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Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome
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Läs och acceptera våra Streamium-villkor samt licensavtalet för programvaran som
medföljer användarhandboken.
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Detta innehåller lådan
Streamium Network Music Player NP2500
Philips Streamium Network Music Player

NP2500

Quick start guide
1 Prepare
2 Connect
3 Enjoy

Fjärrkontroll
2 AAA-batterier

1 RCA-kabel

1 nätadapter med
kabel

CD-rom
innehållande
användarhandbok
och programvara

Snabbstartguide

Innan du använder fjärrkontrollen :
Sätt i batterierna enligt bilden.
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Översikt

Framifrån
a Teckenfönster

Ovanifrån
a y (På/Standby/Eco-standby)
b s (stäng av ljudet)
c +VOL- (justera volymen)

Bakifrån
a p uttag
b DIGITAL OUT-uttag (svart)
c LINE OUT-uttag (röda/vita)
d AUX IN L / R-uttag (röda/vita)
e Strömuttag
f ETHERNET-uttag
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a
b
c
d
e
f

g FAVORITE (markera/
avmarkera aktuell fil som
favorit)
h 1 234 (bläddra)
i OK (bekräfta)
j HOME (gå till hemmenyn)
k 2; (spela upp/pausa aktuell
fil/SuperPlay™ aktuell lista)
l )K (gå till nästa fil)
m s (stäng av/slå på ljud)
n NOW PLAYING (gå till
skärmbilden för uppspelning)
o +VOL- (öka/minska
uppspelningsvolymen)
p Alfanumeriska knappar
q CLEAR (tryck för att ta
bort det senaste tecknet/håll
intryckt för att ta bort hela
raden)
r FULLSOUND (aktivera/
avaktivera FullSound™)
s DBB (aktivera/avaktivera
y (På/standby)
Dynamic Bass Boost)
BRIGHTNESS (justera
belysningen i teckenfönstret) t SNOOZE (stoppa larmet i
15 minuter)
AUX (välj extern källa)
u SLEEP TIMER (växla
ONLINE SERVICES (gå
mellan alternativen för
till den valfria menyn för
insomningstimern)
onlinetjänster)
v REPEAT (bläddra bland
NOW PLAYING (gå till
alternativen för repeterad
skärmbilden för uppspelning)
uppspelning)
CLOCK (aktivera
w SHUFFLE (aktivera/
tidsvisningen)
avaktivera slumpvis
uppspelning)

SW

Fjärrkontroll
x NEUTRAL (avaktivera/
aktivera alla ljudprocesser)
y EQ (bläddra bland de
förinställda equalizeralternativen)
z a/A (ändra skiftläge för
alfanumerisk inmatning)
{ +RATE- (öka/minska
klassning av aktuell musik)
| 9 (stopp)
} J( (gå till föregående fil/
rensa senaste post)
~ BACK O (gå tillbaka till
föregående skärm)
 SEARCH (sök filer)
€ DEMO (aktivera
demouppspelningen)
 SETTINGS (gå till
inställningsmenyn)
‚ INTERNET RADIO (gå till
internetradiomenyn)
ƒ MEDIA LIB. (gå till
mediebibliotek)
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Anslut

A
D

C
B

A
B
C
D

Anslut ett ljudsystem
Anslut spelaren till elnätet
Anslut spelaren till ett hemnätverk
Överföra musik och bilder trådlöst från en dator
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BÖRJA HÄR …

Så här navigerar och väljer du med fjärrkontrollen:
• Välj ett menyalternativ genom att trycka på 3 eller 4.
• Bekräfta ditt val genom att trycka på OK.
• Om du vill gå tillbaka till föregående skärm trycker du på BACK O.
• Tryck på HOME om du vill gå till hemmenyn.
De alfanumeriska knapparna på fjärrkontrollen är flerfunktionsknappar:
• När du vill välja en siffra eller ett alfanumeriskt tecken trycker du på en knapp en eller
flera gånger tills du ser siffran eller bokstaven i teckenfönstret på spelaren.
• Om du vill växla mellan de tillgängliga alfanumeriska tecknen trycker du flera gånger på en
knapp.
• Om du vill ta bort den sista teckenposten i teckenfönstret trycker du på CLEAR.
• Om du vill ta bort hela raden håller du CLEAR intryckt.
I det här avsnittet beskrivs den mest använda trådlösa hemnätverksinstallationen.
(Instruktioner om hur du skapar en trådbunden anslutning finns i
användarhandboken.)
När du ansluter spelaren till ett hemnätverk med internetanslutning via bredband kan du:
• lyssna på internetradio
• ansluta till internet för uppdateringar av fast programvara
Viktigt! Vid installation första gången ska du ha ditt nätverksnamn och nätverkslösenord
eller krypteringsnyckeln till hands.
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A Anslut ett ljudsystem

Du kan spela upp musik från en extern enhet som är ansluten till de röda och vita LINE
OUT-uttagen på NP2500.
1 Läs i användarhandboken för den externa apparaten om hur du ansluter den
medföljande röda och vita kabeln till de externa ingångarna på den externa enheten.
2 Anslut den andra änden av den röda och vita kabeln till LINE OUT L / R-uttagen på
NP2500.
3 På den externa enheten ställer du in källan på AUX (extern enhet).
4 Spela upp musik med hjälp av kontrollerna på den externa enheten.

