
Philips Streamium-nettverksmusikkspiller

Hurtigstartveiledning
1

2

3

Oversikt

Koble til

Bruke

NP2500

np2500_qsg_02_12nor.indd   1 3/20/2009   2:22:33 PM

1

2

3

Oversikt

Koble til

Bruke

Registrer4

np29 qsg improvement .indd   65 3/20/2009   4:21:10 PM



Eskens innhold

Fjernkontroll 
2 x AAA-batterier

1 x RCA-kabel 1 x 
AC-strømadapter 
med kabel

CD-Rom som 
inneholder 
brukerhåndbok 
og programvare

Philips Streamium Network Music Player

Quick start guide
1

2

3

Prepare

Connect

Enjoy

NP2500

Hurtigstartveiledning

Streamium-nettverksmusikkspiller NP2500

Før du bruker fjernkontrollen: 

Sett inn batteriene som vist.

Les og godta våre vilkår og betingelser for Streamium i tillegg til sluttbrukeravtalen 
for programvare som følger med brukerhåndboken.

Registrer produktet og få støtte på  
www.philips.com/welcome

np2500_qsg_02_12nor.indd   2 3/20/2009   2:22:35 PM



1

N
OEskens innhold

Fjernkontroll 
2 x AAA-batterier

1 x RCA-kabel 1 x 
AC-strømadapter 
med kabel

CD-Rom som 
inneholder 
brukerhåndbok 
og programvare

Philips Streamium Network Music Player

Quick start guide
1

2

3

Prepare

Connect

Enjoy

NP2500

Hurtigstartveiledning

Streamium-nettverksmusikkspiller NP2500

Før du bruker fjernkontrollen: 

Sett inn batteriene som vist.

Les og godta våre vilkår og betingelser for Streamium i tillegg til sluttbrukeravtalen 
for programvare som følger med brukerhåndboken.

np2500_qsg_02_12nor.indd   1 3/20/2009   2:22:36 PM



2

Oversikt1
Sett forfra

 

a Display

Sett fra toppen
ya  (På / standby / øko-standby)
sb  (demp lyden)

+VOL-c  (juster volumet)

Sett bakfra
pa  jack-kontakt
DIGITAL OUTb  (svart) jack-kontakt

LINE OUTc  (røde/hvite) jack-kontakter
AUX IN L / R d (røde/hvite) jack-kontakter

POWER SUPPLYe -jack-kontakt

ETHERNETf -jack-kontakt
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N
OFjernkontroll

a y (På/standby)
b BRIGHTNESS (juster 

displaybelysningen)
c AUX (velg den eksterne 

enheten)
d ONLINE SERVICES (gå til 

den valgfrie tjenestemenyen 
på Internett)

e NOW PLAYING 
(gå til gjeldende 
avspillingsskjermbilde)

f CLOCK (aktiver 
klokkevisningen)

g FAVORITE (merk / fjern 
merke for gjeldende fil som 
favoritt)

h 1 234 (naviger)
i OK (bekreft)
j HOME (gå til menyen 

Home)
k 2 (spill av / pause gjeldende 

fil / SuperPlay™ gjeldende 
liste)

l )K (hopp til neste fil)
m s (demp / fjern demping av 

lyden)
e NOW PLAYING 

(gå til gjeldende 
avspillingsskjermbilde)

o +VOL- (hev/senk 
avspillingsvolumet)

p Alfanumeriske knapper
q CLEAR (trykk for å slette 

det siste tegnet / trykk på og 
hold for å slette hele linjen)

r FULLSOUND (aktiver/
deaktiver FullSound™)

s DBB (aktiver/deaktiver DBB 
(dynamisk bassforsterkning)

t SNOOZE (stopp alarmlyden 
i 15 minutter)

u SLEEP TIMER (gå gjennom 
alternativene til sleep timer)

v REPEAT (gå gjennom 
alternativene for 
repetisjonsavspilling)

w SHUFFLE (aktiver/
deaktiver avspilling i vilkårlig 
rekkefølge)

x NEUTRAL (deaktiver/
aktiver alle lydprosesser)

y EQ (gå gjennom 
alternativene for 
forhåndsinnstilt equalizer)

z a/A (veksle mellom store 
og små bokstaver for 
alfanumerisk oppføring)

