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Inleiding 
 

 

Media Browser powered by TwonkyMedia™ is speciaal ontwikkeld voor Philips  

Software-upgrade - versie 1.1.1.12  

 

 

 

Voordelen van de Media Browser: 

 

 

Deze softwareversie werkt op Windows XP en Vista. Met Media Browser kunt u muziek met de indelingen MP3, WMA, 
DRM-Free iTunes*, FLAC en Ogg Vorbis en afbeeldingen met de indelingen JPEG, BMP, GIF en PNG van uw PC naar 
uw Network Music Player streamen.  
Daarnaast kunt u met behulp van de Media Browser uw muziek en afbeeldingen beheren, uw metadata bewerken en 
uw mediabestanden eenvoudig doorzoeken. De Media Browser kan ook als afstandsbediening worden gebruikt: u 
kunt muziek bedienen en draadloos van uw PC naar uw Network Music Player streamen als deze zich in hetzelfde 
netwerk bevinden. 

  

 

 

 

Verificatieprocedure van de softwareversie 
 

 

U hebt een licentiesleutel nodig. Zorg ervoor dat u deze bij de hand hebt voordat u met de installatie van de software 

begint. De licentiesleutel vindt u op het hoesje van de CD-ROM die bij uw NP2500/NP2900-pakket is geleverd. 

 

1. Download de software met de naam PhilipsMediaBrowserSetup.exe. 

2. Als u al een eerdere versie van TwonkyMedia™ Server hebt geïnstalleerd, dient u deze te verwijderen voordat u 
Media Browser installeert. 

 Ga naar Start / Configuratiescherm / Software en markeer TwonkyMedia™ Server. Klik op de 
knop Verwijderen en wacht tot de software is verwijderd. 

3. Dubbelklik op het bestand PhilipsMediaBrowserSetup.exe om de installatie te starten. 

4. Volg de instructies in het pop-upvenster op om de installatie uit te voeren. 

 Selecteer uw voorkeurtaal. 

 Accepteer de gebruikersovereenkomst. 

 Kies Preserve settings from previous install (Instellingen van vorige installatie gebruiken) of 
Perform a clean installation (Een schone installatie uitvoeren). Perform a clean installation 
(Een schone installatie uitvoeren) wordt aanbevolen. 

 Voer de licentiesleutel in. 

 Voer een servernaam in voor uw PC (UPnP-server) die op uw thuisnetwerk zal verschijnen. 

 Selecteer "Express Install" (Express-installatie) als u wilt dat de Media Browser de 
standaardinstellingen toepast. U kunt ook "Custom Install" (Aangepaste installatie) selecteren om 
meerdere mappen met muziek en afbeeldingen te selecteren en andere instellingen te configureren. 

5. Als u Media Browser wilt starten, klikt u op Start / Alle programma's / TwonkyMedia / Media Browser. 

6. Klik op het pictogram in de Media Browser om willekeurige instellingen te wijzigen. 

7. Klik op het pictogram in de Media Browser voor een Help-menu. 

Opmerking: na de installatie wilt u wellicht meer mappen met muziek en fotobestanden toevoegen als u dit niet 
tijdens de installatie hebt gedaan. Als u een map wilt toevoegen:: 

 Ga naar het menu Settings ( ) (Instellingen), selecteer Server Settings (Instellingen server) en druk 

op de knop Browse (Bladeren) in het gedeelte Content Paths (Inhoudspaden). Navigeer naar de map waar 

uw media is opgeslagen. 

 Nadat u het juiste pad (de juiste map) hebt ingesteld, drukt u op de knop OK om te bevestigen. 

 Start de server opnieuw op. 

 

 

Softwaregeschiedenis 

NIL 

 

* iTunes is een handelsmerk van Apple Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 


