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SVVad finns i förpackningen?

Fjärrkontroll 
2 AAA-batterier

1 RCA-kabel 1 nätsladd CD-RoM med 
användarhandbok och 
programvaran

Streamium Network Music Player NP1100

Innan du använder fjärrkontrollen:

Sätt i batterierna enligt bilden.
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Innan du börjar1
Framifrån

 

a	Teckenfönster

Ovanifrån
a	STANDBY - ON

Bakifrån
a	LINE OUT-uttag (röda/vita)

b	DIGITAL OUT-uttag

c	p-uttag

d	ETHERNET-uttag

e	POwER SUPPLY-uttag
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Fjärrkontroll
a y

b MUSIc SERVIcES tillvalsfunktion som är tillgänglig 
i vissa områden

c SETTINGS
d DIM anpassa teckenfönstret

e FAVORITE
f SEARcH
g 3 4 1 2 navigera

h OK / 2; bekräfta/spela upp/paus 

i )K gå framåt

j 9 stopp

k + VOL -
l MUTE
m cLEAR
n a/A ändra skiftläge

o 3RATE4

p J( gå bakåt

q HOME
r SHUFFLE slumpvis uppspelning

s REPEAT
t MUSIc 

u INTERNET RADIO
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Anslutningar2

Anslut ett ljudsystem 

Anslut spelaren till elnätet

Anslut spelaren till ett hemnätverk

Överför musik trådlöst från en dator

A

www

A

B

C

D

B

C

D
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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

BÖRJA HÄR…

A

Viktigt! Vid installation första gången ska du ha ditt nätverksnamn och nätverkslösenord 
eller krypteringsnyckeln till hands.

Anslut ett ljudsystem
Använd de medföljande röda och vita ljudkablarna till att ansluta AUX IN-uttagen på 
ljudsystemet till de röda och vita LINE OUT-uttagen på NP1100.
Ställ in källan för ljudsystemet på AUX och styr ljudsystemet på vanligt sätt.

Anslut spelaren till elnätet
Efter en kort introduktionsdemo visas fönstret [Language].

Välj språk genom att trycka på 34 och tryck sedan på 2.
Fönstret [Date format] visas i teckenfönstret.

Justera genom att trycka på 34. Tryck sedan på 2 för att bekräfta inställningen och gå 
till nästa inställning.
Följ steg 2 och ange datumformat, tidsformat, datum och tid.

Fönstret [Network settings] visas i teckenfönstret.

1 

2 

1 
>

2 

3 
>

B
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Skapa en trådlös anslutning till ditt hemnätverk med 
internetanslutning via bredband.

Tryck på 34 och välj [wireless]. Tryck sedan på 2.
Tryck på 2 så startas sökningen efter ditt hemnätverk.
Tryck på 34 och välj ditt hemnätverk med internetanslutning via bredband. Tryck 
sedan på 2.
Välj [Automatic] > (Aktivera proxy?) [No (default)].

På NP1100 visar en bekräftelse på att inställningarna har sparats.

Så här skapar du en trådlös anslutning efter den första installationen:
Se till att den trådlösa åtkomstpunkten eller den trådlösa routern är påslagen och 
ansluten till internet via bredband.
Se till att NP1100 är påslagen och ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten eller den 
trådlösa routern.
Konfigurera nätverket på NP1100:
Tryck på HOME.
Tryck på 34 och välj sedan [Settings] > [Network setup] > [wireless] > 
[Search for networks].
Tryck på 34 och välj sedan nätverk.

Ange krypteringsnyckel (om det behövs).

1 
2 
3 

4 
>

1 

2 

3 
4 
5 

6 
•

C

Obs! Information om att skapa en trådbunden anslutning finns i användarhandboken.
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Överföra musik trådlöst från en dator
Du kan överföra musik trådlöst till NP1100 från en ansluten dator om du installerar 
Windows Media Player 11 på datorn och konfigurerar datorn så att den delar musik. 
(Om Windows Media Player 11 redan är installerat på datorn kan du hoppa över 
installationsavsnittet och fortsätta med konfigurationen.)
Installera Windows Media Player 11

Sätt in den medföljande cd-skivan med programvaran i datorn.
Installationen startas.
om installationen inte startas klickar du på ikonen Windows Media Player 11  
i Utforskaren.