{ +RATE- (hev/senk vurdering 
av musikken som spilles)

| 9 (stopp)
} J( (hopp til forrige fil / fjern 

forrige oppføring)
~ BACK O (gå tilbake til 

forrige skjermbilde)
� SEARCH (søk i filer)
€ DEMO (aktiver 

demoavspilling)
� SETTINGS (gå til menyen 

Settings)
‚ INTERNET RADIO  

(gå til menyen Internet radio)
ƒ MEDIA LIB. (gå til 

mediebibliotek)
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Koble til2

Koble til et lydsystem 

Koble spilleren til strømforsyningen

Koble spilleren til et hjemmenettverk

Streame musikk og bilder trådløst fra en datamaskin

A

A

B

C

D

B

C

D
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N
OSTART HER …

Slik navigerer og velger du med fjernkontrollen:
Trykk på • 3 eller 4 for å velge et menyalternativ.
Trykk på • OK for å bekrefte et valg.
Trykk på • BACK O for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Trykk på • HOME for å gå til menyen Home.

De alfanumeriske knappene på fjernkontrollen er flerfunksjonsknapper:
Når du skal velge et tall eller et alfanumerisk tegn, trykker du på en knapp én eller flere • 
ganger til du ser tallet eller det alfanumeriske tegnet i displayet på spilleren.
Når du trykker flere ganger på en knapp, går du gjennom de alfanumeriske tegnene som er • 
tilgjengelig.
Hvis du vil slette det siste tegnet fra displayet, trykker du på • CLEAR.
Hvis du vil slette hele linjen, trykker du på og holder nede • CLEAR.

Denne delen beskriver det oftest brukte oppsettet for trådløst hjemmenettverk.
(Du finner instruksjoner om hvordan du oppretter en "kablet" tilkobling i 
brukerhåndboken.)

Når du kobler spilleren til et hjemmenettverk med bredbånds Internett-tilgang:
kan du høre på Internett-radio• 
kan du koble til Internett for fastvareoppdateringer• 

Viktig Første gang du konfigurerer, må du ha nettverksnavnet og nettverkspassordet eller 
krypteringsnøkkelen tilgjengelig.
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B

 Dette ikonet viser trinn på fjernkontrollen.

Koble til et lydsystem
Du kan spille av musikk fra et eksternt apparat som er koblet til de røde og hvite LINE 
OUT-jack-kontaktene på NP2500.

Se i brukerhåndboken til det eksterne apparatet for å koble den røde og hvite kabel 1  
som følger med, til jack-kontaktene for tilleggsinngangene på det eksterne apparatet.
Koble den andre enden av den røde og hvite kabelen til 2  LINE OUT L / R-jack-
kontaktene på NP2500.
På det eksterne apparatet setter du kilden til 3  AUX (aux).
Bruk kontrollene på den eksterne enheten for å spille musikk.4  

Koble spilleren til strømforsyningen
Koble spilleren til strømforsyningen som vist i diagrammet på side 4.
Etter en kort introduksjonsdemo ber spilleren deg om å velge sted.

Velg sted/tidssone, og bekreft.1  
Spilleren viser meldingen for nettverkstilkoblingen. >

2   Velg [Yes] for å opprette en tilkobling til nettverket.
Spilleren viser meldingen for nettverksoppsettet (hvis det ikke er  >
konfigurert noe nettverk ennå). 

•  Velg [No] for å avslutte oppsettet og gå til menyen Home.

 Bruk 
fjernkontrollen.

A

 Dette ikonet viser trinn på fjernkontrollen.
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N
OKoble spilleren til et hjemmenettverk

Slik oppretter du en trådløs tilkobling til hjemmenettverket med 
bredbåndstilgang til Internett
Visningen på skjermen veileder deg gjennom prosessen med å koble til spilleren. 
Denne delen beskriver et vanlig, trådløst oppsett med automatisk IP-adresse. Du finner 
informasjon om forskjellige oppsett i brukerhåndboken. 

