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Leia e aceite os nossos termos e condições Streamium, bem como o Acordo de Licenciamento de 
Utilizador Final de Software incluídos no Manual do Utilizador.

Registe o seu produto e obtenha assistência em  
www.philips.com/welcome
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Leitor de Música em Rede Philips Streamium NP2500

Telecomando 
2 pilhas AAA

1 cabo RCA 1 x adaptador de 
corrente CA com 
cabo

CD-RoM com 
o manual do 
utilizador e 
software

Philips Streamium Network Music Player

Quick start guide
1

2

3

Prepare

Connect

Enjoy

NP2500

Manual de Início 
Rápido

Introduza as pilhas como se mostra na ilustração.
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Visão geral1
Vista frontal

 

a Visor

Vista superior
ya  (Ligar / Standby / Poupança de energia em standby)
sb  (cortar o som)
+VOL- c (ajustar o volume)

Vista posterior
pa  ficha
Saída b DIGItAL OUt (preta)

Fichasc  LINE OUt(vermelha/branca)
Entradas d AUX IN L / R (vermelha/branca)

Fichae  pOWER SUppLY 

Fichaf  EtHERNEt 
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telecomando

a y (Ligar / Standby)
b BRIGHtNESS (ajusta a 

iluminação do visor)
c AUX (selecciona a fonte 

externa)
d ONLINE SERVICES (acede ao 

menu de serviços opcional)
e NOW pLAYING (avança para 

o menu de reprodução 
actual)

f CLOCK (activa a 
apresentação das horas)

g FAVORItE (marca/
desmarca o ficheiro actual 
como favorito)

h 1 234 (navegar)
i OK (confirmar)
j HOME (acede ao menu 

principal)
k 2; (reproduzir/pausar 

o ficheiro actual/lista 
SuperPlay™ actual)

l )K (saltar para o próximo 
ficheiro)

m s (cortar/repor o som)
n NOW pLAYING (avança 

para o menu de reprodução 
actual)

o +VOL- (aumenta/reduz o 
volume da reprodução)

p Botões alfanuméricos
q CLEAR (prima para eliminar 

a introdução do último 
carácter / prima e mantenha 
sob pressão para eliminar a 
introdução da linha)

r FULLSOUND (activa/
desactiva o FullSound™)

s DBB (activa/desactiva o 
Dynamic Bass Boost)

t SNOOZE (pára o alarme 
do despertador durante 15 
minutos)

u SLEEp tIMER (percorre as 
opções do temporizador)

v REpEAt (percorre as 
opções de repetição)

w SHUFFLE (activa/desactiva 
a reprodução pela ordem 
aleatória)

x NEUtRAL (desactiva/activa 
todos os processos de som)

y EQ (alterna entre as opções 
do equalizador predefinido)

z a/A (alterna entre maiúscilas/
minúsculas para a entrada 
alfanumérica)

{ +RAtE- (aumentar/diminuir 
a classificação da música 
actual)

| 9 (parar)
} J( (saltar para o ficheiro 

anterior / limpar a última 
introdução)

~ BACK O (regressar ao ecrã 
anterior)

� SEARCH (pesquisar os 
ficheiros)

€ DEMO (activar a 
reprodução da demo)

� SEttINGS (aceder ao 
menu de definições)

‚ INtERNEt RADIO 
(aceder ao menu de rádio na 
Internet)

ƒ MEDIA LIB. (aceder à 
biblioteca multimédia)
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Ligar2

Ligar um sistema de som 
Ligar o leitor à fonte de alimentação
Ligar o leitor à rede doméstica
transmitir música e imagens sem fios a partir de um computador

A

A

B

C

D

B

C

D
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ptCoMECE AQUI…
Eis como pode navegar e seleccionar com o telecomando:

Prima • 3 ou 4 para seleccionar uma opção do menu.
Prima • OK para confirmar uma selecção.
Prima • BACK O para voltar ao ecrã anterior.
Prima • HOME para aceder ao menu Inicial.

os botões alfanuméricos do telecomando são botões multifuncionais:
Para seleccionar um número ou um carácter alfanumérico, prima um botão uma ou mais • 
vezes até ver o carácter alfanumérico no ecrã do leitor.
Para percorrer os caracteres alfanuméricos disponíveis, prima um botão repetidamente.• 
Para eliminar o último carácter introduzido, prima • CLEAR.
Para eliminar toda a entrada da linha, prima e mantenha sob pressão • CLEAR.