Följ instruktionerna på skärmen för att installera Windows Media Player 11.

Konfigurera en dator för musikdelning
I det här kapitlet får du reda på hur du konfigurerar datorn för musikdelning med NP1100.

Följ instruktionerna för att installera Windows Media Player 11.
Klicka på Start > Program > windows Media Player på datorn.
I gränssnittet i Windows Media Player klickar du i listrutan Bibliotek och väljer 
Mediedelning...

 

1 
•
•

2 

1 
2 
3 

D
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Njut3
Internetradio

Lyssna på internetradio
Kontrollera att NP1100 är påslagen.
Se till att NP1100 är ansluten till hemnätverket med internetanslutning via bredband.
Tryck på INTERNET RADIO.

Alternativen visas.
om du vill lyssna på en viss internetradiokanal väljer du alternativet [Search] och 
anger sedan radiokanalens namn med de alfanumeriska knapparna.

Välj stationen genom att trycka på 34 och tryck sedan på 2.
Återgå till hemmenyn genom att trycka på HOME.

1 
2 
3 

•
•

4 
•

A

Obs! För internetradiofunktioner krävs att NP1100 är ansluten till ett hemnätverk med 
internetanslutning via bredband.

I popup-fönstret Mediedelning... markerar du Dela ut mina media och bekräftar sedan 
genom att trycka på oK.

När NP1100 är ansluten till hemnätverket visas en ikon i teckenfönstret på NP1100:  
Klicka på NP1100.
Välj Tillåt och bekräfta sedan genom att trycka på OK.
På NP1100 trycker du på HOME.
Tryck på 34 och välj [Music]. Tryck sedan på 2.

I teckenfönstret visas [Searching for UPnP servers...] och sedan listan över 
medieservrar.

Välj datorn genom att trycka på 34 och tryck sedan på 2.

4 

•
5 
6 
7 
8 

>

9 
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SVBehöver du hjälp?
Användarhandbok
Läs i användarhandboken som medföljde spelaren.

Online
Gå till www.philips.com/welcome

Skydda hörseln
Lyssna med lagom volym.

Om du har hög ljudvolym när du använder hörlurar, kan du skada hörseln. Denna produkt kan 
avge ljud i sådana decibelnivåer att en person normalt skadas, även vid exponering under en 
minut. Dom högre decibelnivåerna finns till för dom som redan har vissa hörselskador.
Ljud kan vara förrädiskt. Med tiden anpassar sig din hörsels ”bekvämlighetsnivå” till högre 
ljudvolymer. Efter en längre tids lyssnande, kan det som uppfattas som “normalt” i själva verket 
vara för högt och skadligt för din hörsel. För att förebygga detta, ställ in ljudvolymen på en säker 
nivå innan din hörsel har anpassat sig, och låt den vara där.

För att ställa in en säker nivå:
Ställ in ljudvolymen på en låg nivå.
Öka långsamt ljudet tills dess att du kan höra det bekvämt och klart, utan förvrängning.

Lyssna i rimliga tidslängder:
Lång exponering för ljud, även vid normalt “säkra” nivåer kan orsaka hörselskador.
Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser.

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar.
Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder.
Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som höseln anpassar sig.
inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig.
Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer.
Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cycklar, skejtar, etc.; det kan orsaka 
trafikfaror och är förbjudet i många områden.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Viktigt!

Säkerhet
Lär dig de här 
säkerhetssymbolerna 

  
Blixten anger att det finns oisolerat material 
i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas 
säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet 
på produkten. 
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. 
VARNING! 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 
apparaten. 
VARNING! För att minska risken för elektriska 
stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt 
sätt och trycka in den ända in i uttaget. 

