til 
stikkontakten, og stikproppen skal sættes 
hele vejen ind.

Sørg for, at netledningen ikke trædes på, 
navnlig ved stikkene og stikforbindelserne 
samt det sted, hvor ledningen føres ud af 
apparatet.

Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er 
godkendt af producenten.

Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, 
der enten medfølger eller er godkendt af 
producenten. Hvis du bruger en vogn, skal 
du passe på, at apparatet ikke vælter ned, 
når du flytter den. 

 

Fjern apparatet fra stikkontakten under 
tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges 
gennem længere tid.

j	

k	

l	

m	

Al servicering skal udføres af kvalificeret 
personale. Apparatet skal serviceres, hvis det 
er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen 
beskadiges, der er blevet spildt væske på 
apparatet, der er kommet fremmedlegemer 
ind i apparatet, apparatet er blevet udsat 
for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke 
fungerer normalt eller er blevet tabt.

ADVARSEL vedr. brug af batterier – sådan 
forebygger du batterilækage, der kan 
forårsage personskade, tingskade eller 
produktskade:

Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at 
+ og - vender, som det er vist på enheden.
Bland ikke batterier (gamle og nye eller 
brunstens- og alkaliske batterier osv.).
Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal 
bruges gennem længere tid.

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller 
sprøjt.

Placer aldrig farlige genstande på apparatet 
(f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

Dette produkt kan indeholde bly og 
kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan 
være reguleret i henhold til miljømæssige 
bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om 
bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte 
de lokale myndigheder eller Electronic 
Industries Alliance: www.eiae.org.

n	

o	

•

•

•

p�

q�

r�
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Advarsel

Kabinettet bør aldrig tages af NP��00. 
Forsøg aldrig at smøre nogen del på NP��00.
Placér NP1100 på en flad, hård og stabil flade.
Placer aldrig NP��00 på andet elektrisk udstyr.
Benyt kun NP��00 indendørs. Hold NP��00 på 
forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der 
indeholder vand.
Udsæt ikke NP��00 for direkte sollys, åben ild eller 
varmekilder. 

•
•
•
•
•

•

Sådan tilsluttes stikproppen
Ledningerne i netledningen er farvekodede som 
følger : blå = neutral (N), brun = aktiv (L).
Eftersom disse farver muligvis ikke svarer til de 
farvekoder, som terminalerne i stikproppen har, 
skal du gøre følgende:

Slut den blå ledning til den terminal, der er 
markeret med N, eller som er farvet sort. 
Slut den brune ledning til den terminal, der er 
markeret med L, eller som er farvet rød.
Ingen af ledningerne må sluttes til stikproppens 
jordterminal, der er markeret med E (eller e), 
eller som er farvet grøn (eller grøn og gul).
Før du sætter stikproppens hætte tilbage 
på plads, skal du sørge for, at kabelklemmen 
holder fast på selve netledningen – ikke kun på 
de to ledninger.

Stikprop til stikkontakt
Dette apparat er udstyret med en stikprop, der 
er godkendt til �� A. Sikringen i denne type 
stikprop udskiftes på følgende måde:

•

•

•

Fjern sikringshætten og sikringen.
Monter en ny sikring af typen BS����� Amp, 
A.S.T.A. eller en sikring, der er BSI-godkendt.
Sæt sikringshætten på igen.

Hvis den monterede stikprop ikke passer til din 
stikkontakt, skal den fjernes, og en passende 
stikprop skal monteres. 
Hvis stikproppen indeholder en sikring, skal den 
være på � A. Hvis der bruges en stikprop uden 
sikring, må sikringen på fordelingstavlen ikke 
overstige � A. 
Den aftagede stikprop skal kasseres, således at 
den ikke ved et uheld bruges i en anden �� A 
stikkontakt.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke 
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller 
fuktighet.

Meddelelse
Overensstemmelseserklæring
For USA: 
Dette udstyr er blevet testet og fundet 
i overensstemmelse med begrænsningerne for 

a	
b	

c	
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en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 
�� i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er 
fastsat for at give rimelig beskyttelse mod 
skadelig interferens ved installation i boliger. 
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle 
radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke 
installeres og bruges i overensstemmelse med 
brugervejledningen, kan det forårsage skadelig 
interferens for radiokommunikation. Der er dog 
ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens 
i en given installation. Hvis udstyret er årsag til 
interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket 
kan bestemmes ved at slå udstyret fra eller 
til, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe 
interferensen vha. af en eller flere af følgende 
metoder:

Indstil eller flyt modtagerantennen.
Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke er på 
det samme kredsløb som modtageren. 
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-
/TV-tekniker for yderligere hjælp.

For Canada: 
Dette digitale udstyr overholder kravene for 
Klasse B-begrænsninger vedr. udsendelse af 
radiostøj fra digitale apparater, som det er angivet 
i bestemmelserne om radiointerferens fra det 
canadiske Department of Communications. Dette 
Klasse B digitale udstyr er i overensstemmelse 
med den canadiske ICES-00�.

•
•
•

•

Klasse II-udstyrssymbol

  

Dette symbol indikerer, at enheden er dobbelt-
isoleret.

Bortskaffelse af produkt og 
emballage
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer 
og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder 
det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 
�00�/��/EC

Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine 
udtjente produkter sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af 
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udtjente produkter er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljø og helbred.
Alt overflødig emballage er udeladt. Vi har gjort 
vores yderste, for at emballagen nemt kan 
adskilles i enkelte materialer.
Overhold de lokale retningslinjer for bortskaffelse 
af emballage.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. 
Emballagen er forenklet og består af tre 
materialer : Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) 
og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie). 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, 
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de 
lokale regler angående udsmidning af emballage, 
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Oplysninger om bortskaffelse af batteri
Batterier (inklusive indbyggede genopladelige 
batterier) indeholder stoffer, der kan forurene 
miljøet. Aflever altid apparatet på et offentligt 
indsamlingssted for at fjerne eventuelle 
indbyggede batterier, før du kasserer apparatet. 
Alle batterier skal bortskaffes på et officielt 
indsamlingssted.

0984
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Specifikationerne kan ændres uden varsel.Varemærkerne tilhører 
Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere 
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com
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