Kontroller at nettverksnavnet og nettverkspassordet eller krypteringsnøkkelen er tilgjengelig.1  
Slå på det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruteren med bredbåndstilkobling 2  
til Internett.

3   Følg trinnene i delen (B), og velg [Yes] for å opprette en tilkobling til nettverket.
Velg [4  Wireless (WiFi)] for å begynne prosessen for nettverksoppsett.

For trådløse rutere med WPS (Wi-Fi protection system) med støtte for PBC (push • 
button configuration): Trykk på trykknappen WPS PBC på ruteren for å aktivere. 
Trykk på OK på NP2500 for å bekrefte.
For trådløse rutere med WPS (Wi-Fi protection system) med støtte for PBC • 
(push button configuration): Trykk på trykknappen WPS PBC (vises ofte som ) på 
ruteren for å aktivere. Trykk på OK på NP2500 for å bekrefte.
For andre trådløse rutere:• 
NP2500 søker etter nettverk. >

Velg nettverket ditt fra listen over nettverk som ble funnet, og bekreft.5  
Angi krypteringsnøkkelen (hvis det er nødvendig), og bekreft.6   
(trykk på  CLEAR for å slette det siste tegnet /  
trykk på og hold nede  CLEAR for å slette hele linjen) 

Spilleren henter den automatiske IP-adressen, viser bekreftelsen for  >
tilkoblingen til nettverket, viser meldingen for tilkoblingen til Internett.

Velg [7  Yes] for å koble til Internett.
Spilleren viser bekreftelsen for tilkoblingen til Internett. >

C

Du kan gå til delen Enjoy og lytte til Internett-radio på dette tidspunktet.

 Dette ikonet viser trinn på fjernkontrollen.
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Slik oppretter du en trådløs tilkobling når som helst etter den første 
konfigureringen:

Kontroller at nettverksnavnet og nettverkspassordet eller krypteringsnøkkelen er 1  
tilgjengelig.
Slå på spilleren.2  
Slå på det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruteren med bredbåndstilkobling 3  
til Internett.
Trykk på 4   SETTINGS for å gå til menyen Settings.
Velg [5  Wireless (WiFi)] for å begynne prosessen for nettverksoppsett.

For trådløse rutere med WPS (Wi-Fi protection system) med støtte for PBC (push • 
button configuration): Trykk på trykknappen WPS PBC på ruteren for å aktivere. 
Trykk på OK på NP2500 for å bekrefte.
For trådløse rutere med WPS (Wi-Fi protection system) med støtte for PBC • 
(push button configuration): Trykk på trykknappen WPS PBC (vises ofte som ) på 
ruteren for å aktivere. Trykk på OK på NP2500 for å bekrefte.
For andre trådløse rutere:• 
NP2500 søker etter nettverk. >

Velg nettverket ditt fra listen over nettverk som ble funnet, og bekreft.6  
Angi krypteringsnøkkelen (hvis det er nødvendig), og bekreft. 7  
(trykk på  CLEAR for å slette det siste tegnet /  
trykk på og hold nede  CLEAR for å slette hele linjen) 

Spilleren henter den automatiske IP-adressen,  >
viser bekreftelsen for tilkoblingen til nettverket, 
viser meldingen for tilkoblingen til Internett.

Velg [8  Yes] for å koble til Internett.
Spilleren viser bekreftelsen for tilkoblingen til Internett. >

 Dette ikonet viser trinn på fjernkontrollen.  Dette ikonet viser trinn på fjernkontrollen.

np2500_qsg_02_12nor.indd   8 3/20/2009   2:22:39 PM



9

N
OStreame musikk og bilder trådløst fra en datamaskin

Stream musikk og bilder trådløst til NP2500 fra en tilkoblet datamaskin. De neste 
kapitlene viser deg hvordan du kan 

installere programvaren på datamaskinen• 
konfigurere datamaskinen til å dele musikk og bilder• 

(Hvis media Browser for Philips eller Twonky media allerede er installert på 
datamaskinen, kan du hoppe over installeringsdelen og fortsette med konfigureringen. 
Når det gjelder andre mediespillere, kan du se instruksjonene som fulgte med spilleren.)

