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Lue ja hyväksy käyttöoppaassa olevat Streamiumin käyttöehdot sekä 
ohjelmiston käyttöoikeussopimus.
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fiPakkauksen sisältö

Kaukosäädin 
2 AAA-paristoa

1 RCA-kaapeli 1 virtajohto CD-levy, joka 
sisältää Käyttöopas ja 
ohjelmisto

Streamium Network Music Player NP1100

Ennen kauko-ohjaimen käyttöä:

Asenna paristot kuvan osoittamalla tavalla.
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valmistelut1
Näkymä edestä

 

a	Näyttö

Näkymä ylhäältä
a	STANDBY - ON

Näkymä takaa
a	LiNE OUT (punainen/valkoinen) -liitännät

b	DiGiTAL OUT -liitäntä

c	p -liitäntä

d	ETHERNET -liitäntä

e	POwER SUPPLY -liitäntä
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Kaukosäädin
a y

b MUSic SERvicES valinnainen toiminto saatavana 
joillain alueilla

c SETTiNGS
d DiM näyttöasetusten säätö

e fAvORiTE
f SEARcH
g 3 4 1 2 selaaminen

h OK / 2; vahvistus / toisto/tauko 

i )K siirtyminen eteenpäin

j 9 pysäytys

k + vOL -
l MUTE
m cLEAR
n a/A kirjainkoon muuttaminen

o 3RATE4

p J( siirtyminen taaksepäin

q HOME
r SHUffLE satunnaistoisto

s REPEAT
t MUSic 

u iNTERNET RADiO
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liitännät2

Äänijärjestelmän liittäminen 

Soittimen liittäminen virtalähteeseen

Soittimen liittäminen kotiverkkoon

Musiikinsiirtäminen langattomasti tietokoneesta

A

www

A

B

C

D

B

C

D
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Tässä osassa esitellään yleisimmin käytetty kotiverkon kokoonpano. 
(Tietoja langallisesta yhteydestä on käyttöoppaassa.)

Kun liität soittimen kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys, voit kuunnella 
Internet-radiota.
muodostaa Internet-yhteyden laiteohjelmapäivityksiä varten.

AlOITA TÄSTÄ…

A

Tärkeää! Pidä ensiasennuksen aikana verkon nimi ja salasana tai salausavain saatavilla.

Äänijärjestelmän liittäminen
liitä mukana toimitetuilla punaisella ja valkoisella äänikaapelilla äänijärjestelmän 
AUX IN -liitännät NP1100: LiNE OUT -liitäntöihin.
valitse äänijärjestelmän lähteeksi AUX ja ohjaa äänijärjestelmää tavalliseen tapaan.

Soittimen liittäminen virtalähteeseen
Lyhyen esittelyn jälkeen soitin näyttää [Language] (Kieli) -näytön.

Valitse kieli 34 -painikkeilla ja paina sitten 2 -painiketta.
Näyttöön avautuu [Date format] (Päivämäärä) -ikkuna.

Määritä päivämäärä 34 -painikkeilla ja vahvista asetus ja siirry seuraavaan asetukseen 
painamalla 2-painiketta.
Määritä päivämäärän ja ajan esitysmuoto, päivämäärä ja aika vaiheen 2 mukaisesti.

Näyttöön avautuu [Network settings] (Verkkoasetukset) -ikkuna.

1 

2 

1 
>

2 

3 
>

B
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Langattoman yhteyden muodostaminen kotiverkkoon, jossa on 
Internet-laajakaistayhteys

Paina 34 ja valitse [wireless] (langaton). paina sitten 2 -painiketta.
Aloita kotiverkon haku painamalla 2 -painiketta.
valitse kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys, painamalla 34 -painiketta. 
Paina sitten 2 -painiketta.
valitse [Automatic] (Automaattinen) > (enable Proxy?) (välimuisti?) [No (default)] 
(ei (Oletus)).

NP1100 näyttää vahvistuksen, että asetukset on tallennettu.

Näin muodostetaan langaton yhteys ensiasennuksen jälkeen:
varmista, että langattomaan tukiasemaan tai reitittimeen on kytketty virta ja 
Internet-laajakaistayhteys on muodostettu.
varmista, että NP1100-laitteeseen on kytketty virta ja se on yhdistetty langattomaan 
tukiasemaan tai reitittimeen.
Määritä verkko NP1100-laitteessa:
Paina HOME -painiketta.
Paina 34 -painiketta ja valitse [Settings] (Asetukset) > [Network setup] 
(verkkoasetukset)> [wireless] (langaton) > [Search for networks] (etsi verkkoja).
Paina 34 ja valitse verkko.

Kirjoita salausavain (tarvittaessa).