B Anslut spelaren till elnätet

Anslut spelaren till strömkällan enligt diagrammet på sidan 4.
Efter en kort introduktionsdemo uppmanas du att välja plats.
1 Välj plats/tidszon och bekräfta.
>> Spelaren visar en uppmaning för nätverksanslutningen.
2 Välj [Ja] om du vill skapa en anslutning till nätverket.
>> Spelaren visar en uppmaning för nätverksinställning (om inget
nätverk har ställts in ännu).
• Välj [Nej] om du vill avsluta inställningen och gå till
hemmenyn.

 nvänd
A
fjärrkontrollen.

Den här ikonen anger steg på fjärrkontrollen!

D
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C Anslut spelaren till ett hemnätverk

Så här skapar du en trådlös anslutning till ditt hemnätverk med
internetanslutning via bredband
Informationen på skärmen guidar dig genom anslutningen av spelaren. I det här avsnittet
beskrivs den typiska trådlösa inställningen med automatisk IP-adress. Information om
olika inställningar finns i användarhandboken.
1 Se till att ditt nätverksnamn och -lösenord eller krypteringsnyckeln är tillgängliga.
2 Aktivera din trådlösa åtkomstpunkt eller trådlösa router med internet via bredband.
3 Följen stegen i avsnitt (B) och välj [Ja] för att skapa en anslutning till nätverket.
4 Välj [Trådlöst (WiFi)] för att starta nätverksinställningen.
• För trådlösa routrar med WPS (Wi-Fi protection system) som stödjer
tryckknappskonfigurering (PBC): På routern trycker du på WPS PBC-tryckknappen
för att aktivera. Bekräfta genom att trycka på OK på NP2500.
• För trådlösa routrar med WPS (Wi-Fi protection system) som stödjer
tryckknappskonfigurering (PBC): På routern trycker du på WPS PBC-tryckknappen
(visas ofta som ) för att aktivera. Bekräfta genom att trycka på OK på NP2500.
• För andra trådlösa routrar:
>> NP2500 söker efter nätverk.
5 Välj ditt nätverk i listan över hittade nätverk och bekräfta.
6 Ange krypteringsnyckeln (om det behövs) och bekräfta.
(tryck på CLEAR för att ta bort det senaste tecknet/
håll CLEAR intryckt för att ta bort hela raden)
>> Spelaren hämtar den automatiska IP-adressen
visar en bekräftelse på anslutningen till nätverket
visar en uppmaning om anslutningen till nätverket.
7 Välj [Ja] om du vill ansluta till internet.
>> En bekräftelse på anslutningen till internet visas på spelaren.
Nu kan du gå till avsnittet Njut och lyssna på internetradio.

Den här ikonen anger steg på fjärrkontrollen!
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Så här skapar du en trådlös anslutning efter den första installationen:
1 Se till att ditt nätverksnamn och -lösenord eller krypteringsnyckeln är tillgängliga.
2 Slå på spelaren.
3 Aktivera din trådlösa åtkomstpunkt eller trådlösa router med internet via bredband.
4 Tryck på SETTINGS för att gå till inställningsmenyn.
5 Välj [Trådlöst (WiFi)] för att starta nätverksinställningen.
• För trådlösa routrar med WPS (Wi-Fi protection system) som stödjer
tryckknappskonfigurering (PBC): På routern trycker du på WPS PBC-tryckknappen
för att aktivera. Bekräfta genom att trycka på OK på NP2500.
• För trådlösa routrar med WPS (Wi-Fi protection system) som stödjer
tryckknappskonfigurering (PBC): På routern trycker du på WPS PBC-tryckknappen
(visas ofta som ) för att aktivera. Bekräfta genom att trycka på OK på NP2500.
• För andra trådlösa routrar:
>> NP2500 söker efter nätverk.
6 Välj ditt nätverk i listan över hittade nätverk och bekräfta.
7 Ange krypteringsnyckeln (om det behövs) och bekräfta.
(tryck på CLEAR för att ta bort det senaste tecknet/
håll CLEAR intryckt för att ta bort hela raden)
>> Spelaren
hämtar den automatiska IP-adressen
visar en bekräftelse på anslutningen till nätverket
visar en uppmaning om anslutningen till nätverket.
8 Välj [Ja] om du vill ansluta till internet.
>> En bekräftelse på anslutningen till internet visas på spelaren.

