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www.philips.com/welcome.

Registreer uw product op
Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning.
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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.
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De inhoud van de doos
Streamium Network Music Player NP2500
Philips Streamium Network Music Player

NP2500

Quick start guide
1 Prepare
2 Connect
3 Enjoy

Afstandsbediening 1 RCA-kabel
2 AAA-batterijen

1 netspanningsCD-ROM met
Snelstartgids
adapter met kabel gebruikershandleiding en software

Voordat u de afstandsbediening gebruikt:
Plaats de batterijen zoals afgebeeld.
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Overzicht

Vooraanzicht
a Display

Bovenaanzicht
a y (Aan/stand-by/energiebesparende stand-by)
b s (hiermee dempt u het geluid)
c +VOL- (hiermee past u het volume aan)

Achteraanzicht
a p-aansluiting
b DIGITAL OUT-aansluiting (zwart)
c LINE OUT-aansluitingen (rood/wit)
d AUX IN L/R-aansluitingen (rood/wit)
e Voedingsaansluiting
f ETHERNET-aansluiting
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a
b
c
d

e
f

g FAVORITE (hiermee
markeert u het huidige
bestand als favoriet of maakt
u de markering ongedaan)
h 1 234 (navigeren)
i OK (bevestigen)
j HOME (hiermee gaat u naar
het hoofdmenu)
k 2; (hiermee wordt het
huidige bestand afgespeeld/
onderbroken / hiermee wordt
SuperPlay™ voor de huidige
lijst geactiveerd)
l )K (hiermee gaat u naar het
volgende bestand)
m s (hiermee schakelt u het
geluid in of uit)
n NOW PLAYING (hiermee
gaat u naar het huidige
afspeelscherm)
o +VOL- (hiermee verhoogt/
verlaagt u het afspeelvolume)
p Alfanumerieke knoppen
q CLEAR (druk hierop om
y (Aan/stand-by)
het laatst ingevoerde teken
BRIGHTNESS (hiermee past
te verwijderen/houd deze
u de displayverlichting aan)
knop ingedrukt om de laatst
AUX (hiermee selecteert u
ingevoerde regel te verwijderen)
de externe bron)
r FULLSOUND (hiermee
ONLINE SERVICES
activeert/deactiveert u
(hiermee gaat u naar het
FullSound™)
optionele menu voor
s DBB (hiermee activeert/
onlineservices)
deactiveert u Dynamic Bass
NOW PLAYING (hiermee
Boost)
gaat u naar het huidige
t SNOOZE (hiermee
afspeelscherm)
onderbreekt u het alarm
CLOCK (hiermee activeert u
15 minuten)
de tijdweergave)
u SLEEP TIMER (hiermee
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Afstandsbediening
bladert u door de opties voor
de sleeptimer)
REPEAT (hiermee bladert u
door de opties voor herhaald
afspelen)
SHUFFLE (hiermee activeert/
deactiveert u het afspelen in
willekeurige volgorde)
NEUTRAL (hiermee
activeert/deactiveert u alle
geluidsprocessen)
EQ (hiermee bladert u door
de vooraf gedefinieerde opties
voor de equalizer)
a/A (hiermee schakelt u tussen
hoofdletters en kleine letters
voor de alfanumerieke invoer)
+RATE- (hiermee verhoogt/
verlaagt u de classificering van
de huidige muziek)
9 (stoppen)
J( (hiermee gaat u naar het
vorige bestand/hiermee wist u
de laatste invoer)
BACK O (hiermee gaat u terug
naar het vorige scherm)
SEARCH (hiermee kunt u
naar bestanden zoeken)
DEMO (hiermee activeert u
de demo)
SETTINGS (hiermee gaat u
naar het menu Instellingen)
INTERNET RADIO
(hiermee gaat u naar het
menu Internetradio)
MEDIA LIB. (hiermee gaat u
naar de mediabibliotheek)
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Aansluiten

