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Pakkens indhold

Fjernbetjening 
2 x AAA-batterier

1 x veksel-
strømsadapter 
med kabel

1 x vægbeslag CD-ROM med 
brugervejledning 
og software

Philips Streamium Network Music Player

Quick start guide
1

2

3

Prepare

Connect

Enjoy

NP2500

Lynhåndbog

Streamium Network Music Player NP2900

Inden du bruger fjernbetjeningen skal du:

Indsætte batterier som vist.

Du bedes læse og acceptere vores Streamium betingelser og vilkår samt 
slutbrugeraftalen for software, som er indeholdt i brugervejledningen.

Registrer dit produkt, og få support på 

www.philips.com/welcome
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Indsætte batterier som vist.

Du bedes læse og acceptere vores Streamium betingelser og vilkår samt 
slutbrugeraftalen for software, som er indeholdt i brugervejledningen.
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Oversigt1
Set forfra

 

Displaya  

Wi-Fi-antenneb  

Højttalerec  

Set ovenfra

 

ya   (tænd/standby/Eco-standby)

sb   (slå lyden fra)

+VOL- c  (juster lydstyrken)

Set bagfra
pa   stik
DIGITAL OUTb  -stik (sort)

AUX IN L / R c  -stik (røde/hvide)

STRØMFORSYNINGd  -stik

ETHERNETe  -stik
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AFjernbetjening

a y (tænd/standby)
b BRIGHTNESS (juster 

displayets lysstyrke)
c AUX (vælg ekstern kilde)
d ONLINE SERVICES 

(gå til den valgfri online-
servicemenu)

e NOW PLAYING (gå til 
skærmbilledet med det, der 
afspilles i øjeblikket)

f CLOCK (aktiver visning  
af tid)

g FAVORITE (marker den 
aktuelle station som favorit)

h 1 234 (naviger)
i OK (bekræft)
j HOME (gå til startmenuen)
k 2; (afspilning/pause i aktuel 

fil/SuperPlay™ aktuel liste)
l )K (spring til næste fil)
m s (slå lyden fra/til)
n NOW PLAYING (gå til 

skærmbilledet med det, der 
afspilles i øjeblikket)

o +VOL- (skru op/ned for 
lydstyrken)

p Alfanumeriske knapper
q CLEAR (tryk for at slette 

det sidst indtastede tegn/tryk 
og hold for at slette hele 
linjen)

r FULLSOUND (aktiver/
deaktiver FullSound™)

s DBB (aktiver/deaktiver 
Dynamic Bass Boost)

t SNOOZE (stop alarmen i 
15 minutter)

u SLEEP TIMER (skift mellem 
sleep-timer-indstillinger)

v REPEAT (skift mellem 
indstillingerne til gentagelse 
af afspilning)

w SHUFFLE (aktiver/
deaktiver afspilning i vilkårlig 
rækkefølge)

x LIVINGSOUND 
(deaktiver/aktiver 
LivingSound™)

y EQ (skift mellem de 
forudindstillede equalizer-
indstillinger)

z a/A (skiftetast for 
alfanumeriske tegn)

{ +RATE- (højere/lavere 
vurdering af aktuel musik)

| 9 (stop)
} J (spring til den forrige fil/

slet seneste indtastning)
~ BACK O (vend tilbage til 

det forrige skærmbillede)
� SEARCH (søg i filer)
€ DEMO (aktiver 

demoafspilning)
� SETTINGS (gå til 

indstillingsmenuen)
‚ INTERNET RADIO (gå til 

internetradiomenuen)
ƒ MEDIA LIB. (gå til 

mediebibliotek)
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Tilslut2

Tilslutning af afspilleren til strømforsyningen
Tilslutning af afspilleren til et hjemmenetværk
Trådløs streaming af musik og billeder fra en computer

A

A
B C

B

C
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ASTART HER…

Sådan navigerer og vælger du med fjernbetjeningen:
Tryk på • 3 eller 4 for at vælge et menupunkt.
Tryk på • OK for at bekræfte et valg.
Tryk på • BACK O for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
Tryk på • HOME for at gå til startmenuen.

De alfanumeriske knapper på fjernbetjeningen har flere funktioner:
Hvis du vil vælge et tal eller et alfanumerisk tegn, skal du trykke på en knap en eller flere • 
gange, indtil du får vist tallet eller det alfanumeriske tegn på afspillerens display.
Hvis du vil bladre gennem de tilgængelige alfanumeriske tegn, skal du trykke på en knap • 
gentagne gange.
Hvis du vil slette det sidst indtastede tegn fra displayet, skal du trykke på • CLEAR.
Hvis du vil slette hele linjen, skal du holde • CLEAR nede.

