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13. KONTAKTINFORMATSIOON

Argentina .....................(54-11) 4544-2047

Australia.......................1300 363 391

Austria .........................0810 000 205

Belgium .......................78250145

Belarus.........................882000110068

Brazil............................0800 701 02 03 (all except

Sao Paulo) ...................(11) 2121-0203 (Sao Paulo
only)

Bulgaria .......................8001154424

Canada.........................1-888-744-5477

Chile.............................600 744 5477 (600-
PHILIPS)

China ...........................4008 800 008

Colombia .....................01 800 700 7445

Croatia .........................800222778

Czech Republic ............800142840

Denmark ......................35258759

Estonia.........................8000100288

Finland .........................923113415

France..........................805025510

Germany ......................8000007520

Greece .........................80031221280

Hong Kong...................852-2619 9663

Hungary .......................680018189

India.............................1860-180-1111

Ireland .........................16011777

Israel............................9600900-09

Italy..............................800088774

Japan ...........................0570-07-6666

Korea ...........................080-600-6600

Latvia ...........................80002794

Luxembourg ................4066615644

Malaysia.......................1800 880 180

Mexico .........................01 800 504 6200

Netherlands .................8000230076

New Zealand ................0800 658 224

Norway ........................22708111

Pakistan .......................051 580 902-3

Peru .............................0800 00100

Philippines ...................(63 2) 667 9000

Poland .........................8003111318

Portugal .......................800780903

Romania ......................800894910

Russia Federation ........(495)961-1111 (local Rate)

...............................8-800-200-0880 (mobile
phone – free)

Singapore ....................65 6882 3999

Slovakia .......................800004537

South Africa .................(011) 471-5194

Spain ...........................900800655

Sweden........................857929100

Switzerland ..................844800544

Taiwan..........................0800 231 099

Thailand .......................66 2 652 8652

Turkey ..........................0800 261 3302

Ukraine ........................8-800-500-69-70

United Kingdom...........8003316015

United States ...............1-888-744-5477

Uruguay .......................(598-2) 619 6666

Venezuela.....................0800 100 4888
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Ohutus

Hoiatus

H

H

H

H

H

H

Ärge kunagi eemaldage selle seadme
kesta.

Ärge kunagi õlitage ühtegi selle seadme
osa.

Ärge kunagi asetage seda seadet
elektrilistele seadmetele.

Kaitske seda seadet otsese päikesevalguse,
avatud leegi ja kuumuse eest.

Kindlustage endale alati mugav ligipääs
voolujuhtmele, pistikule või adapterile, et
seadet vooluvõrgust välja ühendada.

Kui kasutate voolujuhet seadme välja
lülitamiseks, jääb väljalülitamise seade alati
töövalmis olekusse.

Euroopa informatsioon:

Teadke neid ohutussümboleid

ETTEVAATUST: ELEKTRI OKI RISKI VÄHENDAMISEKS

ÄRGE EEMALDAGE SEADME KESTA. SEADE EI SISALDA
ISE KASUTATAVAID OSI. JÄTKE REMONDITÖÖD
KVALIFITSEERITUD TEENINDAJATE HOOLEKS.

Š

Hüüumärk viitab funktsioonidele, mille kohta
peaksite lugema kaasasolevat kirjandust, et
ennetada funktsionaalseid ja hooldusega
seonduvaid probleeme.

Välgunoole sümbol viitab toote sees olevatele
isoleerimata komponentidele, mis võivad
põhjustada elektri oki.

Tule- või elektri oki ohu ennetamiseks kaitske

toodet vihma ja niiskuse eest, ärge asetage tootele
vedelikega täidetud esemeid, nagu vaase.

Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigaldage seda
seadet kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt neli tolli
ruumi ümber seadme ventilatsiooniks. Kontrollige,
et kardinad ega teised esemed ei kataks kunagi
seadme ventilatsiooniavasid.

š

š

1. Lugege neid juhiseid.

2. Hoidke need juhised alles.

3. Järgige juhiseid.

4. Järgige kõiki juhiseid.

5. Ärge kasutage seda toodet vee läheduses.

6. Puhastage vaid kuiva lapiga.

7. Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage
vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

8. Ärge eemaldage selle toote kesta.

9. Kasutage toodet vaid siseruumides. Kaitske
toodet tilkuva vee/veepritsmete, vihma ja
suure niiskuse eest.

10. Kaitske toodet otsese päikesevalguse, avatud
leegi ja kuumuse eest.

11. Ärge paigaldage soojusallikate lähedusse,
näiteks radiaatorid, ahjud, elektriseadmed
(kaasaarvatud võimendid).

12. Ärge asetage tootele teisi elektriseadmeid.

13. Ärge asetage tootele ohuallikaid (näiteks
vedelikuga täidetud esemed, põlevad
küünlad).

14. Tootes võivad olla patareid. Palun vaadake
patareide ohutuse ja äraviskamise juhiseid
selles kasutusjuhendis.

15. Toode võib sisaldada pliid ja elavhõbedat.
Nende ära viskamine võib olla reguleeritud
keskkonna mõju tõttu. Palun vaadake
äraviskamise juhiseid selles
kasutusjuhendis.

1. OLULINE
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Kuulmisohutus Keskkonnaalased märkused

Kuulake mõõduka helitugevusega.

Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib
tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada
heli detsibellidega, mis võivad tekitada
kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele
inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud
inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.

Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb
kuulmine valjema heliga. Seega pärast
pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub
normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik
kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus
enne, kui kuulmine kohandub suurema
helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

Seadistage heli vaikseks.

Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete
seda mugavalt, ohutult ja ilma moonutuseta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua
kuulates võib kuulmine kahjustuda.

Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause
kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel:

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku
ajaperioodi vältel.

Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel, sest
kuulmine kohaneb valju heliga.

Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei
kuule, mis teie ümber toimub.

Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite
kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama
kuulamise.

See seade on vastavuses Euroopa Liidu
raadiointerferentsi nõuetega.

See toode on vastavuses 1999/5/EC direktiivi
nõuetega.

See sümbol näitab, et sellel seadmel on
topeltisolatsiooni süsteem.

Muudatused, mis pole tootja poolt autoriseeritud,
võivad võtta kasutajalt õiguse seda toodet kasutada.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrge
kvaliteediga materjalidest ja komponentidest, mida
saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui tootel on see läbikriipsutatud ratastega
prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa Direktiivi
2002/96/EC nõuetele.

Klass II seadme sümbol:

Modifikatsioonid

... OLULINE
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12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Ma ei kuule heli või heli on halb. Mida
teha?

Kas NP3300 ja ruuteri vahel on
maksimaalne ülekandekaugus
efektiivseks striimimiseks?

Ma pole saanud
ConsumerCare@Philips.com
registreerimise e-maili.

Kuidas vältida Wi-Fi interferentsi teistelt
seadmetelt, mis töötavad sama (2,4 GHz)
sageduse ulatuses, näiteks Dect telefonid
või bluetooth seadmed?

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Vajutage , et suurendada helitugevust.

Jah. Maksimaalne Wi-Fi  ülekande kaugus on 250 m
avatud ruumis. Kuid kodukeskkonnas, kus on
tahkeid takistusi nagu seinad ja uksed, on efektiivne
ülekande kaugus 50-100m. Muutke seadme
asukohta, kui teil on ülekandega probleeme.

Kontrollige, kas e-maili aadress, mille
registreerimiseks sisestasite töötab ja on
õigesti kirjutatud.

Kontrollige, kas arvutil on aktiivne
internetiühendus.

Interneti server võib olla koormatud, proovige
hiljem uuesti.

Kontrollige, kas kiri saadeti rämpskirjade
kausta.

Viige NP3300 vähemalt 3 meetrit eemale
sellistest seadmetest.

Kasutage WEP/WPA krüpteeritud võtit, kui
loote juhtmevaba ühenduse
arvuti/koduvõrguga.

Muutke segava seadme töökanalit.

Pöörake seade teise suunda, et minimeerida
segamist.

+VOL-
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… TEHNILINE INFORMATSIOON

Ristumiskoha avastus (automaatne MDIX)

Interneti raadio

Interneti teenused

MP3

WMA

AAC (M4A)

PCM

FLAC

Real Audio (*. ra)

iTunes, Rhapsody

Resolutsioon

Suurus

Taustavalgus

Kella/kuupäeva kuvamine

Automaatne aja seadistamine internetis (NTP)

Unetaimer

Sisemine (nupu) klõpsutaja

Äratus

UPnP

DLNA

Nutitelefoni kontroll

Philips Multiroom

Jah (Auto MDIX)

Radio Time

My Media*

Rhapsody Direct** (37/17)

Napster Direct** (12/05, ainult Saksamaal,
Ühendkuningriikides)

* See teenus vajab Club Philipsis registreerimist.