Sett inn programvare-CDen som følger med, i datamaskinen.1  
Installeringen begynner. >

Følg instruksjonene på datamaskinen for å installere programvaren.2  

Du kan dele musikk og bilder fra en Mac eller PC med NP2500. Dette 
kapittelet viser deg hvordan du konfigurerer en PC til å dele. (Se i 
brukerhåndboken for NP2500 for instruksjoner om hvordan du konfigurerer 
en Mac til å dele.)

På PCen klikker du på 1  Start > Alle programmer > Media Browser > Run 
Media Browser. 
Gå til 2  Settings > Server Settings for å kontrollere at du har valgt riktig server.
Velg 3  Basic Settings.
I delen 4  Basic Settings på konfigurasjonssiden 

klikker du på • Browse for å velge musikk og bilder manuelt.
Hvis du vil legge til en ny innholdskatalog manuelt, klikker du • 
på Add

Trykk på 5  MEDIA LIB. på fjernkontrollen for NP2500.
Displayet viser [ > Searching for UPnP servers…].

Trykk på 6  34 for å velge servernavnet, og bekreft med OK.

D

 Bruk 
fjernkontrollen.

 Dette ikonet viser trinn på fjernkontrollen.
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Bruke3
Internett-radio

Høre på Internett-radio
Slå på spilleren.1  
Kontroller at spilleren er koblet til Internett via bredbånd.2  
Trykk på 3   INTERNET RADIO for å se alternativmenyen:

[• Presets] (viser liste over forvalgte Internett-radiostasjoner)
[• Favorite stations] (viser en liste over Internett-radiostasjonene du har merket 
som Favorite Station)
[• Recently played] (viser liste over de sist spilte Internett-radiostasjonene)
[• Search] (med den kan du søke etter Internett-radiostasjoner)
[• All stations] (viser en liste over alle Internett-radiostasjoner, kategorisert etter sjangre)
[• Recorded shows] (viser liste over alle Internett-radioprogrammer som er tatt opp) 
[• My Media] (viser en liste over Internett-radiostasjoner du har angitt på Club 
Philips under Streamium Management)

Trykk på 4  3 eller 4, og trykk deretter på 2 for å velge alternativet.
Når du vil høre på en bestemt Internett-radiostasjon, velger du alternativet [• Search], 
og deretter bruker du de alfanumeriske knappene til å angi navnet på radiostasjonen.
Trykk på og hold en alfanumerisk knapp (0–9) nede mens du hører på Internett-• 
radio hvis du vil lagre stasjonen du hører på, under det nummeret (denne handlingen 
overskriver tidligere lagret forvalg).

Trykk på 5  HOME for å gå til menyen Home.

A

med Club Philips kan du velge og administrere favorittstasjoner fra en liste over 
tilgjengelige Internett-radiostasjoner under Streamium Management.
Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio.

 Bruk 
fjernkontrollen.

 Dette ikonet viser trinn på fjernkontrollen.

Trenger du hjelp?
Bruksanvisning
Se brukerhåndboken som fulgte med spilleren.

Internett
Gå til www.philips.com/welcome

Hørselsvern
Lytte med moderat volum. 

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan gi lyder • 
i desibelnivåer som kan forårsake hørselstap for en normal person, selv om eksponeringen er under ett 
minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.
Lyden kan villede deg. med tiden vil det komfortable lydnivået tilpasse seg høyere lydvolumer. • 
Lyden som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig 
for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det 
lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.• 
Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.• 

Lytt i begrensede perioder om gangen.
Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.• 
Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.• 

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.
Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.• 
Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.• 
Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.• 
Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.• 
Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett osv. • 
Det kan være trafikkfarlig og er også forbudt mange steder.
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internett-registrering
Gå til webområdet vårt på 1  www.philips.com/welcome, og klikk på koblingen 
registrer produktet mitt
Følg de enkle instruksjonene for å registrere produktet.2  

A

Registrer
Gratis programvareoppgradering•	
Administrer dine egne favorittradiostasjoner•	
Motta Streamium-nyhetsbrevet•	
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N
OBruke Trenger du hjelp?