Dette afsnit beskriver de mest almindelige konfigurationer af trådløse 
hjemmenetværk.
(Hvis du vil have vejledning i at oprette en kablet forbindelse, skal du se i 
brugervejledningen).

Når du slutter afspilleren til et hjemmenetværk med bredbåndsadgang til internettet, kan du:
lytte til internetradio• 
oprette forbindelse til internettet for at få firmwareopdateringer• 

Vigtigt! Ved opsætning første gang skal du have dit netværksnavn og din adgangskode eller 
krypteringsnøgle til netværket klar.
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 Dette ikon henviser til trin på din fjernbetjening!

Tilslutning af afspilleren til strømforsyningen
Slut afspilleren til strømforsyningen som vist i diagrammet på side 4.
Efter en kort introduktionsdemo beder afspilleren dig om at vælge sted.

Vælg sted/tidszone, og bekræft.1  
Afspilleren viser en forespørgsel om netværksforbindelse. >

2   Vælg [Yes] for at oprette forbindelse til netværket.
Afspilleren viser en forespørgsel om netværksopsætning (hvis der  >
endnu ikke er konfigureret et netværk). 

•  Vælg [No] for at afslutte opsætningen og gå til startmenuen.

Tilslutning af afspilleren til et hjemmenetværk
Sådan oprettes en trådløs forbindelse til dit hjemmenetværk med 
bredbåndsadgang til internettet
Visningen på skærmen fører dig gennem processen med at oprette forbindelse til 
afspilleren. Dette afsnit beskriver den typiske trådløse opsætning med automatisk 
IP-adresse. Du kan finde oplysninger om andre opsætninger i brugervejledningen. 

Kontrollér, at navnet på dit netværk og adgangskoden til eller krypteringen af 1  
netværket er tilgængelige.
Tænd for dit trådløse adgangspunkt eller din trådløse router med 2  
bredbåndsforbindelse.

3   Følg trinene i afsnit (A), og vælg [Yes] for at oprette forbindelse til netværket.
Vælg [4  Wireless (WiFi)] for at starte netværksopsætningsprocessen.

For trådløse routere med WPS (Wi-Fi protection system), der understøtter PBC • 
(push button configuration): Tryk på WPS/PBC-knappen på routeren for at aktivere 
den. Tryk på OK på NP2900 for at bekræfte.
For trådløse routere med WPS (Wi-Fi protection system), der understøtter PBC • 
(push button configuration): Tryk på WPS/PBC-knappen på routeren (vises ofte som 

) for at aktivere den. Tryk på OK på NP2900 for at bekræfte.
For andre trådløse routere:• 
NP2900 søger efter netværk. >

 Brug fjernbetje-
ningen.

A

 Dette ikon henviser til trin på din fjernbetjening!
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AVælg dit netværk på listen med fundne netværk, og bekræft.5  

Indtast krypteringsnøglen (hvis det kræves), og bekræft.6   
(tryk på  CLEAR for at slette den sidste tegnindtastning/ 
hold  CLEAR nede for at slette linjeindtastning) 

Afspilleren henter den automatiske IP-adresse,  >
viser bekræftelsen for forbindelsen til netværket og 
viser meddelelsen for forbindelsen til internettet.

Vælg [7  Yes] for at oprette forbindelse til internettet.
Afspilleren viser bekræftelsen for forbindelsen til internettet. >

Du kan nu gå til afsnittet Nyd det og lytte til internetradio.

 Dette ikon henviser til trin på din fjernbetjening!

Sådan oprettes en trådløs forbindelse på ethvert tidspunkt efter den første 
opsætning:

Kontrollér, at navnet på dit netværk og adgangskoden til eller krypteringen af netværket 1  
er tilgængelige.
Tænd for afspilleren.2  
Tænd for dit trådløse adgangspunkt eller din trådløse router med 3  
bredbåndsforbindelse.
Tryk på 4   SETTINGS for at gå til indstillingsmenuen.
Vælg [5  Wireless (WiFi)] for at starte netværksopsætningsprocessen.

For trådløse routere med WPS (Wi-Fi protection system), der understøtter PBC • 
(push button configuration): Tryk på WPS/PBC-knappen på routeren for at aktivere 
den. Tryk på OK på NP2900 for at bekræfte.
For trådløse routere med WPS (Wi-Fi protection system), der understøtter PBC • 
(push button configuration): Tryk på WPS/PBC-knappen på routeren (vises ofte som 

) for at aktivere den. Tryk på OK på NP2900 for at bekræfte.
For andre trådløse routere:• 
NP2900 søger efter netværk. >
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Trådløs streaming af musik og billeder fra en computer
Du kan trådløst streame musik og billeder til NP2900 fra en tilsluttet computer.  
De følgende kapitler beskriver, hvordan du: 

installerer softwaren på computeren• 
konfigurerer computeren til at dele din musik og billeder• 

(hvis mediebrowseren til Philips eller Twonky Media allerede er installeret på computeren, 
kan du springe installationsafsnittet over og fortsætte med konfigurationen. 
For andre medieafspillere skal du se instruktionerne til afspilleren).