Esta secção descreve a configuração mais comum de rede doméstica sem fios.
(para obter instruções sobre como criar uma ligação "com fios", consulte o 
Manual do Utilizador.)

Quando ligar o leitor a uma rede doméstica com acesso à Internet de banda larga:
Pode ouvir rádio na Internet• 
Poderá ligar à Internet para transferir actualizações de firmware• 

Importante! Na primeira configuração, tenha preparado o seu nome de rede e a palavra-
passe de rede ou a chave de encriptação.
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 Este ícone indica os passos no seu telecomando!

Ligar um sistema de som
Pode ouvir música a partir de um aparelho externo ligado às entradas LINE OUt 
vermelha e branca do NP2500.

Consulte o manual do utilizador do aparelho externo para ligar o cabo de áudio 1 
fornecido à tomada de saída de áudio do aparelho externo.
Ligue a outra extremidade do cabo vermelho e branco às entradas 2 LINE OUt L / R 
do NP2500.
No aparelho externo, defina a fonte como 3 AUX (auxiliar).
Utilize os controlos do aparelho externo para reproduzir música.4 

Ligar o leitor à fonte de alimentação
Ligue o leitor à alimentação eléctrica, como se mostra no diagrama da página 4.
Após uma breve demo de introdução, o leitor pede que seleccione um local.

Seleccione o local / fuso horário e confirme.1 
O leitor apresenta a caixa de diálogo relativa à ligação de rede. >

2  Seleccione [Yes] (Sim) para criar uma ligação à rede.
O leitor apresenta as instruções acerca da configuração da rede  >
(se esta não tiver sido configurada). 

•  Seleccione [No] (Não) para sair da configuração e aceder 
ao menu inicial.

 Utilize o 
telecomando.

A
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Ligar o leitor à rede doméstica
Eis como criar uma ligação sem fios à sua rede doméstica com acesso à 
Internet de banda larga
O ecrã guia-o pelo processo de ligação do leitor. Esta secção descreve a configuração 
sem fios típica com endereço IP automático. Para obter mais informações acerca de 
configurações diferentes, consulte o Manual do Utilizador. 

Certifique-se de que o nome da rede e a palavra-passe ou senha de encriptação estão 1 
disponíveis.
Active o seu ponto de acesso sem fios ou router sem fios com ligação à Internet de 2 
banda larga.

3  Siga os passos na secção (B) e seleccione [Yes] (Sim) para criar uma ligação à rede.
Seleccione [4 Wireless (WiFi)] para iniciar o processo de configuração.

Para routers sem fios com sistema de Wi-Fi protegida (WPS) que suportem • 
configuração por botões (PBC): no router, prima o botão WPS PBC para activar. No 
NP2500, prima OK para confirmar.
Para routers sem fios com sistema de Wi-Fi protegida (WPS) que suportem • 
configuração por botões (PBC): no router, prima o botão WPS PBC (com 
frequência, com a indicação ) para activar. No NP2500, prima OK para confirmar.
Para outros routers sem fios:• 
O NP2500 procura redes. >

Seleccione a sua rede na lista de redes encontradas e confirme.5 
Introduza a chave de encriptação (se necessário) e confirme. 6 
(prima  CLEAR para apagar o último carácter introduzido /  
prima  CLEAR sem libertar para apgar uma linha) 

O leitor  >
 adquire o endereço IP automático; 
apresenta a confirmação da ligação à rede; 
apresenta a caixa de diálogo relativa à ligação à Internet.

Seleccione [7 Yes] (Sim) para estabelecer ligação à Internet.
O leitor apresenta a confirmação para ligação à Internet. >

C

Pode aceder à secção Enjoy (Desfrutar) e ouvir rádio na Internet.