Den här ikonen anger steg på fjärrkontrollen!

D
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D Överföra musik och bilder trådlöst från en dator

Du kan överföra musik och bilder trådlöst till NP2500 från en ansluten dator. I följande
kapitel visas hur du
• installerar programvaran på datorn
• konfigurerar datorn för att dela med dig av musik och bilder
(Om medieläsaren för Philips eller Twonky Media redan har installerats på datorn kan du
hoppa över installationsavsnittet och fortsätta med konfigureringen.
För andra mediespelare läser du instruktionerna för spelaren.
1 Sätt in den medföljande cd-skivan med programvaran i datorn.
>> Installationen startas.
2 Följ instruktionerna på datorn för att installera programvaran.

Du kan dela med dig av musik och bilder från en Mac eller PC med NP2500.
I det här kapitlet får du reda på hur du konfigurerar en PC för delning.
(Instruktioner om hur du konfigurerar en Mac finns i användarhandboken till
NP2500.)
1 På PC:n klickar du på Start > Programs (program) > Media Browser
(medieläsaren) > Run Media Browser (kör medieläsaren).
2 Gå till Settings (inställningar) > Server Settings (serverinställningar) för att
kontrollera att du valt rätt server.
3 Välj Basic Settings (grundläggande inställningar).
4 Om du i Basic Settings (grundläggande inställningar) på konfigurationssidan
• manuellt vill hitta musik och bilder trycker du på Browse
Använd
(bläddra)
fjärrkontrollen.
• manuellt vill lägga till en ny innehållskatalog klickar du på
Add (lägg till)
5 Tryck på MEDIA LIB. på fjärrkontrollen till NP2500.
>> I teckenfönstret visas [Searching for UPnP servers…].
6 Tryck på 34 för att välja servernamn och bekräfta med OK.
Den här ikonen anger steg på fjärrkontrollen!
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Internetradio
A Lyssna på internetradio

O

Använd
1 Slå på spelaren.
fjärrkontrollen.
2 Kontrollera att spelaren är ansluten till internet via bredband.
3 Tryck på INTERNET RADIO så visas alternativmenyn:
• [Presets] (visar de senast spelade internetradiokanalerna)
• [Favorite Stations] (visar de internetradiokanaler som du har markerat som
favoritkanaler)
• [Recently played] (visar de senast spelade internetradiokanalerna)
• [Search] (gör att du kan söka efter internetradiokanaler)
• [All stations] (visar alla internetradiokanaler kategoriserade efter genre)
• [Recorded shows] (visar alla inspelade internetradioprogram)
• [My Media] (visar de internetradiokanaler som du har angett i Club Philips under
Streamium Management)
4 Tryck på 3 eller 4 och sedan på 2 för att välja alternativet.
• Om du vill lyssna på en viss internetradiokanal väljer du alternativet [Search] och
anger sedan radiokanalens namn med de alfanumeriska knapparna.
• När du lyssnar på internetradio håller du ned en alfanumerisk knapp (0–9) för att
spara aktuell kanal till det numret (den här åtgärden skriver över den förinställning
som tidigare lagrats).
5 Tryck på HOME om du vill gå till hemmenyn.
Med Club Philips kan du välja och hantera favoritkanaler från en lista med tillgängliga
internetradiokanaler under Streamium Management.
För internetradiofunktioner krävs internetanslutning via bredband.

Den här ikonen anger steg på fjärrkontrollen!
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Registrera

sv

4

• Gratis programvaruuppgradering
• Hantera dina egna favoritradiokanaler
• Få Streamium-nyhetsbrev

A Onlineregistrering

1 Gå till vår webbplats www.philips.com/welcome och klicka på länken Registrera
min produkt
2 Följ de enkla anvisningarna och registrera din produkt.
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Behöver
du hjälp?
Bruksanvisning

V

Läs i användarhandboken som medföljde spelaren.