** Mõlemad teenused vajavad kasutaja vastavat
registreerimist Rhapsodys või Napsteris.

8 – 320 kbps (CBR/VBR)

32 – 192 kbps (CBR/VBR)

16 – 320 kbps (CBR/VBR)

1x (1.4 Mbps)

Jah, toetatakse

Ei, ei toetata

*.m3u, *.wpl

Jah

Jah (läbi UPnP serveri)

Punktmaatriks, 240 x (RGB) x 320 punkti, värviline
TFT

2,4 tolli

Saab lülitada sisse/välja, või muuta eredust

Jah

Jah, sisse lülitatud

Jah

Jah

Jah (üks kord, igapäevaselt, nädalapäev)

DMP (kohalik renderdus, kohalik kontrollpunkt)

ECP (kontrollitav välisest kontrollpunktist)

Jah. Versioon 15 (DMP, DMR)

Jah, sobilik MyRemote rakendusega, mis on
saadaval Apple App Stores, Android Market
Place'is.

Jah (jaama ainult)

Märkus

Märkus

H

H

Juhtmega ja juhtmevaba võrgu
kasutajaliides ei tohi olla samaaegselt sisse
lülitatud.

Tehnilisi andmeid ja välimust võidakse
muuta eelnevalt ette teatamata.

Interneti teenused

Dekoteerimise suutlikkus

Taasesituse nimekirja toetus

Ekraan/Kell

Muu

5

Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste
ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge
visake vana toodet ära koos tavalise olmeprügiga.
Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada
potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, neid ei tohi ära
visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige
ennast kohalikest seadustest patareide
kogumispunktide kohta, sest korrektne patareide
ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Autoriõiguste seadustega kaitstud materjalidest,
kaasa arvatud arvutiprogrammidest, failidest,
ülekannetest ja helisalvestistest, pole lubatud
koopiaid teha, sest see võib olla autoriõiguste
rikkumine ja viia kriminaalrikkumiseni. Seda seadet
ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Informatsioon patareide kasutamise kohta

Ettevaatust

H

H

H

Lekkimise oht: Kasutage vaid nimetatud
patareisid. Ärge kasutage uusi ja vanu
patareisid korraga. Ärge kasutage erinevate
firmade patareisid korraga. Jälgige õiget
polaarsust. Eemaldage patareid tootest,
mida ei kasutata pikema ajaperioodi vältel.
Säilitage patareisid kuivas kohas.

Vigastuste oht: Kandke kindaid, kui
käsitsete lekkivaid patareisid. Hoidke
patareisid kättesaamatuna lastele ja
lemmikloomadele.

Plahvatuse oht: Ärge laske patareisid
lühisesse. Kaitske patareisid suure
kuumuse eest. Ärge visake patareisid tulle.
Ärge kahjustage ega võtke osadeks
patareisid. Ärge laadige mitte laetavaid
patareisid.

... OLULINE

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid



6

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Saamaks täit tuge Philipsilt
registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Ühendada olemasoleva kodu Wi-Fi/ juhtmega
võrguga, mis võib sisaldada arvuteid ja UPnP
seadmeid.

Ühendada olemasoleva audiosüsteemiga.

Kuulata interneti raadiojaamu ja * online
muusikateenuseid internetist läbi olemasoleva
audio süsteemi.

Taasesitada arvutisse/UPnP serverisse
salvestatud muusikat läbi olemasoleva audio
süsteemi.

Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:

Baasüksus.

Kaugjuhtimispult patareidega.

Vahelduvvoolu adapter.

Tarkvara CD-ROMil.

Kiire alguse juhend.

Selle seadmega saate:

Nende ühendustega saate:

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Tutvustus

Mis on karbis?

Nõuanne

H * Veebiteenused on saadaval vaid osades
riikides.

2. TEIE NP3300
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11. TEHNILINE INFORMATSIOON

Üldine

Voolutarbivus

Audio väljund

Audio võimendus (digitaalne)

Kõlarid

Heli omadused

Juhtmevaba

Juhtmega (LAN/Ethernet)

Vahelduvvool

Alalisvool

Mõõtmed

Kaal

Sees

Ooteolek (aktiivne/võrku ühendatult)

Öko-ooteolek (passiivne)

Kõrvaklapid

Signaali/müra suhe (kõrvaklapid)

Moonutus (kõrvaklapid)

Väljundvool

Sageduse vastuvõtt

Signaali/müra suhe

Voolu edastamine

Takistus

Tundlikkus

Mõõtmed

Sageduse vastuvõttb

Uskumatu ümbritsev heli

FullSound®

Bassi/kõrgete helide kontroll

Otsene allikas (lame re iim)

Juhtmevaba standard

Juhtmevaba turvalisus

Sageduse ulatus

Juhtmevaba kaitstud seadistus (WPS)

Juhtmega standard

Kiirus

Re iim

Informatsioon pinge kohta on trükitud
vooluadapterile (tagaossa).

9 V / 1,1 A

252,5 x 103,2 x 101,5 mm

Baasüksus: ~0,78 kg

6 W

< 4 W

0,5 W

1 x 3,5 mm pesa, 40 – 18000 Hz, 32 omi

Tüüpiliselt 82 dB/85 dBA

< 1 %

Ees: 2 x 1,5 W

70  20 KHz (-3 dB punkti)

77 dB/80 dBA

Esikõlarid: 2 W

Esikõlarid: 6 omi

Esikõlarid: 83 dB/1m/W

Esikõlarid: 2 tolli

Esikõlarid: 70 Hz  20 kHz

Jah (sees/väljas)

Jah (sees/väljas)

Jah (+/- 10 astet)

Jah (sees/väljas)

803,11 n, tagasiulatuvalt sobilik 802,11 b/g

WEP (64 või 128 bitti)

WPA/WPA2 (8-63 sümbolit)

2412  2462 MHz (CH1 - CH11) (79/37/55/97)

2412  2472 MHz (CH1  CH13) (12/05)

Jah

802.3 / 802.3 u

10 / 100 MBit/s

Pool/topelt

£

o

o

≥

þ

þ
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10. HOOLDUS

Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas hooldada
NP3300.

Puhastage NP3300 vaid pehme kuiva lapiga.1.

Puhastamine

Märkus

H Vältige niiskust ja hõõrdumist.

7

1. - / +

2. PRESET TUNNING1/2/3/4/5

3. LCD ekraan

4. ETHERNET

5. DC IN

6.

7. Infrapuna sensor

8. POWER

Z

B

H

H

H

H

H

H

H

Suurendab/vähendab helitugevust.

reþiimis vajutage, et
valida eelsalvestatud raadiojaam.

Pesa Ethernet kaablile, mis ühendab
seadme kodu Wi-Fi/juhtmega võrguga, kui
soovite juhtmega ühendust kodu Wi-
Fi/juhtmega võrguga.

Pesa vahelduvvoolu adapterile.

3,5 mm kõrvaklappide pesa.

Vajutage, et seade sisse lülitada.

Välja lülitamiseks: vajutage, et aktiveerida
ooteolek või vajutage ja hoidke, et lülitada
seade öko-ooteolekusse.

INTERNET RADIO

... TEIE NP3300

Ülevaade

Eest ja tagant vaade
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Kaugjuhtimispult

1.

2. SETTINGS

3. FAVORITE

4. / / ( ) / ( )

/

5. OK

6.

7. NOW PLAYING

8. + VOL -

9. Tähe-numbrinupud

10. CLEAR

11. PLAY MODE

B

\ [ q ^ _ Q

\ [

q ^ _ Q( ) / ( )

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Vajutage, et seade sisse lülitada.

Välja lülitamiseks: vajutage, et aktiveerida
ooteolek või vajutage ja hoidke, et lülitada
seade öko-ooteolekusse.

Siseneb seadistuste menüüsse.

menüüs:

Lisab hetkel esitatava raadijaama
lemmikjaamade nimekirja.

Navigeerimise nupud:

Vajutage, et liikuda läbi menüüde.

re iimis:

Pikas valikute nimekirjas
vajutage ja hoidke, et alustada kiiresti kerimist.
Vabastage, et hüpata esimesele objektile, mis
algab hetkel nähtava tähega/numbriga.

re iimis:

Vajutage, et jätta vahele eelmine/järgmine
peatükk/lugu.

Kinnitab valiku.

Naaseb HOME (kodu)ekraani menüüsse
(peamenüü).

Naaseb eelmisele ekraanile.

Naaseb taasesituse ekraanile.

Suurendab/vähendab helitugevust.

Teksti sisestamiseks.

re iimis:

Raadio esituse ekraanil vajutage ja hoidke
numbrinuppu, et salvestada praegune
raadiojaam selle numbri alla eelsalvestatud
raadiojaamaks.

reþiimis:

Pikas valikute nimekirjas, mis on
salvestatud tähestikulises järjekorras,
vajutage üks kord või korduvalt, et valida
täht ja minna esimesele objektile, mis
algab valitud tähega.

