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Lees onze bepalingen en voorwaarden ten aanzien van de Streamium en lees 
de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga met beide akkoord. 
U vindt beide onderdelen in de gebruikershandleiding op de CD-ROM.
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LDe inhoud van de doos

Afstandsbediening 
2 AAA-batterijen

1 RCA-kabel 1 netsnoer CD-ROM 
(Gebruiksaanwijzing + 
software

Streamium Network Music Player NP1100

Voordat u de afstandsbediening gebruikt:

Plaats de batterijen zoals afgebeeld.
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Voorbereiden1
Vooraanzicht

 

a	Display

Bovenaanzicht
a	STAnDBY - On

Achteraanzicht
a	LInE OUT -aansluitingen (rood/wit)

b	DIGITAL OUT -aansluiting

c	p -aansluiting

d	ETHERnET -aansluiting

e	POWER SUPPLY -aansluiting
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LAfstandsbediening

a y

b MUSIC SERvICES optionele functie; beschikbaar 
in sommige regio's

c SETTInGS
d DIM het display aanpassen

e FAvORITE
f SEARCH
g 3 4 1 2 navigeren

h OK / 2; bevestigen / afspelen/onderbreken 

i )K vooruit

j 9 stoppen

k + vOL -
l MUTE
m CLEAR
n a/A hoofdletter/kleine letter instellen

o 3RATE4

p J( terug

q HOME
r SHUFFLE in willekeurige volgorde afspelen

s REPEAT
t MUSIC 

u InTERnET RADIO
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Aansluiten2

Een geluidssysteem aansluiten 

De speler aansluiten op netspanning

De speler aansluiten op een thuisnetwerk

Draadloos muziek van een PC streamen

A

www

A

B

C

D

B

C

D
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In dit gedeelte wordt het instellen van het meest gebruikte draadloze 
thuisnetwerk beschreven. 
(Wilt u een 'vaste' verbinding maken, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing.)

Wanneer u de speler aansluit op een thuisnetwerk met breedbandinternettoegang, kunt u:
Luisteren naar internetradio
Verbinding maken met internet voor firmware-updates

START HIER…

A

Belangrijk! Zorg ervoor dat u de netwerknaam en het netwerkwachtwoord of de 
encryptiesleutel bij de hand hebt wanneer u het netwerk voor de eerste keer instelt.

Een geluidssysteem aansluiten
Sluit de meegeleverde rode en witte audiokabels aan op de AUX IN-aansluitingen 
van het geluidssysteem en op de rode en witte LInE OUT -aansluitingen van de 
NP1100.
Stel de bron van het geluidssysteem in op 'AUX' en bedien het geluidssysteem zoals 
u gewend bent.

De speler aansluiten op netspanning
Na een korte introductiedemo geeft de speler het scherm [Taal] weer.

Druk op 34 om de taal te selecteren en druk vervolgens op 2.
Op het display wordt het scherm [Datumind. inst.] weergegeven.

Druk op 34 om de indeling aan te passen en druk vervolgens op 2 om de instelling 
te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
Volg stap 2 om de datumindeling, de tijdsindeling, de datum en de tijd in te stellen.

Op het display wordt het scherm [Netwerkinst.] weergegeven.

1 

2 

1 
>

2 

3 
>

B
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Een draadloze verbinding maken naar uw thuisnetwerk met 
breedbandinternettoegang

Druk op 34 om [Draadloos] te selecteren en druk vervolgens op 2.
Druk op 2 om naar uw thuisnetwerk te zoeken.
Druk op 34 om uw thuisnetwerk met draadloze breedbandinternettoegang te 
selecteren en druk vervolgens op 2.
Selecteer [Autom.] > (Proxy insch.?) [nee (standaard)].

Op de NP1100 wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen 
worden opgeslagen.

voor alle keren na de eerste installatie maakt u als volgt een draadloze verbinding:
Controleer of uw draadloze toegangspunt of draadloze router is ingeschakeld en 
verbonden met breedbandinternet.
Controleer of de NP1100 is ingeschakeld en verbonden met het draadloze 
toegangspunt of de draadloze router.
Configureer de netwerkinstellingen op de NP1100:
Druk op HOME.
Druk op 34 en selecteer [Instellingen] > [netwerkinst.] > [Draadloos] > 
[Zoeken naar netwerken].
Druk op 34 en selecteer het netwerk.

Voer de encryptiesleutel in (indien gevraagd).