1 
2 
3 

4 

>

1 

2 

3 
4 
5 

6 
•

C

Huomautus Lisätietoja langallisesta yhteydestä on käyttöoppaassa.
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fiMusiikin siirtäminen langattomasti tietokoneesta
Voit siirtää musiikkia langattomasti NP1100-laitteeseen tietokoneesta, jos tietokoneeseen 
on asennettu Windows Media Player 11 ja tietokone on määritetty jakamaan musiikkia. 
(Jos tietokoneeseen on jo asennettu Windows Media Player 11, voit ohittaa asennusosan 
ja jatkaa asetusten määrittämisestä.)
Windows Media Player 11 -ohjelman asentaminen

Aseta ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.
Asennus käynnistyy.
Jos asennus ei käynnisty, napsauta Resurssienhallinnassa Windows Media Player 11 

 -ohjelman kuvaketta.
Asenna Windows Media Player 11 tietokoneen ohjeiden mukaisesti.

Tietokoneen musiikinjakamisasetusten määrittäminen
Tässä osassa on tietokoneen ja NP1100:n musiikinjakamisasetusten määrittämisohjeet.

Asenna Windows Media Player 11 ohjeiden mukaisesti.
valitse tietokoneessa Käynnistä > Ohjelmat > windows Media Player.
valitse Windows Media Player -ohjelmassa avattava  Kirjasto-valikko ja valitse 
Median jakaminen...

 

1 
•
•

2 

1 
2 
3 

D
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Käyttö3
Internet-radio

Internet-radion kuunteleminen
varmista, että NP1100-laitteeseen on kytketty virta.
varmista, että NP1100 on liitetty kotiverkkoon, jossa on Internet-laajakaistayhteys.
Paina iNTERNET RADiO -painiketta.

Asetukset tulevat näkyviin.
Kun haluat kuunnella tiettyä Internet-kanavaa, valitse [Search] (Haku) ja kirjoita 
radiokanavan nimi aakkosnumeerisilla painikkeilla.

valitse asema 34 -painikkeella ja paina 2 -painiketta.
Palaa aloitusvalikkoon painamalla HOME -painiketta.

1 
2 
3 

•
•

4 
•

A

Huomautus Internet-radion toimiminen vaatii, että NP1100 on liitetty kotiverkkoon, 
jossa on Internet-laajakaistayhteys.

valitse Median jakaminen... -ponnahdusikkunassa Jaa media ja vahvista valinta OK-
painikkeella.

Kun NP1100 on liitetty kotiverkkoon, näytössä näkyy NP1100 ja hälytyskuvake: 
Napsauta NP1100 -kuvaketta.
valitse Salli ja vahvista OK -painikkeella.
Paina NP1100:n HOME -painiketta.
Paina 34 -painiketta ja valitse [Music] (Musiikki). Paina sitten 2 -painiketta.

Näytössä on teksti [Searching for UPnP servers...] (Etsitään UPnP-palvelimia) 
ja mediapalvelimien luettelo.

valitse tietokone 34 -painikkeella ja paina sitten 2 -painiketta.

4 

•
5 
6 
7 
8 

>

9 

np1100_qsg_09fin_non.indd   8 2008-04-28   7:37:06 PM



�

fiTarvitsetko apua?
Käyttöopas
lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa

Online
Käy osoitteessa www.philips.com/welcome

Kuunteluturvallisuudesta
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi 
tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön 
jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun “mukavuustaso” sopeutuu suurille 
äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen “normaali” äänenvoimakkuus voi itse asiassa 
olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle 
ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.

Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:
Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:
Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa “turvallisella” tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.

Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. 
Sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Tärkeää

Turvallisuus
Turvasymbolit 

  
Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä 
materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. 
Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa. 
Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, 
joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava 
lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- 
ja huolto-ongelmat voidaan välttää. 
VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi 
laitetta ei altistaa sateelle tai kosteudelle. 
Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, 
ei saa laittaa laitteen päälle. 

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liitti-
men leveä osa liitännän leveään osaan kunnolla. 

Lue nämä ohjeet.

Säilytä nämä ohjeet.

Huomioi kaikki varoitukset.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä käytä laitetta veden lähellä.

Puhdista vain kuivalla liinalla.

Älä tuki ilmastointiaukkoja. 
Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten 
lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä 
tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia). 

Käytä aina maadoitettua pistoketta 
ja pistorasiaa. Maadoittamattomassa 
pistokkeessa on kaksi johtoliitintä. 
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi 
johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. 
Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä. 
Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan 
ammattilaiseen.

a	

b	

c	

d	

e	

f	

g	

h	

i	
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Varoitus: Sähköiskun välttämiseksi sovita 
liittimen leveä osa liitännän leveään osaan 
kunnolla.

Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle 
astumiselta.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
lisälaitteita.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja 
tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta 
siirtämisen aikana. 

 

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta 
ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta 
ei käytetä pitkään aikaan. 
 