Vajutage, et kustutada eelmist sisestust.

Vajutage ja hoidke, et kustutada kogu
sisestus.

Valib korduva taasesituse valiku või lülitab
sisse/välja juhuslikus järjekorras
taasesituse.

LIBRARY/INTERNET RADIO

LIBRARY/INTERNET RADIO

Superkerimine:

LIBRARY

HOME:

BACK:

INTERNET RADIO

LIBRARY/INTERNET RADIO

Kiirhüpe:

þ

þ

þ

... TEIE NP3300
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... NP3300 REGISTREERIMINE PHILIPSIS

Nõuanne

Nõuanne

H

H

Kasutage hiljem Philipsi veebiteenusteks
sisse logimiseks veebilehe linki, mille saite
e-mailile ja parooli.

Kontot taas registreerides saate taastada
interneti raadiojaamad, mille jätsite alles
Philipsi veebiteenuses.

NP3300 maha registreerimine

Registreerimisinformatsiooni
kontrollimine

Saate kasutada ühe seadme (näiteks NP3300) jaoks
ainult ühte kontot registreerides lehel
www.philips.com/welcome.  Iga konto jaoks saate
säilitada lemmikjaamad ja manuaalselt lisada jaamu.

Teise konto kasutamiseks registreerimise jaoks
peate praeguse maha registreerima.

NP3300 valige (seadistused) >
(kasutaja registreerimine) >
(maha registreerimine).

Kui küsitakse, kinnitage, et alustada maha
registreerimist.

Saate kontrollida, kas olete oma NP3300i
registreerinud ja millist kontot olete
registreerimiseks kasutanud. Informatsiooni
kontrollimiseks minge (seadistused) >

(kasutaja registreerimine) >
(registreerimise staatus).

Konto kustutamine

1. [Settings] [User
registration]
[Unregister]

2.

Settings]
[User registration]
[Registration statu ]

[

s
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9. NP3300 REGISTREERIMINE PHILIPSIS

Tulu

NP3300 registreerimine

Märkus

H NP3300 registreerimiseks on vaja töötavat
e-maili aadressit.

Veebilehel registreerimine
Seadmega registreerimine

Registreerides NP3300 aadressil
www.philips.com/welcome saate:

Tasuta tarkvarauuendusi.

Hallata oma lemmikraadiojaamu.

uudistelehte.

NP3300 registreerimisel aadressil
www.philips.com/welcome kasutage töötavat e-
maili aadressi.

Saate registreerimise lõpule viia otse
www.philips.com/welcome lehel. Või kasutage e-
maili aadressi, et registreerida seadmel ning
seejärel lõpetada registreerimine veebilehe lingiga,
mille saate e-mailile.

NP3300 registreerimiseks otse
www.philips.com/welcome lehel vajate alljärgnevat
informatsiooni, mida teilt küsitakse:

Töötavat e-maili aadressi
registreerimiskontoks.

Toote mudeli numbrit.

Toote registreerimise ID.

Vaadake seadme pakendit või toote silti.
Leiate alati toote mudeli numbri pakendi
karbilt või toote sildilt (näiteks NP3300).

NP3300ga minge (seadistused)
> (seadme ID
ja informatsioon). Vajutage korduvalt, et
leida (toote
registreerimise ID).

Kasutage e-maili aadressi, et seadmel
registreerimist teostada ja lõpetada see
veebiaadressi lingil, mille saate e-mailile.

Kontrollige, kas NP3300 on ühendatud
internetiga.

Registreerimaks aadressil
www.philips.com/welcome:

NP3300 valige (seadistused) >
(kasutaja

registreerimine) >
(registreerige nüüd) >

(seadmel registreerimine).

Kui küsitakse, sisestage oma kehtiv e-maili
aadress (vaadake Teie NP3300 > Ülevaade
> Teksti sisestamine).

Saate e-maili saatjalt
ConsumerCare@Philips.com.

Arvutil minge veebilehe lingile, et viia
registreerimine lõpule.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Streamium

Toote mudeli numbri saamiseks

Toote registreerimise ID saamiseks

[Settings]
[Device ID and information]

[Product Registration ID]

1.

2.

[Settings]
[User registration]

[Register now]
[Register on the

device]

[

9

9

12. SLEEP/TIMER

13. SOUND MENU

14. a/A

15.

16. / ALARM OFF

17. SEARCH

]

P

Kodu ekraan

Taasesituse ekraan

Märkus

H *Internetipõhine teenus on saadaval vaid
osades riikides.

H

H

H

H

H

H

H

H

Määrab unetaimeri.

Sisenege menüüsse, et kohandada
heliefekte.

Vahetab suure ja väikese tähe vahel.

Alustab/peatab/jätkab taasesitust.

alustab kogu kausta
taasesitust (SuperPlay ).

Lõpetab taasesituse.

Lülitab äratuse välja.

Alustab otsinguga/sirvib vastavalt tähe-
numbri sisendile.

ga sisenete kodu ekraanile pärast
esmakordsete seadistuste tegemist.

Kodu ekraanil saate valida soovitud muusika allika*
või siseneda (seadistuste) menüüsse.
Selleks tehke alljärgnevat:

Kaugjuhtimispuldil kasutage navigeerimisnuppe
ja , et valida allikas.

Järgmisele lehele minemiseks vajutage
korduvalt, kuni jõuate lehekülje lõppu.

Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage
(tagasi).

Koduekraanile naasmiseks vajutage
(kodu).

reþiimis kuvatakse taasesituse ekraan, kui taasesitus
on alanud.

LIBRARY reþiimis:

NP3300

[Settings]

1.
OK

2.

3.

4.

LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICE

TM

\ [ q Q

]

/ / /

BACK

HOME

... TEIE NP3300



Muusika taasesituse ajal menüüs navigeerimiseks
tehke alljärgnevat:

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja seejärel
kasutage navigeerimise nuppe.

Taasesituse ekraanile naasmiseks vajutage
(praegu taasesitatakse).

Teksti ja sümbolite sisestamiseks saate
vajutada vastavaid tähe-numbrinuppe
kaugjuhtimispuldil.

Tähtede/numbrite/sümbolite sisestamiseks
vajutage lühidalt ja korduvalt vastavat nuppu.

Sümbolite sisestamiseks vajutage
korduvalt.

Tühiku sisestamiseks vajutage .

Suure ja väikese tähe vahel vahetamiseks
vajutage .

Eelmise märgi kustutamiseks vajutage
. Kõikide sisendite kustutamiseks

vajutage ja hoidke .

1.

2.
NOW PLAYING

[0]

[a/A]

H

H

H

H

H

H

Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldiga

[1]

[CLEAR]
[CLEAR]

Nõuanne

Nõuanne

H

H

Taasesituse ekraanil saate vajutada ja
korduvalt, et valida laul.

Teise keele, kui inglise keele, tähed võivad
tähe-numbrinuppudel varieeruda.

^
_

Teksti sisestamine

10
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Asukoht ja ajatsoon

Keel

Seadme informatsioon

Tarkvarauuenduste kontrollimine

Tehaseseadete taastamine
Pärast esmakordset seadistust saate muuta valitud
asukohta ja ajatsooni, kui vahetate oma asukohta
või ajatsooni.

Vastavalt valitud asukohale ja ajatsoonile saab
NP3300:

Määrata automaatselt internetist kellaaja
(vaadake Seadistused > Kuupäev ja
kellaaeg).

Eelhäälestada interneti raadiojaamad
automaatselt.

Pärast esmakordset seadistust saate muuta keele
valikut (seadistused) >
(keel) alt.

Minge koduekraanilt [Settings] (seadistused) >
(seadme ID ja

informatsioon). Saate informatsiooni NP3300
kohta, sealhulgas mudeli number, UPnP serveris
kuvatav nimi, tarkvaraversioon ja võrguseadistused.

NP3300ga saate kontrollida tarkvarauuenduste
olemasolu. Pärast tingimustega nõustumist algab
uue tarkvara allalaadimine ja installeerimine
automaatselt.

Kontrollige, et NP3300 on internetiga
ühenduses.

Minge koduekraanilt (seadistused) >
(kontrolli

tarkvarauuendusi).

Saate taastada NP3300 tehase seadistused. Kõik
teie seadistused eemaldatakse, sealhulgas
võrguseadistused, heli, ekraani, kella, äratuse ja
keele seadistused.

Minge (seadistused) >
(tehaseseadete taastamine).

Kui küsitakse, valige (jah).
Seade lülitatakse välja.
Seade lülitatakse uuesti sisse
automaatselt, kui tehaseseadistused on
taastatud.
Alustage esmakordsete seadistustega.

H

H

[Settings] [Lanuguage]

[Device ID and informatsion]

1.