1 
2 
3 

4 
>

1 

2 

3 
4 
5 

6 
•

C

Opmerking Voor meer informatie over het maken van een vaste verbinding, 
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing.
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LDraadloos muziek van een PC streamen

U kunt draadloos muziek streamen naar de NP1100 van een aangesloten PC als u 
Windows Media Player 11 op de PC installeert en de PC configureert om uw muziek 
te delen. (Als Windows Media Player 11 al op uw PC is geïnstalleerd, kunt u het 
installatiegedeelte overslaan en doorgaan met de configuratie.)
Windows Media Player 11 installeren

Plaats de meegeleverde software-CD in de PC.
De installatie begint.
Als de installatie begint, klikt u op het Windows Media Player 11-pictogram  
in Verkenner.

Volg de instructies op de PC om Windows Media Player 11 te installeren.
Een PC configureren om muziek te delen
In dit hoofdstuk vindt u instructies voor het configureren van de PC om muziek te 
delen met de NP1100.

Volg de instructies om Windows Media Player 11 te installeren.
Klik op de PC op Start > Programma's > Windows Media Player.
Klik in de Windows Media Player-interface op de vervolgkeuzelijst Mediabibliotheek 
en selecteer Media delen...

 

1 
•
•

2 

1 
2 
3 

D
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Genieten3
Internetradio

Naar internetradio luisteren
Controleer of de NP1100 is ingeschakeld.
Controleer of de NP1100 is aangesloten op het thuisnetwerk met 
breedbandinternettoegang.
Druk op InTERnET RADIO.

De opties worden weergegeven.
Om naar een bepaalde internetradiozender te luisteren, selecteert u de optie [Zoeken] 
en vervolgens gebruikt u de alfanumerieke knoppen om de naam van de radiozender in 
te voeren.

Druk op 34 om de zender te selecteren en druk vervolgens op 2.
Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

1 
2 

3 
•
•

4 
•

A

Opmerking De internetradiofuncties vereisen dat de NP1100 is aangesloten op een 
thuisnetwerk met breedbandinternettoegang.

Schakel in het pop-upvenster Media delen... het selectievakje Mijn mediabestanden 
delen in en klik op OK om te bevestigen.

Als de NP1100 op uw thuisnetwerk is aangesloten, wordt op het scherm de 
NP1100 weergegeven met een waarschuwingspictogram: 

Klik op de NP1100.
Selecteer Toestaan en klik op OK om te bevestigen.
Druk op de NP1100 op HOME.
Druk op 34 om [Muziek] te selecteren en druk vervolgens op 2.

Op het display wordt [Bezig met zoeken naar UPnP-servers...], weergegeven, 
gevolgd door een lijst met mediaservers.

Druk op 34 om de PC te selecteren en druk vervolgens op 2.

4 

•

5 
6 
7 
8 

>

9 
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LHulp nodig?

Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de speler hebt ontvangen.

Online
Ga naar www.philips.com/welcome

Bescherm uw gehoor
Luister met een redelijk volume.

Het gebruik van een hoofdtelefoon met hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Dit toestel 
kan geluid met een uiterst hoog volume opwekken dat schade aan het gehoor kan veroorzaken, 
zelfs bij gebruik van minder dan een minuut. Het hogere geluidsniveau dat beschikbaar is op dit 
toestel is voor degenen die slechthorend zijn.
Het geluidsniveau kan misleidend zijn. Na verloop van tijd kan uw gehoor zich “aanpassen” aan 
een hoger volumeniveau. Het volume dat na verloop van tijd “normaal” lijkt te zijn, kan feitelijk 
te hoog en schadelijk zijn voor het gehoor. Zet om dit te voorkomen het volume op een veilig 
niveau voordat uw gehoor zich aanpast, en houd deze instelling aan.

Het bepalen van een veilig geluidsniveau:
Stel het volume op een laag niveau in.
Het volume geleidelijk verhogen totdat u het geluid duidelijk en zonder vervorming goed 
kunt horen.

Beperk het luisteren tot redelijke periodes:
Langdurig gebruik, ook bij een “veilig” geluidsniveau, kan het gehoor beschadigen.
Beperk het gebruik van uw toestel, en onderbreek het luisteren regelmatig.

neem de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
Luister bij redelijke volumes en beperk het gebruik tot redelijke periodes.
Zorg ervoor het volume niet te verhogen als uw gehoor zich aanpast.
Het volume niet dusdanig verhogen dat uw omgevingsgeluiden niet te horen zijn.
Neem voorzichtigheid in acht of onderbreek het gebruik tijdelijk in situaties die mogelijk 
gevaar opleveren.
De hoofdtelefoon niet gebruiken bij het besturen van een voertuig, fiets, skateboard, 
en dergelijk; dit kan verkeersgevaarlijk zijn en is in sommige gevallen illegaal.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
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Belangrijk
Veiligheid
Weet wat deze 
veiligheidssymbolen betekenen 

  
Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor 
ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een 
elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen 
veiligheid en die van anderen is het van belang 
dat u het apparaat niet opent. 
Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken 
waarvoor u de bijgesloten documentatie 
aandachtig dient te lezen om bedienings- en 
onderhoudsproblemen te voorkomen. 
WAARSCHUWING: om het risico van brand 
of een elektrische schok zo veel mogelijk 
te beperken mag dit apparaat niet worden 
blootgesteld aan regen of vocht en mogen er 
geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, 
op dit apparaat worden geplaatst. 