 

j	

k	

l	

m	

Anna vain valtuutetun huoltohenkilön 
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite 
on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai 
pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on 
päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on 
kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen 
vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää 
toimimalla seuraavilla tavoilla:

Asenna paristot oikein, laitteen ja 
paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä 
(älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai 
hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
Poista paristot, jos laite on pitkään 
käyttämättä.

Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita 
nesteitä.

Älä aseta laitteen päälle mitään sitä 
mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja 
elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä 
ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja 
aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä 
paikallisilta viranomaisilta tai Electronic 
Industries Alliance -järjestön kotisivulta 
osoitteesta www.eiae.org.

n	

o	

•

•

•

p�

q�

r�
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Tärkeää

Älä koskaan avaa NP1100:n runkoa. 
Älä koskaan voitele mitään NP1100:n osaa.
Aseta NP1100 tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle.
Älä koskaan aseta NP1100-laitetta muiden 
laitteiden päälle.
Käytä NP1100-laitetta ainoastaan sisällä. 
Pidä NP1100 erillään vedestä, kosteudesta ja 
nesteitä sisältävistä esineistä.
Älä säilytä NP1100-laitetta suorassa auringonvalossa 
tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä. 

•
•
•
•

•

•

Pistokkeen liittäminen
Virtajohdon kaapeleilla on värikoodaus: sininen = 
nolla (N, neutral), ruskea = jännitteinen (L, live).
Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen 
liittimien värimerkintöjä, toimi seuraavalla tavalla:

Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on merkki 
N tai jonka väri on musta. 
Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on merkki 
L tai jonka väri on punainen.
Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen 
maaliitäntään, jossa on merkki E (tai e) 
tai jonka väri on vihreä (tai keltavihreä).
Varmista ennen pistokkeen sulkemista, että 
kaapelin pidike on kiristetty kaapelin suojuksen 
päälle - ei pelkästään kahden kaapelin päälle.

virtapistoke
Tässä laitteessa on hyväksytty 13 ampeerin pistoke. 
Vaihda pistokkeen sulake seuraavalla tavalla:

•

•

•

Irrota sulakkeen kansi ja sulake.
Aseta paikalleen uusi sulake, joka on tyyppiä 
BS13625 Amp, A.S.T.A. tai BSI:n hyväksymää 
tyyppiä.
Kiinnitä sulakkeen kansi.

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihda sen tilalle 
sopiva pistoke. 
Jos virtapistokkeessa on sulake, sen pitää olla 
5 ampeerin sulake. Jos käytössä on pistoke, jossa 
ei ole sulaketta, sulakerasiassa saa olla enintään 
5 ampeerin sulake. 
Irrotettu pistoke on hävitettävä mahdollisen 
sähköiskuvaaran välttämiseksi, jos pistoke liitetään 
myöhemmin 13 ampeerin pistorasiaan.
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.

a	
b	

c	
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Huomautus
Huomautus säädöksistä
USA: 
Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n 
säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle 
laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. 
Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan 
haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa 
kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi 
säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei 
asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se 
voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin. Ei voida 
kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny 
missään laitekokoonpanossa. Jos laite aiheuttaa 
haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin 
(häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta 
ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan 
korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

Muuta vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa.
Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi 
toisistaan.
Kytke laitteisto ja vastaanotin eri 
virtapiireissä oleviin pistorasioihin. 
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja 
TV-asentajalta.

Kanada: 
Tämä digitaalilaite ei ylitä Kanadan 
viestintäministeriön luokan B digitaalilaitteelle 
määrittämiä radiotaajuussäteilyn 
radiohäiriösäädösten rajoja. Tämän luokan B laite 
noudattaa kanadalaista ICES-003-säädöstä.

•
•

•

•

Laiteluokan ii symboli

  

Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on 
kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Tuotteen ja pakkausmateriaalin 
hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu 
laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, 
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin 
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY 
soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille 
tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja 
tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. 

np1100_qsg_09fin_non.indd   13 2008-04-28   7:37:09 PM



��

Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla 
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille 
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. 
Olemme pyrkineet siihen, että pakkaus on helppo 
jakaa eri materiaaleihin.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja koskevia 
kierrätysohjeita.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. 
Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on 
helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), 
polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni 
(pussit, suojamuoviarkki). 
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän 
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. 
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, 
vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita 
koskevia kierrätysohjeita.
Paristojen hävittäminen
Paristot (ja kiinteät akut) ovat ongelmajätettä. 
Anna ammattilaisen irrottaa kiinteä akku laitteesta. 
Vie paristot ja akut aina niiden kierrätyspisteeseen.

0984
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Painettu Kiinassa
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Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips electronics N.v.:n tai 
vastaavien omistajiensa omaisuutta. 
© 2008 Koninklijke Philips electronics N.v.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

www.philips.com
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