2. [Settings]
[Check for software upgrades]

1. [Settings] [Restore
factory settings]

2. [Yes]
9

9

9

... SEADISTUSED
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... SEADISTUSED

Nõuanne

H

H

Seade saa läbi interneti määrata ja muuta
kellaaega ja kuupäeva vastavalt teie valitud
asukohale ja ajatsoonile.

Valitud asukoha ja ajatsooni vaatamiseks
minge (seadistused) >

(asukoht ja
ajatsoon).

[Settings]
[Location and time zone]

Võrgu seadistused

Võrgu üles seadmine

Seadme nimi

Manuaalne seadistamine

Kuupäeva/kellaaja formaadi määramine

1.

2. [Settings]
[Clock settings] [Date
and time]

SETTINGS
[Settings]

3.

4.

OK

1.

2. [Date and time]
[Time format] [Date

format]

NP3300

1. [Settings]
[Network settings]
[Setup network]

2. NP3300

[Device name]

1. [Settings]
[Network settings]
[Device name]

2. [Device name]

Lülitage seade sisse, kui vaja.

Koduekraanilt minge (seadistused) >
(kella seadistused) >

(kuupäev ja kellaaeg).

Või vajutage kaugjuhtimispuldil,
et siseneda seadistustesse .

Kuupäeva ja kellaaja sisestamiseks:
Vajutage või , et valida sisendi
asukohta.
Kasutage tähe-numbrinuppe, et sisestada
soovitud numbreid.
Vajutage , et kinnitada.
Saate vajutada ka või korduvalt või
vajutada ja hoida või kuni soovitud
numbrid ilmuvad.

Valige, kuidas kuupäeva ja kellaaega kuvatakse
kellal.

Järgige samme 1-2 Manuaalne seadistamine
all.

(kuupäev ja kellaaeg) alt
minge (aja formaat) või

(kuupäeva formaat), et valida valikuid.

Pärast esmakordset seadistust saate muuta, kuidas
ühendub Wi-Fi/juhtmega võrguga:

Erinevate ühendusviiside vahel vahetamine
(juhtmega või juhtmeta, automaatne või
manuaalne).

Erinevate ruuterite vahel vahetamine.

Selleks tehke alljärgnevat:

Koduekraanilt minge (seadistused) >
(võrgu seadistused) >

(võrgu seadistamine).

Ühendage nagu tegite esmakordse
seadistuse ajal (vaadake Esmakordne
seadistamine > Wi-Fi/juhtmega võrguga
ühendamine).

(seadme nimi) alt saate anda oma
NP3300 nime/muuta selle nime. Ühendatud UPnP
serveris võib NP3300 leida selle nimega.

Koduekraanilt minge (seaditused) >
(võrgu seadistused) >

(seadme nimi).

(seadme nimi) all vajutage
, et valida sisendi koht, vajutage

korduvalt, et valida soovitud tähti.

H

H

H

[Date and time]
[Current date and time]

[Manual]

SETTINGS
[Settings]

(kuupäev ja kellaaeg) alt valige
(praegune kuupäev ja

kellaaeg) > (manuaalne).

Või vajutage kaugjuhtimispuldil,
et siseneda seadistustesse .

/
/9

9

9

9

q Q

\ [

\ [

q

Q \ [

H
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Kaugjuhtimispulti patareide
sisestamine

Vooluvõrguga ühendamine

Hoiatus

Hoiatus

Märkus

H

H

H

H

H

Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse,
päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi
visake patareisid tulle.

Lühenenud patareide eluea oht! Ärge
kunagi kasutage erinevat tüüpi või marki
patareisid koos.

Toote kahjustumise oht! Kui
kaugjuhtimispulti ei kasutata pika aja vältel,
eemaldage patareid.

Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et
vooluvõrgu voolunäitajad oleksid samad
nagu trükitud toote taha või allossa.

Toote tüüpplaat asub seadme allosas.

1.

2.

3.

Avage patareide laegas.

Sisestage kaks AAA R03 patareid õigete
polaarsustega (+/-) nagu näidatud.

Sulgege patareide laegas.

Ühendage seade vooluvõrguga.H

3. ETTEVALMISTUSED
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Järgmise äratusena loo või internetijaama
mängimine

Äratuse kasutamine

Äratuse vaigistamine

Äratuse lõpetamiseks

Äratuse välja lülitamiseks

Unetaimer

Automaatne seadistamine

1.
[Music]

2.

[Media Library]

[Internet Radio]

[Settings] [Clock settings]
[Alarm]

[Alarm off] OK

Ajaperioodi määramine

1. [Settings]
[Clock settings] [Sleep
timer]

SETTINGS
[Settings]

2. OK

Internetipõhise teenusega

1.

2. [Settings]
[Clock settings] [Date
and time]

SETTINGS
[Settings]

3. [Date and time]
[Current date and time]

[Automatic (Internet)]

Kontrollige, et olete ülal sammus 3 valinud
(muusika).

Enne NP3300 välja lülitamist või aktiivsesse
ooteolekusse lülitamist:

Minge (meedia
raamatukokku) ja valige ning esitage
soovitud lugu.

Või minge (interneti
raadio) ja häälestage soovitud
raadiojaamale.

Määratud äratuse ajal esitatakse
muusika/raadiojaam või kõlab helin.

Vajutage ükskõik millist nuppu seadmel või
kaugjuhtimispuldil (välja arvatud helitugevuse
nuppe).

Äratus kostub uuesti 15 minutit hiljem.
Äratuse ikoon jääb alles.

Vajutage ja hoidke või .

Või vajutage
kaugjuhtimispuldil.

Äratus lõpetatakse.
Äratus heliseb jälle järgmisel päeval.

Minge (seadistused) >
(kella seadistused) > (äratus). Valige

(äratus väljas) ja vajutage
kaugjuhtimispuldil.

Unetaimeriga lülitub NP3300 automaatselt välja
pärast eelmääratud aja möödumist.

Koduekraanilt minge (seadistused) >
(kella seadistused) >

(unetaimer).

Või vajutage kaugjuhtimispuldil,
et siseneda seadistustesse .

Valige valik. Vajutage , et see sisse lülitada.

Kuupäeva ja kellaaega saab seadistada automaatselt
või manuaalselt.

Automaatseks kellaaja seadistamiseks kasutage
internetiteenust.

Lülitage seade sisse, kui vaja.

Kontrollige, et seade oleks ühenduses Wi-
Fi/juhtmega võrguga ja internetiga.

Koduekraanilt minge (seadistused) >
(kella seadistused) >

(kuupäev ja kellaaeg).

Või vajutage kaugjuhtimispuldil,
et siseneda seadistustesse .

(kuupäev ja kellaaeg) alt valige
(praegune kuupäev ja

kellaaeg) > .
Seade hakkab internetist automaatselt aega
seadistama.
Kui seadistus on valmis, kuvatakse teade.

H

H

H

H

H

H

H

H

9

9

9

9

9

@ B

P / ALARM OFF

Märkus

Nõuanne

H

H

H

H

H

Äratus kostub ka siis, kui olete NP3300
lülitanud aktiivsesse ooteolekusse või öko-
ooteolekusse.

Kui NP3300 ei saa ühendust muusika
raamatukoguga või interneti
raadiojaamaga, kostub selle asemel helin.

NP3300 heli taastatakse, kui see on olnud
summutatud.

Äratus kostub valjemini kui helitugevus on
keeratud alla miinimumi.

Võite vajutada ka kaugjuhtimispuldil
korduvalt , et määrata
ajaperioodi kestvus.

SLEEP/TIMER

Kuupäev ja kellaaeg

... SEADISTUSED
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Albumi pilt

Kella seadistused

Äratus

Albumi pilt (CD/albumi kaane pilt) on mõnikord
muusika allalaadimisel saadaval.
Meediahaldustarkvaraga saab albumi pildi lisada
lauludele. Lülitades [Album art]  (albumi pildi) sisse
või välja valite, kas näidata CD/albumi kaanepilti
vastava lauluga.

Koduekraanilt minge (seadistused) >
(albumi pilt).

Või vajutage kaugjuhtimispuldil, et
siseneda seadistustesse.

Valige . Vajutage , et seda sisse
või välja lülitada.

Kui on sees,

kuvatakse laulude nimekirjas albumi pilti
minipildina vastava laulu juures.

Loo esituse ajal kuvatakse albumi pilti
täisekraanil taustapildina.

Kontrollige, et olete määranud kellaaja (vaadake
Seadistused Kuupäev ja kellaaeg).

Koduekraanilt minge (seadistused) >
(kella seadistused) >

(äratus).

Või vajutage kaugjuhtimispuldil,
et siseneda seadistustesse .

Valige äratuse heli allikas:

Valige (muusika):
Määratud ajal hakkab/jätkab esitust
viimati esitatud laul või hakkab
mängima viimati kuulatud raadiojaam.