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een 
elektrische schok zo veel mogelijk te beperken 
dient u de brede pin van de stekker te passen op 
de brede opening van het contact en volledig in 
te brengen. 

Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies.
Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van 
water.
Uitsluitend schoonmaken met een droge 
doek.
Geen ventilatieopeningen afdekken. 
Installeer dit apparaat volgens de instructies 
van de fabrikant.
Installeer dit apparaat niet in de nabijheid 
van warmtebronnen zoals radiatoren, 
warmeluchtroosters, kachels of andere 
apparaten (zoals versterkers) die warmte 
produceren.
Neem in landen met gepolariseerde 
stroom het veiligheidsdoel van de 
gepolariseerde of geaarde stekker in acht. 
Een gepolariseerde stekker heeft twee 
pinnen waarvan de ene breder is dan de 
andere. Een geaarde stekker heeft twee 
pinnen en een aardecontact. De bredere pin 
of het aardecontact is aangebracht voor uw 
veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet 
in het stopcontact past, raadpleeg dan een 
elektricien om het verouderde stopcontact 
te vervangen.

a	

b	

c	

d	

e	

f	

g	

h	

i	

np1100_qsg_05nld_non.indd   10 2008-04-28   9:09:44 PM



��

n
L

Let op: om het risico van een elektrische 
schok te beperken, dient u de brede pin van 
de stekker te passen op de brede opening 
van het contact en volledig in te brengen.

Plaats het netsnoer zodanig dat niemand 
erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in 
het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en 
het punt waar het netsnoer uit het apparaat 
komt.
Gebruik uitsluitend door de fabrikant 
gespecificeerde toebehoren/accessoires.
Uitsluitend te gebruiken met de door 
de fabrikant gespecificeerde of bij het 
apparaat verkochte wagen, standaard, statief, 
beugel of onderstel. Bij gebruik van een 
wagen dient u de combinatie wagen/
apparaat voorzichtig te verplaatsen om te 
voorkomen dat deze omvalt. 

 

Haal de stekker van dit apparaat uit het 
stopcontact bij onweer of wanneer het 
apparaat gedurende langere tijd niet wordt 
gebruikt.

j	

k	

l	

m	

Laat al het onderhoud verrichten 
door erkend onderhoudspersoneel. 
Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, 
het netsnoer of de stekker is beschadigd, 
wanneer er vloeistof in of een voorwerp 
op het apparaat is gevallen, wanneer het 
apparaat is blootgesteld aan regen of 
vocht, wanneer het apparaat niet goed 
functioneert of wanneer het is gevallen.
WAARSCHUWING met betrekking tot 
batterijgebruik – Om te voorkomen dat 
batterijen gaan lekken, wat kan leiden 
tot lichamelijk letsel of beschadiging van 
eigendommen of het apparaat:

Plaats alle batterijen correct met + en - 
zoals aangegeven op het apparaat.
Plaats geen oude en nieuwe of 
verschillende typen batterijen in het 
apparaat.
Verwijder de batterijen wanneer het 
apparaat gedurende langere tijd niet 
wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat het apparaat niet vochtig 
of nat wordt.
Plaats niets op het apparaat dat gevaar 
kan opleveren, zoals een glas water of een 
brandende kaars.
Dit product kan lood en kwik bevatten. 
Voor het weggooien van deze materialen 
zijn milieuvoorschriften van toepassing. 
Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker 
of de Electronic Industries Alliance: 
www.eiae.org.

n	

o	

•

•

•

p�

q�

r�
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Waarschuwing

Verwijder de behuizing van de NP1100 nooit. 
Geen enkel onderdeel van de NP1100 hoeft ooit 
te worden gesmeerd.
Plaats de NP1100 op een vlakke, harde en stabiele 
ondergrond.
Plaats de NP1100 nooit op andere elektrische 
apparatuur.
Gebruik de NP1100 uitsluitend binnenshuis. Houd 
de NP1100 uit de buurt van water, vocht en 
vloeistofhoudende voorwerpen.
Houd de NP1100 uit de buurt van direct zonlicht, 
open vuur of warmte. 