A
D

C
B

A
B
C
D

Een geluidssysteem aansluiten
De speler aansluiten op netspanning
De speler aansluiten op een thuisnetwerk
Draadloos muziek en foto's van een computer streamen
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START HIER…

Navigeren en selecteren met de afstandsbediening:
• Druk op 3 of 4 om een menuoptie te selecteren.
• Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
• Druk op BACK O om terug te gaan naar het vorige scherm.
• Druk op HOME om naar het hoofdmenu te gaan.
Met de alfanumerieke knoppen van de afstandsbediening kunt u meerdere functies uitvoeren:
• Om een nummer of een alfanumeriek teken te selecteren, drukt u een of meerdere keren
op een knop totdat het nummer of het alfanumerieke teken op het display van de speler
wordt weergegeven.
• Om door de beschikbare alfanumerieke tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk op een
knop.
• Om het laatst ingevoerde teken van het display te verwijderen, drukt u op CLEAR.
• Om de gehele ingevoerde regel te verwijderen, houdt u CLEAR ingedrukt.
In dit gedeelte wordt het instellen van het meest gebruikte draadloze
thuisnetwerk beschreven.
(Wilt u een 'vaste' verbinding maken, raadpleeg dan de gebruikershandleiding.)
Wanneer u de speler aansluit op een thuisnetwerk met breedbandinternettoegang, kunt u:
• Luisteren naar internetradio
• Verbinding maken met internet voor firmware-updates
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.
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A Een geluidssysteem aansluiten

U kunt muziek afspelen van een extern apparaat dat is aangesloten op de rode en witte
LINE OUT-aansluitingen van de NP2500.
1 Raadpleeg de gebruikershandleiding van het externe apparaat om de meegeleverde
roodwitte kabel aan te sluiten op de extra ingang van het externe apparaat.
2 Sluit het andere uiteinde van de rood-witte kabel aan op de LINE OUT L/Raansluitingen van de NP2500.
3 Stel de bron op het externe apparaat in op AUX (randapparatuur).
4 Gebruik de bedieningselementen van het externe apparaat om muziek af te spelen.

B De speler aansluiten op netspanning

Sluit de speler aan op netspanning zoals aangegeven in de tekening op pagina 4.
Na een korte introductiedemo wordt u gevraagd om uw locatie te selecteren.
1 Selecteer de locatie/tijdzone en bevestig uw keuze.
>> Op de speler wordt u gevraagd naar de netwerkverbinding.
2 Selecteer [Ja] om verbinding te maken met het netwerk.
Gebruik de
>> Op de speler wordt u gevraagd naar de netwerkconfiguratie
afstandsbedie(als er nog geen netwerk is geconfigureerd).
ning.
• Selecteer [Nee] om de installatie af te sluiten en naar
het hoofdmenu te gaan.

Dit pictogram geeft stappen op uw afstandsbediening aan.

D
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C De speler aansluiten op een thuisnetwerk

Een draadloze verbinding maken naar uw thuisnetwerk met
breedbandinternettoegang
Via aanwijzingen op het scherm wordt u geholpen bij het aansluiten van de speler. In deze
sectie wordt de standaard draadloze installatie met een automatisch IP-adres beschreven.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor andere installatiemogelijkheden.
1 Controleer of uw netwerknaam en -wachtwoord of encryptiesleutel beschikbaar zijn.
2 Schakel uw draadloze toegangspunt of draadloze router met breedbandinternet in.
3 Volg de stappen in sectie (B) en selecteer [Ja] om verbinding te maken met het netwerk.
4 Selecteer [Wireless (WiFi)] om de netwerkinstallatie te starten.
• Voor draadloze routers met een WiFi-beveiligingssysteem (WPS) dat PBC (Push
Button Configuration) ondersteunt: druk op de WPS PBC-knop op de router om
deze te activeren. Druk op de NP2500 op OK om te bevestigen.
• Voor draadloze routers met een WiFi-beveiligingssysteem (WPS) dat PBC (Push Button
Configuration) ondersteunt: druk op de WPS PBC-knop (vaak weergegeven als ) op de
router om deze te activeren. Druk op de NP2500 op OK om te bevestigen.
• Voor andere draadloze routers:
>> De NP2500 zoekt naar netwerken.
5 Selecteer uw netwerk in de lijst met gevonden netwerken en bevestig uw keuze.
6 Voer (indien nodig) de encryptiesleutel in en bevestig deze.
(Druk op CLEAR om het laatst ingevoerde teken te verwijderen/
houd CLEAR ingedrukt om de laatst ingevoerde regel te
verwijderen)
>> De speler haalt automatisch het benodigde IP-adres op;
geeft een bevestiging voor de verbinding met het netwerk weer;
vraagt naar de verbinding met internet.
7 Selecteer [Ja] om verbinding te maken met internet.
>> Op de speler wordt een bevestiging voor de verbinding met internet weergegeven.
U kunt nu naar het gedeelte Genieten gaan en naar internetradio luisteren.