Valige (heliseja).
Valitud ajal kostub helisemine.

Äratuse aja määramine:

Vajutage ja hoidke või vajutage
korduvalt kuni jõuate soovitud

numbriteni. Vajutage , et kinnitada.

Või sisestage soovitud numbrid kasutades
tähe-numbrinuppe kaugjuhtimispuldil.

Ekraanil kuvatakse ikoon.

[Album art] (albumi pildi) sisse lülitamine

Äratuse määramine

1. [Settings]
[Album art]

SETTINGS
[Settings]

2. [Album art] OK

[Album art]

1.

2. [Settings]
[Clock settings] [Alarm]

SETTINGS
[Settings]

3.

[Music]

[Buzzer]

4.

OK

9

9

9

9

H

H

H

H

H

\ [ \
[

/ /

>
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Kui lülitate esimest korda NP3300
sisse
1.

2.

3. [Yes]

Valige soovitud ekraani keel, kui küsitakse.

Valige oma asukoht ja ajatsoon nimekirjas, kui
küsitakse.

Valige (jah), kui küsitakse, et luua
võrguühendus.

4. ESMAKORDNE SEADISTAMINE
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Saate ühendada koduse Wi-Fi/juhtmega
võrguga erinevatel viisidel: juhtmega või juhtmeta,
automaatselt või manuaalselt.

Ruuteri (või pääsupunkti) kasutamine koduse
Wi-Fi/juhtmega võrgu jaoks. Teisisõnu
arvutite/seadmete ühendamine ruuteriga.

Ühendage ruuteriga juhtmevabalt või
Ethernet kaabliga.

Kui soovite, et seade oleks internetiga
ühendatud läbi koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu,
kontrollige, et ruuteril on internetiga
otseühendus ja arvuti ei pea eraldi ühendust
looma.

Erinevate ühendamisviiside vahel vahetamiseks
(juhtmevaba või juhtmega, automaatne või
manuaalne) või erinevate ruuterite vahel
lülitamiseks minge (seadistused) >

(võrgu seadistused) >
(looge võrk).

NP3300

NP3300

[Settings]
[Network settings]
[Setup network]

H

H

H

H

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine

Juhtmevaba ühendus

Ethernet kaabliga ühendus

TwonkyMedia
Server (PC/Mac)

NP3300

NP3300

TwonkyMedia
Server (PC/Mac)

Ekraani seadistused

Slaidiesitluse seadistused

Iga pildi esitusaja määramine

Eredus

Taustavalguse taimer

Taustapilt

Ekraanisäästja

Saate muuta NP3300 ekraani eredust. Nagu soovite
võib ekraan süttida, tumeneda või välja lülituda, kui
NP3300 on sisse lülitatud või aktiivses ooteolekus.

(seadistused) >
(ekraani seadistused) >
(eredus sisse lülitatult) või

(eredus välja lülitatult) alt valige valik ja
vajutage O .

Ekraan läheb ooteolekusse, kui NP3300ga ei tehta
uusi toiminguid. Pärast eelmääratud ajaperioodi
lülitatakse ooteolekus ekraan välja. Voolu
säästmiseks valige lühike ajaperiood.

(ekraani seadistused) >
(taustavalguse taimer)

all valige ajaperiood.
Pärast valitud ajaperioodi lülitatakse
tegevusetu ekraan automaatselt välja.

Vajutage ükskõik millist nuppu.

NP3300 menüüdele saate valida taustaekraani
(taustapildi).

NP3300'l valige ja esitage foto.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et
valida (seadistused) >

(ekraani seadistused) >
(taustapilt).

Taustapildi all all valige
(praegune pilt).

Praegune pilt määratakse taustapildiks.

NP3300'l lülitatakse ekraanisäästja sisse, kui
NP3300 on lülitatud aktiivsesse ooteolekusse.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, siis kuvatakse
valitud ekraanisäästja. Kella näidatakse
ekraanisäästja alumises paremas nurgas.

Valige NP3300'l pilt ja esitage see.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et
valida (seadistused) >

(ekraani seadistused) >
(ekraanisäästja).

Ekraanisäästja alt valige
(praegune pilt).

Praegu valitud pilt määratakse
ekraanisäästjaks.

Slaidiesitluse re iimis saate vaadata pilte ükshaaval.

Koduekraanil minge (seadistused) >
(slaidiesitluse

seadistused). Või vajutage
kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistuste

alla.

Valige üks alljärgnevatest taasesituse
reþiimidest. Vajutage , et lülitada see sisse
või välja.

(korda): esitab kõiki pilte
korduvalt.

(sega): esitab kõiki pilte
juhuslikus järjekorras.

Koduekraanil minge (seadistused) >
(slaidiesitluse

seadistused) > (ühe slaidi
aeg).

Või vajutage kaugjuhtimispuldil,
et siseneda seadistuste
menüüsse.

(ühe slaidi aeg) alt valige
soovitud ajaline kestvus.

H

H

H

H

[Settings] [Display settings]
[Brightness when on]

[Brightness when
on]

K

[Display settings]
[Backlight timer]

1.

2. SETTINGS
[Settings] [Display

settings] [Wallpaper]

3. [Wallpaper] [Current
picture]

1.

2. SETTINGS
[Settings] [Display

settings] [Screen
Saver]

3. [Screen Saver]
[Current Picture]

1. [Settings]
[Slideshow settings]

SETTINGS

[Settings]

2.
OK

[Repeat]

[Shuffle]

1. [Settings]
[Slideshow settings]

[Time per slaid]

SETTINGS
[Settings]

2. [Time per slide]

Ajaperioodi määramine

Energiasäästmisre iimist väljumine

Taustapildi määramine

Ekraanisäästja määramine

Slaidiesitluse re iimi valimine

9

9

9

9

9

þ

þ

þ
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Taasesituse re iimid

Heliseadistused

þ

Uskumatu ümbritsev heli

Bass ja kõrged helid

Täisheli

Otsene allikas

Nõuanne

H Heliseadistused jäävad alles ja need
lülituvad jälle sisse, kui lülitate otsese allika

välja ).[Direct Source] (off

Muusika taasesitamise ajal saate valida kordava
taasesituse, juhuslikus järjekorras taasesituse või
ükshaaval taasesituse. Valige soovitud taasesituse
re iim.

Enne või muusika taasesituse ajal:

Minge koduekraanilt
(seadistused) > (taasesituse
reþiim) või

Vajutage kaugjuhtimispuldil.
– taasesitab kõiki lugusid kaustas

juhuslikus järjekorras.
– taasesitab kõiki lugusid kaustas

korduvalt.
– taasesitab seda lugu korduvalt.

Off (väljas).

NP3300'l saate valida erinevaid heliseadistusi
(seadistused) >

(heliseadistused).

Minge koduekraanilt (seadistused) >
(heliseadistused).

Või vajutage kaugjuhtimispuldil,
et siseneda seadistuste menüüsse.

Valige valik. Vajutage , et lülitada see sisse
või välja.

Või

Vajutage kaugjuhtimispuldil , et
siseneda heliseadistuste menüüsse.

Heliseadistuste menüüst väljumiseks
vajutage .

Uskumatu ümbritsev heli ( )
võimaldab teil kogeda täielikku ümbritsevat heli
suurema heli sügavuse ja laiusega, lisakõlareid
kasutamata.

Lülitage funktsioon sisse/välja
(seadistused) >
(heliseadistused) >
(uskumatu ümbritsev heli).

Kasutage , et muuta muusika
madalate või kõrgete helide ulatust.

Koduekraanil minge (seadistused) >
(heliseadistused) >

(bass/kõrged helid).

Või vajutage
kaugjuhtimispuldil, et siseneda
heliseadistuste menüüsse.

Vajutage korduvalt, et
suurendada/vähendada taset.

Vajutage , et valida neutraalne tase.

(täisheli) taastab heli detailid, mis
kaotatakse muusika kokkupakkimisega (näit MP3,
WMA).

Lülitage täisheli sisse või välja
(seadistused) >

(heliseadistused) alt.

Otsese allikaga saate
heliefektid välja lülitada, kaasa arvatud
(täisheli) ja (bass/kõrged helid).

Seega taasesitatakse muusikat originaalviisil, ilma
NP3300 heliefektideta.

Lülitage otsene allikas sisse või
välja (seadistused) >

(heliseadistused) alt.

þ

/

Muusika taasesituse re iimi valimineþ

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

[Settings]
[Play mode]

PLAY MODE

[Settings] [Sound settings]

1. [Settings]
[Sound settings]

SETTINGS

2. OK

SOUND MENU

BACK

[Settings]
[Sound settings]

[Incredible Surround]

[Bass/Treble]
(bass) (treble)

1. [Settings]
[Sound settings]
[Bass/Treble]

SOUND MENU

2.