Bruksanvisning
Se brukerhåndboken som fulgte med spilleren.

Internett
Gå til www.philips.com/welcome

Hørselsvern
Lytte med moderat volum. 

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan gi lyder • 
i desibelnivåer som kan forårsake hørselstap for en normal person, selv om eksponeringen er under ett 
minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.
Lyden kan villede deg. Med tiden vil det komfortable lydnivået tilpasse seg høyere lydvolumer. • 
Lyden som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig 
for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det 
lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.• 
Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.• 

Lytt i begrensede perioder om gangen.
Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.• 
Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.• 

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.
Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.• 
Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.• 
Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.• 
Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.• 
Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett osv. • 
Det kan være trafikkfarlig og er også forbudt mange steder.
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Viktig

Sikkerhet
Legg merke til disse sikkerhets-
symbolene

Utropstegnet indikerer at det finnes med-
følgende informasjon for den tilhørende 
funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå 
drifts- og vedlikeholdsproblemer.
Lyn-symbolet indikerer at uisolerte komponen-
ter i produktet kan føre til elektrisk støt.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt må du ikke utsette produktet for regn eller 
fuktighet, og du må ikke plassere gjenstan-

der fylt med væske, for eksempel vaser, på 
produktet.

Les disse instruksjonene.a 
Ta vare på disse instruksjonene.b 
Følg instruksjonene i alle advarslene.c 
Følg alle instruksjonene.d 
Ikke bruk produktet i nærheten av vann.e 
Rengjør bare med en myk klut.f 
Ikke blokker noen av g 
ventilasjonsåpningene. Utfør 
installeringen i henhold til instruksjonene 
fra produsenten.
Ikke fjern dekselet på dette produktet.h 
Bruk dette produktet bare innendørs. Ikke i 
utsett produktet for dryppende/sprutende 
vann, regn eller høy luftfuktighet.
Ikke utsett dette produktet for direkte j 
sollys, åpen flamme eller varme.
Ikke installer apparatet i nærheten av k 
varmekilder, for eksempel radiatorer, 
varmeventiler, ovner eller annet elektrisk 
utstyr (inkludert forsterkere).
Ikke plasser annet elektrisk utstyr på l 
produktet.
Ikke plasser noen som helst farekilder m 
på produktet (for eksempel væskefylte 
gjenstander, brennende stearinlys).
Dette produktet kan inneholde batterier. n 
Se instruksjonene om sikkerhet for 
og deponering av batterier i denne 
brukerhåndboken.

Dette produktet kan inneholde bly o 
og kvikksølv. Avhending av disse 
materialene kan være regulert på grunn 
av miljøhensyn. Se instruksjonene om 
avhending i denne brukerhåndboken.

Hørselsvern

Lytte med moderat volum:
Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, 
kan du ødelegge hørselen. Dette produktet 
kan gi lyder i desibelnivåer som kan forårsake 
hørselstap for en normal person, selv om 
eksponeringen er under ett minutt. De høyeste 
desibelnivåene er beregnet på dem som al-
lerede har nedsatt hørsel.
Lyden kan villede deg. Med tiden vil du bli 
komfortabel med høyere og høyere lydvolu-
mer. Lyd som virker normal etter en lengre 
periode med lytting, kan faktisk være høy og 
skadelig for hørselen. Still inn volumet på et 
sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og 
behold det lydnivået for å unngå dette.
Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel 
og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.
Langvarig eksponering for lyd kan føre til 
hørselstap også innenfor nivåer som regnes 
som sikre.
Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å 
ta pauser.
Følgende retningslinjer må leses og overholdes 
når du bruker hodetelefonene.
Du bør lytte i begrensede perioder om gangen 
med et passe høyt lydnivå.
Du må ikke justere volumet mens hørselen 
tilpasser seg.
Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan 
høre hva som foregår rundt deg.
Du bør være forsiktig eller slutte å bruke 
utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan 
være farlige.
Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener 
motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett 
osv. Det kan være trafikkfarlig og er også 
forbudt mange steder.
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Viktig