Online

S

Gå till www.philips.com/welcome

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.
• Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten
kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om
exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har
nedsatt hörsel.
• Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så
efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt
för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan
hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.
Upprätta en säker ljudnivå:
• Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
• Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.
Lyssna under rimlig tid:
• Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan också orsaka hörselskador.
• Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.
Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.
• Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
• Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
• Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
• Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
• Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en
traﬁkfara och är förbjudet på många platser.
12
np29
qsg improvement .indd 1139
np2500_qsg_02_07swe.indd

11
3/20/2009

4:20:48
2:23:45 PM

L
sä

Ut
so
so
an
Bli
ko
ele

12

np25

Säkerhet
Lär dig de här
säkerhetssymbolerna

För att minska risken för brand och elektriska
stötar bör du inte utsätta apparaten för regn
eller fukt och du bör inte heller placera kärl med
vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Utropstecknet betyder att det ﬁnns funktioner
som du bör läsa mer om i den handbok
som medföljer, för att undvika problem vid
användning och underhåll.
Blixtsymbolen anger att det ﬁnns oisolerade
komponenter i produkten som kan ge en
elektrisk stöt.

l
m

Läs de här instruktionerna.
Behåll de här instruktionerna.
Läs och ta till dig varningstexten.
Följ samtliga instruktioner.
Använd inte produkten i närheten av
vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningar.
Installera apparaten i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
Ta inte bort produktens hölje.
Använd endast produkten inomhus. Utsätt
inte produkten för droppande/stänkande
vatten, regn eller hög fuktighet.
Skydda produkten mot direkt solljus,
öppna lågor och värme.
Installera den inte i närheten av någon
värmekälla, som element, varmluftsintag,
spis eller annan elektrisk utrustning
(inklusive förstärkare).
Placera inte någon annan elektrisk
utrustning på produkten.
Placera inga farliga föremål på enheten
(t.ex. föremål som innehåller vätska, eller
levande ljus).

3/20/2009

o

Sk

Ly
O
hö
hä
de
hö
ex
de
ha
Lju
"ko
Så
låt
sk
de
inn
på
Up
13

12
np29
qsg improvement .indd 1240
np2500_qsg_02_07swe.indd

n
sv

Viktigt

4:20:48
2:23:46 PM

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym:
Om du använder hörlurar och lyssnar med
hög volym kan din hörsel skadas. Den
här produkten kan generera ljud med
decibelnivåer som kan orsaka nedsatt
hörsel hos en normal person, även om
exponeringen är kortare än en minut. De högre
decibelområdena är till för personer som redan
har nedsatt hörsel.
Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din
"komfortnivå" anpassas till allt högre volymer.
Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som
låter "normalt" i verkligheten vara högt och
skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot
detta bör du ställa in volymen på en säker nivå
innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen
på den nivån.
Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och
klart, utan distorsion.
Lyssna under rimlig tid:
Långvarig exponering för ljud, även på normalt
"säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och
ta en paus då och då.
Observera följande riktlinjer när du använder
hörlurarna.
Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
Justera inte volymen allteftersom din hörsel
anpassar sig.
Höj inte volymen så mycket att du inte kan
höra din omgivning.
Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta
använda hörlurarna i potentiellt farliga
situationer.
Använd inte hörlurarna när du kör
motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det
kan utgöra en traﬁkfara och är förbjudet på
många platser.
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n Produkten kan inkludera batterier. Se
säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna
för kassering av batterier i den här
användarhandboken.
o Den här produkten kan innehålla bly och
kvicksilver. Avyttring av dessa material
kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Se
instruktionerna för kassering i den här
användarhandboken.

Sy

Sy
du
Än
Fö
ka
de

In
N

Pr
hö
bå
Sy
ﬁn
fö

13
3/20/2009

M

4:20:50
2:23:46 PM

14

np25

Symbol för Class II-utrustning

Symbolen anger att enheten är utrustad med
dubbelt isoleringssystem.
Ändringar
Förändringar som inte godkänts av tillverkaren
kan upphäva användarens behörighet att använda
den här enheten.

Information för kassering av
NP2900:
Produkten är utvecklad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som
ﬁnns på produkten innebär att produkten
följer EU-direktivet 2002/96/EG.

Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall.
Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter.
Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa
effekter på miljö och hälsa.

sv

Miljöinformation

Information om batterianvändning:

Varning!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risk för läckage.
Använd endast den angivna batteritypen.
Blanda inte nya och använda batterier.
Blanda inte batterier av olika märken.
Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll.
Ta bort batterier ur produkter som inte används
under en längre tid.
Förvara batterier på en torr plats.
Risk för personskada.
Använd handskar när du handskas med läckande
batterier.
Förvara batterier utom räckhåll för barn och
husdjur.
Risk för explosion.
Kortslut inte batterier.
Utsätt inte batterier för stark hetta.
Släng inte batterier i eld.
Skada inte och ta inte isär batterier.
Ladda inte ej laddningsbara batterier.

Information om kassering av batteri:
Produkten innehåller batterier som följer EUdirektivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras
med normalt hushållsavfall.
15
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Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av batterier. Genom att kassera dina
batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska
möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
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Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.
Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V.
eller respektive ägare
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.
www.philips.com
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