Dit pictogram geeft stappen op uw afstandsbediening aan.
7
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Voor alle keren na de eerste installatie maakt u als volgt een draadloze
verbinding:
1 Controleer of uw netwerknaam en -wachtwoord of encryptiesleutel beschikbaar zijn.
2 Schakel de speler in.
3 Schakel uw draadloze toegangspunt of draadloze router met breedbandinternet in.
4 Druk op SETTINGS om naar het menu Instellingen te gaan.
5 Selecteer [Wireless (WiFi)] om de netwerkinstallatie te starten.
• Voor draadloze routers met een WiFi-beveiligingssysteem (WPS) dat PBC (Push
Button Configuration) ondersteunt: druk op de WPS PBC-knop op de router om
deze te activeren. Druk op de NP2500 op OK om te bevestigen.
• Voor draadloze routers met een WiFi-beveiligingssysteem (WPS) dat PBC (Push
Button Configuration) ondersteunt: druk op de WPS PBC-knop (vaak weergegeven
als ) op de router om deze te activeren. Druk op de NP2500 op OK om te
bevestigen.
• Voor andere draadloze routers:
>> De NP2500 zoekt naar netwerken.
6 Selecteer uw netwerk in de lijst met gevonden netwerken en bevestig uw keuze.
7 Voer (indien nodig) de encryptiesleutel in en bevestig deze.
(Druk op CLEAR om het laatst ingevoerde teken te verwijderen/
houd CLEAR ingedrukt om de laatst ingevoerde regel te
verwijderen)
>> De speler haalt automatisch het benodigde IP-adres op;
geeft een bevestiging voor de verbinding met het netwerk weer;
vraagt naar de verbinding met internet.
8 Selecteer [Ja] om verbinding te maken met internet.
>> Op de speler wordt een bevestiging voor de verbinding met internet weergegeven.

Dit pictogram geeft stappen op uw afstandsbediening aan.

D
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D Draadloos muziek en foto's van een computer streamen

U kunt draadloos muziek en foto's vanaf een aangesloten computer naar de NP2500
streamen. In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe u:
• de software op uw computer installeert
• de computer configureert om uw muziek en foto's te delen
(Als Media Browser van Philips of TwonkyMedia al op de computer is geïnstalleerd, kunt
u het installatiegedeelte overslaan en verdergaan met de configuratie.
Raadpleeg voor andere mediaspelers de bij de speler geleverde instructies.)
1 Plaats de meegeleverde software-CD in de computer.
>> De installatie begint.
2 Volg de instructies op de computer om de software te installeren.