Sikkerhet
Legg merke til disse sikkerhets-
symbolene

Utropstegnet indikerer at det finnes med-
følgende informasjon for den tilhørende 
funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå 
drifts- og vedlikeholdsproblemer.
Lyn-symbolet indikerer at uisolerte komponen-
ter i produktet kan føre til elektrisk støt.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt må du ikke utsette produktet for regn eller 
fuktighet, og du må ikke plassere gjenstan-

der fylt med væske, for eksempel vaser, på 
produktet.

Les disse instruksjonene.a 
Ta vare på disse instruksjonene.b 
Følg instruksjonene i alle advarslene.c 
Følg alle instruksjonene.d 
Ikke bruk produktet i nærheten av vann.e 
Rengjør bare med en myk klut.f 
Ikke blokker noen av g 
ventilasjonsåpningene. Utfør 
installeringen i henhold til instruksjonene 
fra produsenten.
Ikke fjern dekselet på dette produktet.h 
Bruk dette produktet bare innendørs. Ikke i 
utsett produktet for dryppende/sprutende 
vann, regn eller høy luftfuktighet.
Ikke utsett dette produktet for direkte j 
sollys, åpen flamme eller varme.
Ikke installer apparatet i nærheten av k 
varmekilder, for eksempel radiatorer, 
varmeventiler, ovner eller annet elektrisk 
utstyr (inkludert forsterkere).
Ikke plasser annet elektrisk utstyr på l 
produktet.
Ikke plasser noen som helst farekilder m 
på produktet (for eksempel væskefylte 
gjenstander, brennende stearinlys).
Dette produktet kan inneholde batterier. n 
Se instruksjonene om sikkerhet for 
og deponering av batterier i denne 
brukerhåndboken.

Dette produktet kan inneholde bly o 
og kvikksølv. Avhending av disse 
materialene kan være regulert på grunn 
av miljøhensyn. Se instruksjonene om 
avhending i denne brukerhåndboken.

Hørselsvern

Lytte med moderat volum:
Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, 
kan du ødelegge hørselen. Dette produktet 
kan gi lyder i desibelnivåer som kan forårsake 
hørselstap for en normal person, selv om 
eksponeringen er under ett minutt. De høyeste 
desibelnivåene er beregnet på dem som al-
lerede har nedsatt hørsel.
Lyden kan villede deg. Med tiden vil du bli 
komfortabel med høyere og høyere lydvolu-
mer. Lyd som virker normal etter en lengre 
periode med lytting, kan faktisk være høy og 
skadelig for hørselen. Still inn volumet på et 
sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og 
behold det lydnivået for å unngå dette.
Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel 
og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.
Langvarig eksponering for lyd kan føre til 
hørselstap også innenfor nivåer som regnes 
som sikre.
Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å 
ta pauser.
Følgende retningslinjer må leses og overholdes 
når du bruker hodetelefonene.
Du bør lytte i begrensede perioder om gangen 
med et passe høyt lydnivå.
Du må ikke justere volumet mens hørselen 
tilpasser seg.
Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan 
høre hva som foregår rundt deg.
Du bør være forsiktig eller slutte å bruke 
utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan 
være farlige.
Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener 
motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett 
osv. Det kan være trafikkfarlig og er også 
forbudt mange steder.
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OViktig

Sikkerhet
Legg merke til disse sikkerhets-
symbolene

Utropstegnet indikerer at det finnes med-
følgende informasjon for den tilhørende 
funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå 
drifts- og vedlikeholdsproblemer.
Lyn-symbolet indikerer at uisolerte komponen-
ter i produktet kan føre til elektrisk støt.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt må du ikke utsette produktet for regn eller 
fuktighet, og du må ikke plassere gjenstan-

der fylt med væske, for eksempel vaser, på 
produktet.