Läs de här instruktionerna.

Behåll de här instruktionerna.

Läs och ta till dig varningstexten.

Följ samtliga instruktioner.

Använd inte apparaten i närheten av vatten.

Rengör endast med torr trasa.

Blockera inte ventilationsöppningar. 
Installera apparaten i enlighet med 
tillverkarens instruktioner.

Installera den inte i närheten av någon 
värmekälla, som element, varmluftsintag, 
spis eller annan utrustning som avger värme 
(inklusive förstärkare).

I länder med polariserade eluttag ska du 
aldrig ändra en polariserad eller jordad 
kontakt. Polariserade kontakter har två stift 
- det ena bredare än det andra. Jordade 
kontakter har två stift och ett jordstift. 
Det breda stiftet respektive jordstiftet är 
till för din säkerhet. Om den medföljande 
kontakten inte passar i ditt uttag kontaktar 
du en elektriker för att få uttaget bytt.

a	

b	

c	

d	

e	

f	

g	

h	

i	
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Varning! För att minska risken för elektriska 
stötar bör du se till att sätta i kontakten på 
rätt sätt och trycka in den ända in i uttaget.

Skydda elkabeln så att den inte blir trampad 
på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, 
extrauttag och precis vid apparathöljet.

Använd endast kringutrustning och tillbehör 
som är godkända av leverantören.

Använd endast apparaten tillsammans med 
den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller 
bord som anges av leverantören eller som 
säljs tillsammans med apparaten. När du 
använder vagnen bör du vara försiktig när 
du flyttar den, så att den inte välter och det 
uppstår skador på apparaten. 

 

Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder 
samt när den inte ska användas på länge.

Överlåt allt underhåll till kvalificerad 
servicepersonal. Service är nödvändig när 

j	

k	

l	

m	

n	

apparaten har skadats på något sätt, till 
exempel om en elkabel eller kontakt är 
skadad, vätska eller främmande föremål har 
kommit in i apparaten, apparaten har utsatts 
för regn eller fukt, inte fungerar som den 
ska eller om den har fallit i golvet.

VARNING! Batterianvändning – Undvik 
batteriläckage, som kan ge upphov till 
personskada, skada på egendom eller skada 
på apparaten:

Installera alla batterier på rätt sätt och 
placera + och - enligt markeringarna 
i apparaten.
Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya 
eller kol- och alkalibatterier).
Ta ur batterierna när apparaten inte ska 
användas på länge.

Apparaten får inte utsättas för 
vattendroppar eller vattenstrålar.

Placera inga potentiellt skadliga föremål 
på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller 
levande ljus).

Den här produkten kan innehålla bly och 
kvicksilver. Avyttring av dessa material 
kan vara reglerad av hänsyn till miljön. 
Information om avyttring och återvinning 
kan du få genom att kontakta lokala 
myndigheter eller Electronic Industries 
Alliance på www.eiae.org.

o	

•

•

•

p�

q�

r�
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Varning

Ta aldrig bort höljet från NP1100. 
Smörj aldrig någon del av NP1100.
Placera NP1100 på en plan, hård och stabil yta.
Placera aldrig NP1100 ovanpå någon annan 
elektrisk utrustning.
Använd alltid NP1100 inomhus. Skydda NP1100 
mot vatten, fukt och vattenfyllda kärl.
Skydda NP1100 mot direkt solsken, öppna lågor 
och värme. 

•
•
•
•

•

•

Ansluta kontakten
Trådarna i nätsladden har följande färgkoder: 
blå = neutral (N), brun = spänningsförande (L).
Det är inte säkert att de här färgerna 
överensstämmer med färgmarkeringarna på 
uttagen på kontakten. Gör därför så här :

Anslut den blå tråden till det uttag som är 
svart eller markerat med bokstaven N. 
Anslut den bruna tråden till det uttag som är 
rött eller markerat med bokstaven L.
Anslut inte någon av trådarna till jorduttaget, 
som är grönt (grönt och gult) eller markerat 
med bokstaven E (eller e).
Innan du sätter tillbaka kontaktens skyddshölje 
bör du kontrollera att sladdklämman är 
fastklämd över trådhöljet och inte enbart över 
de två trådarna.