U kunt muziek en afbeeldingen op een Mac of PC met de NP2500 delen. In
dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een PC voor het delen van bestanden
kunt configureren. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de NP2500 voor
instructies over het configureren van een Mac voor bestandsdeling.)
1 Klik op de PC op Start > Programma's > Media Browser > Run Media
Browser (Media Browser uitvoeren).
2 Ga naar Settings (Instellingen) > Server Settings (Serverinstellingen) om te
controleren of de juiste server is geselecteerd.
3 Kies Basic Settings (Basisinstellingen).
4 In Basic Settings (Basisinstellingen) van de configuratiepagina,
Gebruik de
• klikt u op Browse (Bladeren) om de muziek en foto's
afstandsbediehandmatig te zoeken.
ning.
• klikt u op Add (Toevoegen) om handmatig een nieuwe map
toe te voegen.
5 Druk op de afstandsbedeining van de NP2500 op MEDIA LIB..
>> Op het display wordt [Searching for UPnP servers…] weergegeven.
6 Druk op 34 om de servernaam te selecteren en bevestig uw keuze met OK.
Dit pictogram geeft stappen op uw afstandsbediening aan.
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Genieten

Internetradio
A Naar internetradio luisteren

G

Ra

O
 ebruik de
G
afstandsbediening.

1 Schakel de speler in.
2 Zorg ervoor dat de speler is verbonden met breedbandinternet.
3 Druk op INTERNET RADIO om het optiemenu weer te geven:
• [Voorkeuzezenders] (vermeldt alle voorgeprogrammeerde
internetradiozenders)
• [Favorite stations] (vermeldt de internetradiozenders die u hebt gemarkeerd als
favoriete zenders)
• [Recently played] (vermeldt de internetradiozenders die u het laatst hebt afgespeeld)
• [Search] (hiermee kunt u zoeken naar internetradiozenders)
• [All stations] (vermeldt alle internetradiozenders, gecategoriseerd op genre)
• [Recorded shows] (vermeldt alle opgenomen internetradioshows)
• [My Media] (vermeldt alle internetradiozenders die u hebt ingevoerd bij Club
Philips onder Streamium Management)
4 Druk op 3 of 4 en vervolgens op 2 om de optie te selecteren.
• Om naar een bepaalde internetradiozender te luisteren, selecteert u de optie
[Search] en vervolgens gebruikt u de alfanumerieke knoppen om de naam van de
radiozender in te voeren.
• Houd terwijl u naar de internetradio luistert een alfanumerieke knop (0 - 9)
ingedrukt om de huidige zender op te slaan onder de voorkeuzezender met dat
nummer (hiermee overschrijft u de eerder opgeslagen voorkeuzezender).
5 Druk op HOME om naar het hoofdmenu te gaan.
Met Club Philips kunt u uw favoriete zenders uit een lijst met beschikbare
internetradiozenders selecteren en deze beheren onder Streamium Management.
Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

Dit pictogram geeft stappen op uw afstandsbediening aan.
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4

• Gratis software-upgrade
• Beheer uw favoriete radiozenders
• Ontvang de Streamium-nieuwsbrief

A Online registreren

1 Ga naar onze website www.philips.com/welcome en klik op Product registreren.
2 Volg de eenvoudige instructies om uw product te registreren.
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Hulp nodig?
Gebruiksaanwijzing

B

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de speler hebt ontvangen.

Online

V

Ga naar www.philips.com/welcome

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.
• Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden
produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan
het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
• Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus
gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk
voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten
voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.
Een veilig geluidsniveau instellen:
• Zet de volumeregeling op een lage stand.
• Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.
Gedurende langere tijd luisteren:
• Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
• Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
• Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
• Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
• Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
• Wees voorzichtig en gebruik de headset niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
• Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, ﬁets, skateboard enz.
Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.
12
np29
qsg improvement .indd 1125
np2500_qsg_02_05nld.indd

11
3/20/2009
3/19/2009

4:20:39
4:14:18 PM

W
b

He
ke
tie
en
D
ge
ele
O
sc
pr

12

np25

of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende
voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