Les disse instruksjonene.a 
Ta vare på disse instruksjonene.b 
Følg instruksjonene i alle advarslene.c 
Følg alle instruksjonene.d 
Ikke bruk produktet i nærheten av vann.e 
Rengjør bare med en myk klut.f 
Ikke blokker noen av g 
ventilasjonsåpningene. Utfør 
installeringen i henhold til instruksjonene 
fra produsenten.
Ikke fjern dekselet på dette produktet.h 
Bruk dette produktet bare innendørs. Ikke i 
utsett produktet for dryppende/sprutende 
vann, regn eller høy luftfuktighet.
Ikke utsett dette produktet for direkte j 
sollys, åpen flamme eller varme.
Ikke installer apparatet i nærheten av k 
varmekilder, for eksempel radiatorer, 
varmeventiler, ovner eller annet elektrisk 
utstyr (inkludert forsterkere).
Ikke plasser annet elektrisk utstyr på l 
produktet.
Ikke plasser noen som helst farekilder m 
på produktet (for eksempel væskefylte 
gjenstander, brennende stearinlys).
Dette produktet kan inneholde batterier. n 
Se instruksjonene om sikkerhet for 
og deponering av batterier i denne 
brukerhåndboken.

Dette produktet kan inneholde bly o 
og kvikksølv. Avhending av disse 
materialene kan være regulert på grunn 
av miljøhensyn. Se instruksjonene om 
avhending i denne brukerhåndboken.

Hørselsvern

Lytte med moderat volum:
Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, 
kan du ødelegge hørselen. Dette produktet 
kan gi lyder i desibelnivåer som kan forårsake 
hørselstap for en normal person, selv om 
eksponeringen er under ett minutt. De høyeste 
desibelnivåene er beregnet på dem som al-
lerede har nedsatt hørsel.
Lyden kan villede deg. Med tiden vil du bli 
komfortabel med høyere og høyere lydvolu-
mer. Lyd som virker normal etter en lengre 
periode med lytting, kan faktisk være høy og 
skadelig for hørselen. Still inn volumet på et 
sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og 
behold det lydnivået for å unngå dette.
Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel 
og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.
Langvarig eksponering for lyd kan føre til 
hørselstap også innenfor nivåer som regnes 
som sikre.
Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å 
ta pauser.
Følgende retningslinjer må leses og overholdes 
når du bruker hodetelefonene.
Du bør lytte i begrensede perioder om gangen 
med et passe høyt lydnivå.
Du må ikke justere volumet mens hørselen 
tilpasser seg.
Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan 
høre hva som foregår rundt deg.
Du bør være forsiktig eller slutte å bruke 
utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan 
være farlige.
Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener 
motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett 
osv. Det kan være trafikkfarlig og er også 
forbudt mange steder.
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Miljømerknad
Symbol for klasse II-utstyr

Dette symbolet indikerer at enheten har et dob-
belt isoleringssystem.
Endringer
Endringer som ikke er godkjent av produsen-
ten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke 
produktet.

Deponeringsinformasjon for 
NP2900:
Produktet er utformet og produsert med ma-
teriale og deler av svært høy kvalitet som kan 
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med et symbol med 
en søppeldunk med et kryss over, betyr dette 
at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/
EF.

Produktet skal ikke kastes sammen med 
annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med 
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av 
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du 
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du 
til å forhindre negative konsekvenser for helse 
og miljø.