 Este ícone indica os passos no seu telecomando!

np2500_qsg_02_10por.indd   7 3/24/2009   5:31:00 PM



8

Este é o procedimento para criar uma ligação sem fios a qualquer momento 
após a configuração inicial:

Certifique-se de que o nome da rede e a palavra-passe ou senha de encriptação estão 1 
disponíveis.
Ligue o leitor.2 
Active o seu ponto de acesso sem fios ou router sem fios com ligação à 3 
Internet de banda larga.
Prima 4  SEttINGS para aceder ao menu de definições.
Seleccione [5 Wireless (WiFi)] para iniciar o processo de configuração.

Para routers sem fios com sistema de Wi-Fi protegida (WPS) que suportem • 
configuração por botões (PBC): no router, prima o botão WPS PBC para activar. No 
NP2500, prima OK para confirmar.
Para routers sem fios com sistema de Wi-Fi protegida (WPS) que suportem • 
configuração por botões (PBC): no router, prima o botão WPS PBC (com 
frequência, com a indicação ) para activar. No NP2500, prima OK para confirmar.
Para outros routers sem fios:• 
O NP2500 procura redes. >

Seleccione a sua rede na lista de redes encontradas e confirme.6 
Introduza a chave de encriptação (se necessário) e confirme. 7 
(prima   CLEAR para apagar o último carácter introduzido / 
prima   CLEAR sem libertar para apagar uma linha) 

O leitor  >
 adquire o endereço IP automático; 
apresenta a confirmação da ligação à rede; 
apresenta a caixa de diálogo relativa à ligação à Internet.

Seleccione [8 Yes] (Sim) para estabelecer ligação à Internet.
O leitor apresenta a confirmação para ligação à Internet. >

 Este ícone indica os passos no seu telecomando!
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transmitir música e imagens sem fios a partir de um 
computador
É possível transmitir música e imagens sem fios para o NP2500 a partir de um 
computador ligado. os capítulos seguintes indicam como 

instalar o software no computador• 
configurar o computador para a partilha de música e imagens• 

(Se o Media Browser for Philips ou o Twonky Media já estiver instalado no computador, 
poderá avançar a secção de instalação e continuar a configuração. 
No caso de outros leitores de multimédia, consulte as respectivas instruções.)

No PC, introduza o CD de software fornecido.1 
A instalação é iniciada. >

Para instalar o software, siga as instruções no computador.2 

pode partilhar música e imagens com o Np2500 a partir de um Mac ou pC. 
Este capítulo mostra-lhe como pode configurar o computador para a partilha. 
(Para instruções sob como configurar um Mac para partilha, consulte o 
manual do utilizador do Np2500l.)

No PC, clique em 1 Iniciar > programas > Media Browser > Run Media Browser. 
Aceda a 2 Settings (Definições) > Server Settings (Definições do servidor) para 
confirmar que seleccionou o servidor correcto.
Escolha 3 Basic Settings (Definições Básicas).
Na secção de 4 Basic Setting (Definição básica) do painel de configuração, 

para localizar a música manualmente, clique em • Browse 
(Pesquisar).
para adicionar manualmente um novo directório de conteúdo, • 
clique em Add (Adicionar).

No telecomando do NP2500 prima 5 MEDIA LIB.
O visor apresenta [ > Searching for UPnP servers…].

Prima 6 34 para seleccionar o nome do servidor e confirme com OK.

 Utilize o 
telecomando.

 Este ícone indica os passos no seu telecomando!