Veiligheid

a
b
c
d
e

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

f
g
h
i
j

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedieningsen onderhoudsproblemen te voorkomen.
De 'bliksemschicht' waarschuwt voor nietgeïsoleerde onderdelen in het product die een
elektrische schok kunnen veroorzaken.
Om het risico van brand of een elektrische
schok zo veel mogelijk te beperken mag dit
product niet worden blootgesteld aan regen

k

l
m

Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies.
Plaats dit product niet in de nabijheid van
water.
Uitsluitend schoonmaken met een droge
doek.
Geen ventilatieopeningen afdekken.
Installeer dit apparaat volgens de
instructies van de fabrikant.
Verwijder de behuizing van dit product
niet.
Gebruik dit product uitsluitend
binnenshuis. Zorg ervoor dat het product
niet vochtig of nat wordt.
Houd dit product uit de buurt van direct
zonlicht, open vuur of warmte.
Installeer dit product niet in de nabijheid
van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters, kachels of andere
elektrische apparatuur (zoals versterkers).
Plaats geen elektrische apparatuur op het
product.
Plaats niets op het product dat gevaar
kan opleveren, zoals een glas water of een
brandende kaars.
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Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard:
Als u het volume van uw hoofdtelefoon te
hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit
product kan geluiden produceren met een
decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan
het geluid wordt blootgesteld. Het hogere
decibelbereik is bedoeld voor mensen die al
slechter horen.
Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd
raken uw oren gewend aan hogere volumes.
Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan
geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk
te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u
hiertegen te beschermen, dient u het volume
op een veilig niveau te zetten voordat uw oren
aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:
Zet de volumeregeling op een lage stand.
Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.
Gedurende langere tijd luisteren:
Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op
normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een
pauze op zijn tijd.
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik
van uw hoofdtelefoon.
Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
Wees voorzichtig en gebruik de headset niet in
mogelijk gevaarlijke situaties.
Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, ﬁets, skateboard
enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het
verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.
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n Mogelijk bevat het product batterijen.
Raadpleeg de veiligheidsinstructies en
de instructies voor verwijdering van
batterijen in deze gebruikershandleiding.
o Dit product kan lood en kwik bevatten.
Voor het weggooien van deze materialen
zijn milieuvoorschriften van toepassing.
Raadpleeg de instructies voor verwijdering
in deze gebruikershandleiding.
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Milieu-informatie

nl

Inf

Symbool klasse II apparatuur

Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een
dubbel isolatiesysteem heeft.
Modificaties
Modiﬁcaties die niet zijn goedgekeurd door
de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat
de gebruiker het recht verliest dit product te
gebruiken.

•
•
•
•
•
•

Gooi het product nooit weg met ander
huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
regels inzake gescheiden afvalophaling van
elektrische en elektronische toestellen. Een
goede afvalverwerking van uw oude product
draagt bij tot het voorkomen van mogelijke
schade voor het milieu en de volksgezondheid.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Verwijderingsinformatie voor de
NP2900:
Uw product is ontworpen en gemaakt uit
materialen en onderdelen van hoge kwaliteit,
die kunnen worden gerecycled.
Als u op uw product een pictogram van een
afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
2002/96/EG.

In
Uw
sti
bij
wo
Inf
ge
te
ou
va
vo
15
28

14
np29
qsg improvement .indd 1428
np2500_qsg_02_05nld.indd

3/20/2009
3/19/2009

4:20:41
4:14:19 PM

0984

NL

Informatie over het gebruik van batterijen:

Let op
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekkagerisico.
Gebruik alleen het gespeciﬁceerde type batterijen.
Plaats geen oude en nieuwe batterijen.
Gebruik geen batterijen van verschillende merken.
Let op de juiste polariteit.
Verwijder de batterijen uit producten die gedurende een langere tijd niet worden gebruikt.
Bewaar batterijen in een droge omgeving.
Gevaar voor letsel.
Draag handschoenen als u met lekkende batterijen
omgaat.
Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en
huisdieren.
Ontplofﬁngsgevaar.
Veroorzaak geen kortsluiting in batterijen.
Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen.
Gooi batterijen nooit in het vuur.
Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar.
Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Informatie over de verwijdering van batterijen:
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet
bij het gewone huishoudelijke afval mogen
worden weggegooid.
Informeer u over de lokale regels inzake de
gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw
oude product draagt bij tot het voorkomen
van mogelijke schade voor het milieu en de
volksgezondheid.
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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
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