•
•

•

•

•

•

Een stekker aansluiten
De draden in het netsnoer hebben de volgende 
kleurcode: blauw = nul (N), bruin = fase (L).
Als deze kleuren niet overeenkomen met de 
kleurmarkeringen voor de polen in de stekker 
gaat u als volgt te werk:

Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of 
met een N gemarkeerde pool. 
Sluit de bruine draad aan op de rode of met 
een L gemarkeerde pool.
Sluit deze draden niet aan op het groene 
(of groen-gele) of met een E (of e) 
gemarkeerde aardcontact in de stekker.
Bevestig de trekontlasting over de mantel 
van het netsnoer - niet slechts over de twee 
draden - en sluit de stekker.

Stekker
Dit apparaat heeft een stekker die is 
goedgekeurd voor 13 ampère. In dit type stekker 
vervangt u de zekering als volgt:

•

•

•

Verwijder het deksel van de zekering en de 
zekering zelf.
Plaats een nieuwe zekering van het 
goedgekeurde type BS13625 Amp, A.S.T.A. 
of BSI.
Plaats het deksel terug.

Als de stekker niet geschikt is voor uw 
stopcontacten, kunt u hem afknippen en in plaats 
daarvan een passende stekker monteren. 
Als de stekker een zekering bevat, dient de 
waarde daarvan 5 ampère te zijn. Bij gebruik van 
een stekker zonder zekering mag de zekering in 
de meterkast niet groter zijn dan 5 ampère. 
Gooi de afgeknipte stekker weg om het gevaar 
van een elektrische schok te voorkomen 
wanneer die elders in een stopcontact van 
13 ampère zou worden gestoken.
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.

Verklaring
verklaring van de fabrikant
Voor de VS: 
Dit apparaat is getest en voldoet aan de 

a	

b	

c	
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limieten voor een digitaal apparaat uit klasse 
B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om 
een aanvaardbare bescherming te bieden tegen 
schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. 
Dit apparaat genereert, gebruikt en verzendt 
radiofrequentie-energie. Het apparaat kan 
schadelijke interferentie bij radiocommunicaties 
veroorzaken, als het apparaat niet wordt 
geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. 
Er bestaat echter geen garantie dat er in bepaalde 
opstellingen geen interferentie zal optreden. 
Als dit apparaat wel schadelijke interferentie 
veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst 
(dit kunt u vaststellen door het apparaat uit 
en weer aan te zetten), raden wij u aan de 
interferentie te corrigeren door een of meer van 
de volgende maatregelen te nemen.

Draai de antenne in een andere richting of 
verplaats deze.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en 
de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact 
dat hoort bij een andere stroomkring dan 
het stopcontact waarop de ontvanger is 
aangesloten. 
Vraag de leverancier of een ervaren radio/
TV-technicus om hulp.

Voor Canada: 
Dit digitale apparaat voldoet aan de limieten 
voor de radiofrequente ruisuitstralingen van een 
digitaal apparaat uit klasse B zoals bepaald in de 
Radio Interference Regulations van het Canadese 
Ministerie van Communicatie. Dit digitale 
apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese 
norm ICES-003.

•

•

•

•

Symbool klasse II apparatuur

  

Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een 
dubbel isolatiesysteem heeft.

Verwijdering van het product en 
de verpakking
Uw product is vervaardigd van kwalitatief 
hoogwaardige materialen en onderdelen, welke 
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorgekruiste 
afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het 
product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elek-
trische en elektronische producten in uw regio 
gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten 
de lokale wetgeving in acht en plaats uw product 
niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u 
oude producten correct verwijdert, voorkomt 

np1100_qsg_05nld_non.indd   13 2008-04-28   9:09:44 PM



��

u negatieve gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal 
gebruikt. We hebben ons best gedaan om het 
voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om het 
materiaal te scheiden.
Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake de 
verwijdering van verpakkingsmateriaal.
Met het oog op het milieu
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal 
gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de 
verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden 
in drie materialen: karton (de doos), polystyreen 
(buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). 
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen 
worden gerecycled en opnieuw kunnen worden 
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd 
door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de 
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van 
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude 
apparatuur.
Informatie over de verwijdering van 
batterijen
Batterijen (inclusief ingebouwde, oplaadbare 
batterijen) bevatten stoffen die slecht kunnen zijn 
voor het milieu. Lever het apparaat altijd in op 
een officieel verzamelpunt om de ingebouwde 
batterijen te laten verwijderen voordat u het 
apparaat afdankt. U dient alle batterijen in te 
leveren op een officieel verzamelpunt.

0984
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Gedrukt in China
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Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics Electronics N.V. 
of de respectieve eigenaren 
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com
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