D
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Desfrute3
Rádio na Internet

Ouvir rádio na Internet
Ligue o leitor.1 
Certifique-se de que o leitor está ligado à Internet.2 
Prima 3  INtERNEt RADIO para ver o menu de opções:

[presets]•  (listar as estações de rádio na Internet pré-programadas)
[• Favorite stations] (apresenta as estações de rádio na Internet marcadas como 
Estação Favorita)
[• Recently played] (apresentar as estações de rádio na Internet ouvidas 
recentemente)
[• Search] (permite pesquisar estações de rádio)
[• All stations] (apresenta todas as estações de rádio na Internet, categorizadas por 
géneros)
[• Recorded shows] (apresentar todos os programas de rádio na Internet gravados) 
[• My Media] (apresentar as estações de rádio na Internet que introduziu no Club 
philips em Streamium Management)

Prima4  3 ou 4 e, em seguida, 2 para seleccionar a sua opção.
Para ouvir uma estação de rádio específica, seleccione a opção [• Search] e, em 
seguida, utilize os botões alfanuméricos para introduzir o nome da estação.
Ao ouvir rádio na Internet, mantenha um botão alfanumérico (0 - 9) sob pressão • 
para pré-programar a estação actual para esse número (esta acção substitui a estação 
programada anteriormente).

Prima 5 HOME para aceder ao menu Inicial.

A

o Club philips permite seleccionar e gerir as suas estações preferidas a partir de 
uma lista de estações sob Streamium Management.
A rádio na Internet requer acesso de banda larga à Internet.

 Utilize o 
telecomando.

 Este ícone indica os passos no seu telecomando!
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Registo online
Visite o nosso Web site 1 www.philips.com/welcome e clique na ligação Registar o 
meu produto
Siga as instruções simples para registar o seu produto.2 

A

Registo
Actualização de software gratuita• 
Gestão das suas próprias estações de rádio• 
Receba o boletim informativo Streamium• 
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Precisa de ajuda?
Manual do Utilizador
Consulte o Manual do Utilizador incluído com o seu leitor.

On line
Visite www.philips.com/welcome

Segurança auditiva
Ouça a um volume moderado. 

A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode • 
produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, 
mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a 
pessoas que possam sofrer de perda de audição.
o som pode ser enganador. Com o tempo, o "nível de conforto" da sua audição adapta-se a • 
volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado 
"normal" pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto 
aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

para estabelecer um nível de volume seguro:
Regule o controlo de volume para uma definição baixa.• 
Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.• 

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:
A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode • 
causar a perda de audição.
Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.• 

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.
ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.• 
Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.• 
Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.• 
Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações • 
potencialmente perigosas.
Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta • 
ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.
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Segurança
Reconheça estes símbolos de 
segurança

O “ponto de exclamação” chama a atenção 
para funcionalidades acerca das quais deve ler 
atentamente a documentação fornecida de 
modo a evitar problemas de funcionamento e 
manutenção.
O símbolo com o "trovão" indica componentes 
sem isolamento no interior do produto que 
podem provocar choques eléctricos.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque 
eléctrico, não exponha o produto à chuva ou 

humidade e não coloque objectos cheios com 
líquidos, como jarras, sobre o produto.

Leia estas instruções.a 
Guarde estas instruções.b 
Respeite todos os avisos.c 
Siga todas as instruções.d 
Não use o aparelho perto de água.e 
Limpe-o apenas com um pano seco.f 
Não bloqueie as ranhuras de ventilação. g 
Instale-o de acordo com as instruções do 
fabricante.
Não remova o revestimento deste produto.h 
Use esta unidade apenas em ambientes i 
interiores. Não exponha o produto a pingos 
/ salpicos de água, chuva ou muita humidade.
Mantenha esta unidade afastada de luz solar j 
directa, fontes de chamas sem protecção ou 
fontes de calor.
Não o instale perto de fontes de calor como k 
radiadores, condutas de ar quente, fogões ou 
outros aparelhos (incluindo amplificadores) 
que emitam calor.
Não coloque qualquer outro equipamento l 
eléctrico sobre o produto.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em m 
cima do aparelho (por exemplo, objectos 
com líquidos ou velas acesas).
Este produto poderá incluir pilhas. Consulte n 
as instruções de segurança e eliminação das 
pilhas neste m,anual do utilizador.
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Este produto pode conter chumbo e o 
mercúrio. A eliminação destes materiais pode 
estar regulamentada por razões ambientais. 
Consulte as instruções de eliminação neste 
Manual do Utilizador.