Nätkontakt
Apparaten är utrustad med en godkänd 13 A-
kontakt. Gör så här för att byta en säkring i den 

•

•

•

här typen av kontakt:
Ta bort säkringens hölje och själva säkringen.
Sätt i en ny säkring av typen BS13625 Amp, 
A.S.T.A. eller en BSI-godkänd säkring.
Sätt tillbaka höljet.

Om den ursprungliga kontakten inte passar ditt 
uttag bör du skära loss den och ersätta den med 
en kontakt som passar. 
Om nätkontakten innehåller en säkring ska den 
vara på 5 A. Om du använder en kontakt utan 
säkring ska säkringen på fördelningstavlan inte 
vara på mer än 5 A. 
Kassera den borttagna kontakten för att på 
så sätt undvika att någon sätter i den i ett 
13 A-uttag någon annanstans och får en elektrisk 
stöt.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke 
fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet 
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller 
fuktighet.

Meddelande
Meddelande om efterlevnad
För USA: 
Denna utrustning har testats och befunnits 

a	
b	

c	
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uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass 
B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De 
här gränserna är utformade för att ge acceptabelt 
skydd mot störningar när utrustningen installeras 
i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och 
kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte 
installeras och används enligt instruktionerna kan 
den orsaka störningar i radiokommunikation. Det 
finns dock ingen garanti för att det inte uppstår 
störningar i enskilda fall. Om utrustningen skulle 
förorsaka störningar i radio- eller tv-banden, vilket 
du kan avgöra genom att stänga av den och sedan 
slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet 
genom att vidta någon av följande åtgärder:

Vrid eller flytta mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och 
mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan 
krets än den krets som mottagaren är ansluten 
till. 
Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-
/TV-tekniker om du behöver hjälp.

För Kanada: 
Denna digitala apparat överstiger inte gränserna 
angivna för klass B för emission av radiofrekvent 
brus från digitala apparater som anges i Radio 
Interference Regulations från det kanadensiska 
kommunikationsdepartementet. Denna digitala 
klass B-enhet uppfyller kanadensiska ICES-003.

•
•

•

•

Symbol för class II-utrustning

  

Symbolen anger att enheten är utrustad med 
dubbelt isoleringssystem.

Kassering av produkt och 
förpackningsmaterial
Produkten är utvecklad och tillverkad av 
högkvalitativa material och komponenter som kan 
både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad 
papperskorg visas på produkten innebär det att 
produkten omfattas av det europeiska direktivet 
2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste 
återvinningsstation för elektriska och elektroniska 
produkter.
Följ lokala lagar och släng inte din gamla produkt 
med det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera 
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dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att 
minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. 
Vi har gjort vårt bästa för att göra förpackningen 
lätt att separera i olika materialtyper.
Följ de lokala föreskrifterna för kassering av 
förpackningsmaterial.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. 
Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp 
i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum 
(buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). 
Systemet består av material som kan återvinnas 
och återanvändas om det monteras isär av ett 
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för 
kassering av förpackningsmaterial, använda batterier 
och gammal utrustning.
Information om kassering av batteriet
Batterier (inklusive inbyggda uppladdningsbara 
batterier) innehåller ämnen som kan skada miljön. 
Lämna alltid in utrustningen vid en godkänd 
återvinningsstation så att eventuella inbyggda 
batterier kan tas bort innan du slänger utrustningen. 
Alla batterier måste lämnas in vid ett godkänt 
batteriinsamlingsställe.

0984
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Specifikationerna kan ändras utan förvarning.Samtliga varumärken 
tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare © 2008 
Koninklijke Philips Electronics N.V.Med ensamrätt.

www.philips.com
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