CLEAR

[FullSound]

[FullSound]
[Settings] [Sound
settings]

[Direct Source] NP3300
[FullSound]

[Bass/Treble]

[Direct Source]
[Settings] [Sound

settings]

9

9

9

9

Incredible Surround

q Q
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Juhtmevaba ühendus: ühe-puutega
kaitstud Wi-Fi seadistus (WPS)

Nõuanne

Nõuanne

Märkus

H

H

H

H

Wi-Fi kaitstud seadistus (WPS) on Wi-Fi
Liidu poolt loodud standard, et saaks luua
lihtsalt turvalise koduvõrgu ühenduse.

PIN (personaalse identifitseerimise
numbri) kasutamiseks seadistamise
viisina: valige NP3300 peal

(nupuvajutusega WPS-PBC) ja kirjutage
üles PIN, mida kuvatakse NP3300 ekraanil,
ruuteril sisestage see PIN.

Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada
saada, kuidas ruuterisse PINi sisestada.

Kontrollige, et ruuter oleks otse ühenduses
internetiga, ega vajaks arvutiga eelneva
ühenduse loomist (dial-up).

[Wireless
(WiFi)] > [Push button (WPS-PBC)]

NP3300
NP3300

1. [Yes]

2. [Wireless (WiFi)] > [Push button (WPS-
PBC)]

toetab Wi-Fi kaitstud seadistust (WPS).
Saate ühendada kiiresti ja turvaliselt oma
juhtmevaba ruuteriga, mis samuti peab toetama
WPSi.

Saate valida ühe kahest seadistuse meetodist: PBC
(vajuta nuppu seadistus) või PIN (personaalne
identifitseerimise number).

Valige (jah), kui küsitakse, kas luua võrgu
ühendus (vaadake peatükki Esmakordsed
seadistused“).

Valie
(nupuvajutusega WPS-PBC).

Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada
saada, kuidas lisada WPS seadmeid ruuterile.
Näiteks:

Vajutage ja hoidke WPS nuppu.
Ruuter hakkab otsima WPS seadmeid.
NP3300 peal kuvatakse teade, kui ühendus
on edukalt loodud.

Internetiga ühendamine
Sisenete kodu ekraanile, kui esmane
seadistus on tehtud.

NP3300 WPS-PBC sisse lülitamine

NP3300 ruuterile lisamine

Internetiga ühendamine

“

H

H

9

9

9

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

NP3300

Internet
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Juhtmevaba ühendus: krüptitud koodi
manuaalne sisestamine

Nõuanne

Nõuanne

Märkus

H

H

H

Enne võrguseadistustega alustamist,
hoidke krüptitud võrgukood valmis.

Kui teil on varjatud ruuteri SSID (lülitage
välja SSID ülekanne), minge Wi-Fi võrkude
nimekirja lõppu. Valige (muu) >

(manuaalne SSID
sisestamine). Järgmisesse kasti sisestage
ruuteri nimi.

Ruuteril võib mitte õnnestuda määrata IP
aadressit, kui DHCP (dünaamiline
peremehe seadistuse protokoll) on ruuteril
välja lülitatud või pole saadaval. Võib-olla
peate sisestama IP aadressi manuaalselt
või vajutama (tagasi), et alustada
uuesti ühendamist.

[Other…]
[Manual SSID entry]

BACK

1. [Yes]

2. [Wireless (WiFi)] > [Look for network]

3.

4.

Valige (jah), kui küsitakse, kas luua
võrguühendust (vaadake peatükki
Esmakordsed seadistused“).

Valige
(otsi võrku).

Seade hakkab otsima juhtmevaba võrku.
Kuvatakse olemasolevate Wi-Fi võrkude

nimekiri.

Valige soovitud Wi-Fi võrk.

Kui küsitakse, sisestage krüptitud kood võrku.
Seade püüab saada Wi-Fi võrgu määratud
IP aadressi automaatselt.
Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt
loodud.

“

9

9

9

9

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

NP3300

NP3300MCi8080

Mitmeruumi muusika (Multiroom Music)
funktsiooniga saate esitada sama muusikat
üheaegselt MCi8080ga ja NP3300ga.

Enne selle funktsiooni sisse lülitamist kontrollige,
et:

Mõlemad nii MCi8080 kui ka NP3300 on
ühendatud koduse Wi-Fi võrguga.

Esitate lugusid HDDga, mis on ühendatud
MCi8080ga.

Taasesitage lugu HDDga, mis on ühendatud
MCi8080ga.

MCi8080 kodu ekraanil valige
(mitmeruumi muusika), et lülitada sisse

mitmeruumi muusika.

Oodake kuni mitmeruumi muusika funktsioon
on edukalt sisse lülitatud.

Üheaegse esituse lõpetamiseks vajutage
MCi8080l.

H

H

H

1.

2. [Multiroom
Music]

3.

P
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Saate muuta oma nutitelefoni virtuaalseks
kaugjuhtimispuldiks, millega seda seadet
kontrollida.

iPhone'i või Androidiga töötavat nutitelefoni.

Juhtmevaba koduvõrku.

Ühendage NP3300 koduvõrguga (vaadake
Esmakordsed seadistused > Koduse Wi-
Fi/juhtmega võrguga ühendamine).

Ühendage oma iPhone või Androidiga töötav
nutitelefon sama koduvõrguga.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma
nutitelefoni kasutusjuhendit.

Laadige alla Philipsi rakendus (minu
kaugjuhtimispult) 'st või

'ist. See rakendus on tasuta.

Vajutage ikooni oma iPhone'il.

Või vajutage ikooni oma
Androidiga nutitelefonil.

Otsige Philips My Remote“ 'is või
.

Järgige juhiseid oma nutitelefonil, et rakendus
alla laadida.

Philipsi ikoon lisatakse
nutitelefoni kodu ekraanile.

Minge MyRemote rakendusse oma iPhone'ist või
Androidiga töötavast nutitelefonist ja seejärel leidke
oma koduvõrgu muusika mängija koduvõrgust.

Vajutage iPhone'il või Androidiga
nutitelefonil.

Nutitelefon otsib teie koduvõrku. Teie
võrgu muusikamängijat ja teisi võrguga
ühendatud sobilikke seadmeid kuvatakse
nutitelefonis.

Vajutage oma võrgu muusikamängijale
nutitelefonis.

Virtuaalse kaugjuhtimispuldi koduekraani
kuvatakse nutitelefonis.

Kui teie võrgu muusikamängijat ei leita,
kontrollige võrgu ühendusi. Seejärel vajutage

(seadmed) oma nutitelefonil uuesti.

Rakendusest väljumiseks vajutage kodu nuppu
oma nutitelefonil.

Käivitage rakendus oma iPhone'il või
Androidiga nutitelefonil.

Kuvatakse virtuaalse kaugjuhtimispuldi
koduekraan.

Vajutage koduekraanil ikooni, et valida soovitud
allikas.

Vajutage (praegu esitatakse)
ekraani allosas.

Vajutage juhtnuppe (praegu
taasesitatakse) ekraanil, et valida erinevaid
funktsioone.

Mida vajate

Enne alustamist

H

H

H

H

H

MyRemote
Apple App Store Android

Market Place

1. App Store

Market

2. App Store
Marketis

3.

MyRemote

1. MyRemote

2.

3.

Devices

4.

1.

2.

3. [Now Playing]

4. [Now Playing]

“

9

9

9

9

Rakenduse alla laadimine

Nutitelefoni rakenduse avamine

Virtuaalse kaugjuhtimispuldi
kasutamine

Märkus

H Mõned funktsioonid pole saadaval
iPhone'il ega Androidiga nutitelefonidel.

28
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Juhtmevaba ühendus: sisestage IP
aadress manuaalselt

Juhtmega ühendus

Märkus

H Kontrollige, et te kunagi ei sisestaks IP
aadressi, mis on juba määratud
arvutile/seadmele selles võrgus.

Lõpetage automaatse IP vastu võtmine

Ruuteri IP aadressi saamine

IP aadressi manuaalne sisestamine

1.

2. BACK

NP3300

Otsige kodu Wi-Fi võrku ja seejärel ühendage
koduse Wi-Fi võrguga.

Seade hakkab otsima Wi-Fi võrgu
määratud IP aadressit
automaatselt.

Vajutage (tagasi) kaugjuhtimispuldil, et
lõpetada automaatne IP otsimine.

Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.

Või ruuteri seadistuste kontrollimiseks
sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1)
arvutil veebisirvijasse (näiteks Internet
Explorerisse) ja seejärel saage soovitud
seadistuste lehe informatsioon.

Sisestage IP aadress, mis võimaldab
seadmel olla samas alamvõrgus nagu ruuter.

Näiteks, kui ruuteril onIP aadress: 192.168.1.1,
alamvõrgumask: 255.255.255.000.