Segurança auditiva

ouça a um volume moderado:
A utilização de auscultadores com o volume 
alto pode prejudicar a sua audição. Este produ-
to pode produzir sons em gamas de decibéis 
que podem provocar perda de audição numa 
pessoa normal, mesmo que a exposição seja 
inferior a um minuto. As gamas de decibéis 
superiores destinam-se a pessoas que possam 
sofrer de perda de audição.
O som pode ser enganador. Com o tempo, o 
"nível de conforto" da sua audição adapta-se a 
volumes de som superiores. Deste modo, após 
uma audição prolongada, um som considerado 
"normal" pode na verdade ser um som alto e 
prejudicial para a audição. Para evitar que isto 
aconteça, defina o volume num nível seguro 
antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe 
ficar.
Para estabelecer um nível de volume seguro:
Regule o controlo de volume para uma defini-
ção baixa.
Aumente ligeiramente o som até que o nível 

de som seja confortável e nítido, sem distorção.
Ouça durante períodos de tempo razoáveis:
A exposição prolongada ao som, mesmo em 
níveis normalmente "seguros", também pode 
causar a perda de audição.
Certifique-se de que utiliza o seu equipamento 
de forma sensata e que efectua as devidas 
pausas.
Certifique-se de que respeita as seguintes 
directrizes ao utilizar os auscultadores.
Ouça a um volume moderado durante perío-
dos de tempo razoáveis.
Tenha cuidado para não ajustar o volume à 
medida que a sua audição se adapta.
Não aumente o volume de forma a que não 
consiga ouvir o que se passa à sua volta.
Deve ter cuidados especiais ou deixar de 
utilizar temporariamente o dispositivo em 
situações potencialmente perigosas.
Não utilize auscultadores durante a condução 
de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta 
ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o 
trânsito e é ilegal em muitas zonas.
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Aviso ambiental
Símbolo de equipamento de Classe II

Este símbolo indica que o aparelho possui um 
sistema de isolamento duplo.
Modificações
As modificações não autorizadas pelo fabricante 
podem impedir a utilização deste produto por 
parte dos utilizadores.

Informação relativa à eliminação 
do NP2900:
O produto foi concebido e fabricado com ma-
teriais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados.
Quando o símbolo com um caixote de lixo tra-
çado está afixado a um produto, significa que 
o mesmo é abrangido pela Directiva Europeia 
2002/96/CE:

Nunca elimine o seu produto com o lixo 
doméstico comum. Informe-se acerca das 
regras de recolha selectiva local para produtos 
eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta 
do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais 
consequências nocivas para o ambiente e para a 
saúde pública.

Informação acerca da utilização de pilhas:

Cuidado

Risco de derrame: •
Utilize apenas o tipo de pilhas especificado. •
Não misture pilhas novas e usadas. •
Não misture marcas diferentes de pilhas. •
Respeite a polaridade. •
Retire as pilhas de produtos que não sejam utiliza- •
dos durante um longo período de tempo.
Guarde as pilhas num local seco. •
Risco de ferimentos: •
Utilize luvas ao manusear pilhas com derrame. •
Mantenhas as pilhas fora do alcance das crianças e  •
animais de estimação.
Risco de explosão: •
Não provoque curto-circuito em pilhas. •
Não exponha as pilhas a calor excessivo. •
Não lance pilhas para o fogo. •
Não danifique nem desmonte pilhas. •
Não recarregue pilhas não recarregáveis. •

Informações acerca da eliminação de pilhas:
O seu produto funciona com pilhas abrangidas 
pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não po-
dem ser eliminadas com os resíduos domésticos 
comuns.
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Informe-se acerca das regras locais quanto à 
recolha selectiva de pilhas. A correcta eliminação 
das pilhas ajuda a evitar consequências poten-
cialmente negativas para o ambiente e a saúde 
humana.

0984
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As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
Marcas comerciais propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ou dos seus respectivos proprietários  
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Todos os direitos reservados.
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