Informasjon om batteribruk:

Viktig

Risiko for lekkasje. •
Bruk bare batterier av den angitte typen. •
Ikke bruk nye og brukte batterier sammen. •
Ikke bruk forskjellige typer batterier sammen. •
Kontroller at polariteten er riktig. •
Ta batteriene ut av produkter som ikke er i bruk  •
over lengre perioder.
Oppbevar batteriene på et tørt sted. •
Fare for personskade. •
Bruk hansker når du håndterer batterier som  •
lekker.
Hold batteriene unna barn og dyr. •
Eksplosjonsfare. •
Ikke kortslutt batteriene. •
Ikke utsett batteriene for sterk varme. •
Ikke kast batteriene i peisen. •
Ikke ta batteriene fra hverandre eller ødelegg dem. •
Ikke lad opp batterier som ikke er oppladbare. •

Batteriavhendingsinformasjon:
Produktet inneholder batterier som omfattes av 
EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan depone-
res i vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om 
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske 
produkter. Hvis du deponerer gamle produkter 
riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekven-
ser for helse og miljø.

0984
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Miljømerknad
Symbol for klasse II-utstyr

Dette symbolet indikerer at enheten har et dob-
belt isoleringssystem.
Endringer
Endringer som ikke er godkjent av produsen-
ten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke 
produktet.

Deponeringsinformasjon for 
NP2900:
Produktet er utformet og produsert med ma-
teriale og deler av svært høy kvalitet som kan 
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med et symbol med 
en søppeldunk med et kryss over, betyr dette 
at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/
EF.

Produktet skal ikke kastes sammen med 
annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med 
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av 
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du 
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du 
til å forhindre negative konsekvenser for helse 
og miljø.

Informasjon om batteribruk:

Viktig

Risiko for lekkasje. •
Bruk bare batterier av den angitte typen. •
Ikke bruk nye og brukte batterier sammen. •
Ikke bruk forskjellige typer batterier sammen. •
Kontroller at polariteten er riktig. •
Ta batteriene ut av produkter som ikke er i bruk  •
over lengre perioder.
Oppbevar batteriene på et tørt sted. •
Fare for personskade. •
Bruk hansker når du håndterer batterier som  •
lekker.
Hold batteriene unna barn og dyr. •
Eksplosjonsfare. •
Ikke kortslutt batteriene. •
Ikke utsett batteriene for sterk varme. •
Ikke kast batteriene i peisen. •
Ikke ta batteriene fra hverandre eller ødelegg dem. •
Ikke lad opp batterier som ikke er oppladbare. •

Batteriavhendingsinformasjon:
Produktet inneholder batterier som omfattes av 
EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan depone-
res i vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om 
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske 
produkter. Hvis du deponerer gamle produkter 
riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekven-
ser for helse og miljø.

0984
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Miljømerknad
Symbol for klasse II-utstyr

Dette symbolet indikerer at enheten har et dob-
belt isoleringssystem.
Endringer
Endringer som ikke er godkjent av produsen-
ten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke 
produktet.

Deponeringsinformasjon for 
NP2900:
Produktet er utformet og produsert med ma-
teriale og deler av svært høy kvalitet som kan 
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med et symbol med 
en søppeldunk med et kryss over, betyr dette 
at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/
EF.

Produktet skal ikke kastes sammen med 
annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med 
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av 
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du 
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du 
til å forhindre negative konsekvenser for helse 
og miljø.

Informasjon om batteribruk:

Viktig

Risiko for lekkasje. •
Bruk bare batterier av den angitte typen. •
Ikke bruk nye og brukte batterier sammen. •
Ikke bruk forskjellige typer batterier sammen. •
Kontroller at polariteten er riktig. •
Ta batteriene ut av produkter som ikke er i bruk  •
over lengre perioder.
Oppbevar batteriene på et tørt sted. •
Fare for personskade. •
Bruk hansker når du håndterer batterier som  •
lekker.
Hold batteriene unna barn og dyr. •
Eksplosjonsfare. •
Ikke kortslutt batteriene. •
Ikke utsett batteriene for sterk varme. •
Ikke kast batteriene i peisen. •
Ikke ta batteriene fra hverandre eller ødelegg dem. •
Ikke lad opp batterier som ikke er oppladbare. •

Batteriavhendingsinformasjon:
Produktet inneholder batterier som omfattes av 
EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan depone-
res i vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om 
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske 
produkter. Hvis du deponerer gamle produkter 
riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekven-
ser for helse og miljø.

0984
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