Siis sisestage seadmesse alljärgnev:

IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX märgistab
numbrit), alamvõrgumask: 255.255.255.000.

Vajutage korduvalt, et valida sisendi
asukoht.

Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage
kaugjuhtimispuldi tähe-numbrinuppe või
vajutage korduvalt.

9

H

H

H

H

H

\ [

\ [

/

/

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

NP3300

NP3300



18

Ühendage ruuter kasutades Ethernet kaablit.

Koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine

Internetiga ühendamine

Automaatse IP aadressi otsimise lõpetamine

1. [Yes]

2.

[Wired (Ethernet)]

1.

2. [Wired (Ethernet)]

3. BACK

Valige (jah), kui küsitakse, kas luua
võrguühendus (vaadake peatükki
Esmakordsed seadistused“).

Kasutage Ethernet kaablit, et ühendada seade
ruuteriga.

Valige seadmel (juhtmega
(Ethernet)).

Seade hakkab otsima võrgu poolt
määratud IP aadressi automaatselt.
Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt
loodud.

Ühendage internetiga, kui küsitakse.
Sisenete kodu ekraanile, kui esmakordne
seadistus on tehtud.

Kasutage Ethernet kaabilt, et ühendada seade
ruuteriga.

Seadmel valige (juhtmega
(Ethernet))

Vajutage (tagasi) kaugjuhtimispuldil, et
lõpetada automaatne IP aadressi otsimine.

“

H

H

9

9

9

Nõuanne

Märkus

H

H

Ruuteril võib IP aadressi määramine
ebaõnnestuda, kui DHCP (dünaamiline
peremehe seadistuse protokoll) pole
saadaval või on välja lülitatud ruuteril.
Võib-olla peate sisestama IP aadressi
manuaalselt või vajutama (tagasi), et
alustada uuesti ühendamist.

Kontrollige, et ruuter on internetiga
otseühenduses ja arvutiga pole vaja luua
eelnevat internetiühendust (dial-up).

BACK

Juhtmega ühendus: IP aadressi
manuaalne sisestamine

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Ruuter

NP3300

NP3300

Internet

27

Esimese objektini jõudmiseks, mis algab
järgmise tähega

Esimese objektini jõudmiseks, mis algab
eelneva tähega

H

H

Vajutage .

Vajutage .

Pikas valikute nimekirjas võimaldab superkerimine
alustada otsingut tähestikulises järjekorras. Jõuate
kiirest objektini, mis algab valitud tähega.

Vajutage ja hoidke , et alustada
superkerimist.

Kuvatakse hüpikaken. Tähti kuvatakse
korduvalt tähestikulises järjekorras,
alustades praegusest tähest.

Vabastage , kui olete jõudnud soovitud
täheni.

Lähete esimesele objektile, mis algab
valitud tähega.

Q

q

1.

2.

\ [

\ [

/

/

9

9

Superkerimine

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE
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Interneti muusikateenuste
imine

Muusika otsimine

stream

Märkus

Nõuanne

Märkus

H

H

H

Interneti teenused on olemas vaid mõnes
riigis.

Alljärgnevatel viisidel otsides peab NP3300
olema (meedia
raamatukogu) või
(interneti raadio) reþiimis.

Tähe-numbrinuppudega otsing,
superkerimine ja kiirhüpe on saadaval vaid
juhul, kui sisenete pikka korrastatud
valikute nimekirja (välja arvatud kodu
ekraan ja menüüde nimekirjad).

[Media Library]
[Internet Radio]

Tähe-numbrinuppudega otsing

Kiirhüpe

NP3300ga saate nautida interneti
muusikateenuseid.

Interneti muusika teenustega saate ligipääsu nende
muusika raamatukogudele.

Looge kasutajakonto, et kasutada teenuseid.
Mõnede funktsioonide kasutamiseks võib olla vaja
teenus tellida.

Koduekraanilt minge
(interneti teenused).

Internetiteenuste nimekirjas valige soovitud
valik. Vajutage , et kinnitada.

Taasesituse alustamiseks vajutage .

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

Valikute nimekirjas saate teha ühte alljärgnevast, et
otsida, mida vajate.

Kasutage navigeerimise nuppe , , , .

Alustage kiirotsinguga kasutades tähe-
numbrinuppe, superkerimist ja kiirhüpet.

Pikas valikute nimekirjas, alustage tähe-
numbriotsingut sisestades sümbolid, millega objekti
nimetus algab või mida see sisaldab.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, kui
vajalik.

Kuvatakse tekstikast.

Sisestage märgid kasutades kaugjuhtimispulti
(vaadake Teie NP3300 > Ülevaade > Teksti
sisestamine).

Vajutage pärast teksti sisestamise
lõpetamist.

Otsing algab.
Kuvatakse nimekiri, mis sisaldab neid
tähemärke.
Kui sellise kirjapildiga objekte pole, siis
kuvatakse sarnaseid tulemusi.

Saate tähe-numbriotsingus kasutada ka kiirhüpet.

Vajutage üks kord või mitu korda nupule,
mis vastab tähemärgile, kuni kuvatakse
soovitud tähemärk.

1. [Online services]

2.
OK

3.

1. SEARCH

2.

3. OK]

P

\ [ q Q

H

H

H

H

9

9

9

9

Esimese objekti otsimiseks, mis algab kindla
tähega

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE
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Ruuteri IP aadressi saamine

IP aadressi manuaalne määramine

H

H

H

H

H

Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.

Või ruuteri seadistuste kontrollimiseks
sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1)
arvuti veebisirvijasse (näiteks Internet Explorer)
ja saage soovitud seadistustelehe
informatsioon.

'l sisestage IP aadress, mis võimaldab
seadmel olla samas alamvõrgus nagu ruutergi.

Näiteks, kui ruuteril on

IP aadress: 192.168.1.1, alamvõrgumask:
255.255.255.000.

Siis sisestage seadmesse alljärgnev:

IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX märgistab
numbrit), alamvõrgumask: 255.255.255.000..

Vajutage korduvalt, et valida sisendi
asukoht.

Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage
kaugjuhtimispuldi tähe-numbrinuppe või
vajutage korduvalt.

NP3300

\ [

\ [

/

/

Märkus

H Kontrollige, et te kunagi ei sisestaks IP
aadressi, mis on juba määratud
arvutile/seadmele selles võrgus.

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE



Saate ida muusikat arvuti ja vahel,
kui

on ühendatud Wi-Fi/juhtmega
võrguga.

Arvutis on seadistatud muusika jagamine,
teistel UPnP serveritel, mis on samuti
ühendatud koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga.

Muusika jagamise tarkvaraga (kaasasolev
ja ) saavad arvutid

töötada NP3300 UPnP meedia serverid
(muusika raamatukogud), kui need on sisse
lülitatud.

UPnP (universaalse ühenda ja mängi) protokolliga
võimaldatakse muusika failide imist serverist
UPnP klient-seadmesse (näiteks NP3300). UPnP
klient-seadmel saate taasesitada serverist muusikat.

stream
stream

NP3300

NP3300

Media
Browser TwonkyMedia Server

nagu

H

H

5. WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE
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UPnP serverist iminestream

TwonkyMedia
Server (PC/Mac)

NP3300

25

3.

[Internet Radio] > [Favorite
stations]

Manuaalselt jaamade lisamine

1.

2. [Streamium
management] [My
media] [Music]

3. [Music]

[URL]

[Nickname]
[My media]

[Description]

[My media]

4. [Save]

Lisatud jaama muutmine

Lemmikjaamade järjekorra muutmiseks
nimekirjas:

Vajutage [Priorityze] (prioriseerima).

Vajutage jaama reale, mida soovite
liigutada.

Lohistage rida üles või allapoole. .

NP3300'l leiate jaamad soovitud
järjekorras

(lemmikjaamad), kui olete
NP3300'i ühendanud internetiga.

Club Philips võimaldab teil manuaalselt lisada
interneti raadiojaamu NP3300'le arvutiga.

Logige arvutis sisse Club Philipsisse (vaadake
NP3300 registreerimine Philipsis).

Jaama lisamiseks vajutage
(sterami haldamine) >

(minu meedia) > (muusika).

(muusika) all sisestage jaama
informatsioon järgnevatesse tekstikastidesse:

sisestage jaama veebileht.

(hüüdnimi) sisestage nimi,
mis kuvatakse jaama nimena
(minu meedia) all.

(kirjeldus) sisestage
ühesõnaline kirjeldus jaama kohta, näiteks
muusika, sport, uudised

Kirjeldust kasutatakse kategooriana, et
sorteerida jaamu (minu
meedia) all.

Vajutage (salvesta).
Jaam lisatakse manuaalselt muutmise
kastide alla.

Nagu näidatud, vajutage jaamale.
Tekstikastid täidetakse, näidates
informatsiooni jaama kohta.

Vajutage kastile, et muuta informatsiooni.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

9

9

9

Manuaalselt jaamade lisamine internetis

Nõuanne

Lemmikjaamade nimekirjas jaama
tõstmiseks esimesest jaamast ette poole,
lohistage jaam esimese taha, seejärel
lohistage esimene jaam alla poole.

Jaama panemiseks viimasest taha poole,
lohistage jaam kohe viimase jaama ette ja
seejärel lohistage viimast jaama üles poole.

H
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Registreerides NP3300 aadressil
www.philips.com/welcome (vaadake NP3300
registreerimine Philipsis) saate sisse logida Club
Philipsisse. Club Philipsis saate teha järgnevat, et
hallata internetiraadiot arvutiga:

Muuta lemmikute seadistusi.

Manuaalselt lisada raadiojaamu, mida NP3300
ei leia.

Club Philipsis saate hallata lemmikjaamade
nimekirja oma arvutis. Kui ühendate NP3300
internetiga uuendatakse NP3300 lemmikud jaamad.

Arvutil logige sisse Club Philipsisse (vaadake
NP3300 registreerimine Philipsis).

Jaamade märgistamiseks või kustutamiseks
lemmikutest:

Vajutage
(streami haldamine) >
(lemmikud) > (sirvi).

Sirvides valige soovitud jaamad.

(lemmikute) all märgistage kast,
mis vastab jaamale.
Jaam märgitakse lemmikuks.

Jaama kustutamiseks lemmikutest
eemaldage märgistus vastava jaama
kastikesest.

H

H

H

H

H

H

Lemmikjaamade muutmine internetis

1.

2.

[Streamium management]
[Favorites]

[Browse]

[Browse]

[Favorite]

9
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Interneti raadio haldamine internetis

NP3300

Internet

UPnP serveri raamatukogu

UPnP serveris iminestream

Lemmiklugude taasesitamine

Arvutitel (UPnP serverites) omab kaasasolev
tarkvara või
ligipääsu muusika raamatukogudele, mis on
korrastatud teiste meediahaldustarkvaradega, kaasa
arvetud ja .

on Apple Inc kaubamärk, registreeritud
USAs ja teistes riikides.

NP3300ga saate taasesitada muusika raamatukogu,
mis on streamitud UPnP serverist (arvutist koduses
Wi-Fi/juhtmega võrgus).

Kontrollige, et UPnP server oleks ühendatud
koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga.

Koduekraanil valige (meedia
raamatukogu).

Valige muusika raamatukogu.
Näete kategooriaid, mille alusel muusika
on korrastatud (näiteks artist, album,
þanr).

Valige soovitud lugu või album.

Vajutage , et alustada taasesitust.

Taasesitus algab albumi algusest, kui
vajutate albumis.
Kuvatakse taasesituse ekraan, kui
taasesitus on alanud (vaadake Teie NP3300
> Ülevaade > Taasesituse ekraan).

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

NP3300ga saate kuulata teatud lugusid erinevatelt
artistidelt, albumitest ja þanritest. Lisage lugu

(lemmikud) kausta.

Minge lugude nimekirja.

Kaugjuhtimispuldil vajutage , et
lisada praegune laul
(lemmikutesse).

Või vajutage laulu kuulamise
ajal.
Lemmiklugude nimekiri luuakse

alla.

Lemmiklaulude leidmiseks ja taasesitamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil.

Koduekraanil võite leida lemmikud laulud
alt.

Valige laul
alt. Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage , et pöörata pilti.

Vajutage , et liikuda
eelmisele/järgmisele pildile.

Vajutage , et alustada kõikide piltide
slaidiesitlust.

Media Browser TwonkyMedia Server

Windows Media Player 11 iTunes

iTunes

1.

2. [Media Library]

3.

4.

5.

6.

[Favorites]

1.

2. FAVORITE
[Favorites]

FAVORITE

[Media
Library] > [Favorites]

3.
HOME

[Media Library] > [Favorites]

[Media Library] > [Favorites]
FAVORITE

9

9

9

9

]

]

\ [

q Q

]

H

H

H

H

H

H

P

Lemmiklaulu eemaldamine [Favorites]
kaustast

Fotode taasesitamine

/

/
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Väline kontroll personaalarvutist

Läbi koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu võimaldab
personaalarvutis (UPnP serveris)

kontrollida NP3300.

Personaalarvuti töölaual käivitage
tehes ikoonil topeltklõpsu.

valige laul, mida taasesitada
NP3300'l. Lohistage laul NP3300 ikoonile.

Kuvatakse roheline +, kui laul on toetatud
formaadis.

Arvutil saate vajutada nuppe, et:

Muuta helitugevust.

Valida eelmist/järgmist laulu, kui olete
lohistanud rohkem kui ühe laulu
NP3300'le. Vaadake sammu 2 üleval pool.

Kiirkerida edasi või tagasi.

Alustada/peatada või lõpetada taasesituse.

NP3300'l tehke järgnevat, et väljuda välisest
kontrollist:

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage ;

Vajutage .

Interneti raadiojaamade mängimiseks kontrollige, et

on ühendatud internetiga läbi koduse
Wi-Fi/juhtmega võrgu.

Kontrollige, et NP3300 on internetiga
ühendatud.

Kodu ekraanil valige .

Raadiojaamade otsimiseks:

Media Browser

1. Media
Browser

2. Media Browseris

3.

4.

HOME

NP3300

1.

2. [Internet Radio]

3.

9

H

H

H

H

H

H

H

H

P

B

Märkus

Märkus

H

H

Väline kontroll lõpetatakse, kui unetaimer
lülitub peale pärast eelseadistatud aega.

Kontrollige, et ruuter oleks otse internetiga
ühenduses, ega vajaks arvutist eelnevalt
ühenduse loomist (dial-up).

Internetist raadiojaamade
mängimine

Raadiojaamale häälestamine

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

NP3300

Internet

23

H

H

H

H

H

H

H

H

Minge (kõik jaamad) >
(asukohad), et leida

raadiojaamad piirkonna järgi.

Raadiojaama otsimiseks nime järgi
kasutage kaugjuhtimispulti, et alustada
tähe-numbri otsingut või superkerimist
(vaadake Kodusest Wi-Fi/juhtmega võrgust
taasesitamine > Muusika otsimine).

Valige soovitud jaam, et alustada taasesitust.

NP3300ga saate salvestada kuni 10 eelseadistatud
raadiojaama. Iga eelseadistatud jaam vastab
numbrinupule kaugjuhtimispuldil. Raadio esitamise
ekraanil vajutage numbrinuppu, et kiiresti minna
vastavale eelseadistatud jaamale.

Vaikimisi salvestatakse raadiojaamad NP3300'le
vastavalt asukohale, mille valite esmakordse
seadistuse ajal. Asukoha kontrollimiseks või
muutmiseks minge (seadistused) >

(asukoht ja ajatsoon).

Mängige soovitud jaama (vaadake Kodusest
Wi-Fi/juhtmega võrgust taasesitamine >
Interneti raadiojaama taasesitamine > Interneti
raadiojaamale häälestamine).

Esituse ekraanil vajutage ja hoidke soovitud
numbrinuppu (0-9).

Kuvatakse teade, mis viitab, et jaam on
lisatud vastavasse asukohta.
Uus eelseadistatud raadiojaam asendab
vana, kui selles kohas oli varem
salvestatud jaam.

Minge
(eelseadistatud).

Või raadio esitamise ekraanil vajutage
nuppe

baasüksusel.

Või raadio esitamise ekraanil vajutage
vastavat numbrinuppu (0-9)
kaugjuhtimispuldil.

NP3300ga saate märkida interneti raadiojaama
lemmikuks. Kõik jaamad lisatakse

(lemmikjaamad). Sel viisil
saade kiire ligipääsu lemmikule jaamale.

Raadiojaamade nimekirjas valige soovitud
jaam. Vajutage
kaugjuhtimispuldil.

Või esitage soovitud jaama. Esituse
ekraanil vajutage
kaugjuhtimispuldil.
Kuvatakse teade, mis viitab, et jaam on
lisatud
(lemmikjaamaks).

Valige jaam jaamade nimekirjast või minge
jaama esituse ekraanile. Vajutage uuesti

.

[All stations]
[Locations]

4.

[Settings]
[Location and time zone]

1.

2.

[Internet Radio] > [Presets]

PRESET TUNNIG1/2/3/4/5

[Internet Radio]
> [Favorite stations]

FAVORITE

FAVORITE

[Favorite stations]

FAVORITE

Eelseadistatud jaama salvestamine

Eelseadistatud jaama mängimine

Jaama lisamine [Favorite stations]
(lemmikjaamaks)

Jaama eemaldamine [Favorite stations]
(lemmikjaamadest)

9

9

9

Eelseadistatud jaamade salvestamine Lemmikjaamade muutmine
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