Indsæt den medfølgende software-CD i computeren.1  
Installationen starter. >

Følg vejledningen på computeren for at installere softwaren.2  

Vælg dit netværk på listen med fundne netværk, og bekræft.6  
Indtast krypteringsnøglen (hvis det kræves), og bekræft. 7  
(tryk på  CLEAR for at slette den sidste tegnindtastning/ 
hold  CLEAR nede for at slette linjeindtastning) 

Afspilleren henter den automatiske IP-adresse,  >
viser bekræftelsen for forbindelsen til netværket og 
viser meddelelsen for forbindelsen til internettet.

Vælg [8  Yes] for at oprette forbindelse til internettet.
Afspilleren viser bekræftelsen for forbindelsen til internettet. >

C

 Dette ikon henviser til trin på din fjernbetjening!  Dette ikon henviser til trin på din fjernbetjening!
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AMed NP2900 kan du dele musik og billeder fra en Mac eller en PC.  

Dette kapitel beskriver, hvordan du konfigurerer en PC til deling.  
(Se brugervejledningen til NP2900 for at få instruktioner i at konfigurere en 
Mac til deling).

På PC'en skal du klikke på 1  Start > Programmer > Media Browser > Run Media 
Browser (Kør Media Browser). 
Gå til 2  Indstillinger > Server Settings (Serverindstillinger) for at kontrollere, at du 
har valgt den korrekte server.
Vælg 3  Basic Settings (Grundlæggende indstillinger).
I 4  Basic Settings (Grundlæggende indstillinger) på konfigurationssiden 

skal du klikke på • Browse (Gennemse) for at finde frem til 
musik og billeder manuelt
skal du klikke på • Add (Tilføj) for at tilføje et nyt 
indholdsbibliotek manuelt 

Tryk på 5  MEDIA LIB. på fjernbetjeningen til NP2900.
Displayet viser [ > Searching for UPnP servers…].

Tryk på 6  34 for at vælge servernavnet, og bekræft med OK.

 Brug fjernbetje-
ningen.

 Dette ikon henviser til trin på din fjernbetjening!
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Nyd det3
Internetradio

Lyt til internetradio
Tænd for afspilleren.1  
Kontroller, at afspilleren har forbindelse til internettet via bredbånd.2  
Tryk på 3   INTERNET RADIO for at få vist menuen med muligheder:

[• Presets] (viser en liste med de forudindstillede internetradiostationer)
[• Favorite stations] (viser en liste over de internetradiostationer, som du har 
markeret som favoritter)
[• Recently played] (viser en liste med de senest afspillede internetradiostationer)
[• Search] (her kan du søge efter internetradiostationer)
[• All stations] (viser en liste over alle internetradiostationer opdelt efter genre)
[• Recorded shows] (viser en liste over alle indspillede internetradioprogrammer) 
[• My Media] (viser en liste over de internetradiostationer, som du har angivet på 
Club Philips under Streamium Management)

Tryk på 4  3 eller 4 og derefter 2 for at vælge muligheden.
For at lytte til en bestemt internetradiostation skal du vælge muligheden [• Search] og 
derefter anvende de alfanumeriske taster til at indtaste navnet på radiostationen.
Mens du lytter til internetradio, skal du holde en alfanumerisk knap nede (0 - 9) for • 
at gemme den aktuelle station til forudindstillingen for dette tal (denne handling 
overskriver den tidligere gemte forudindstilling).

Tryk på 5  HOME for at gå til startmenuen.

A

Club Philips giver dig mulighed for at vælge og administrere dine yndlingsstationer 
fra en liste med tilgængelige internetradiostationer under Streamium Management.
Internetradiofunktioner kræver adgang til internettet via bredbånd.

 Brug fjernbetje-
ningen.

 Dette ikon henviser til trin på din fjernbetjening!

Har du brug for hjælp?
Brugervejledning
Se brugervejledningen, som du fik sammen med din afspiller.

Online
Besøg www.philips.com/welcome

Høresikkerhed
Lyt ved moderat lydstyrke. 

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så • 
høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det 
kun foregår i mindre end et minut. De højere decibelniveauer tilbydes til de, som måske allerede har et 
lettere høretab.
Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig • 
lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt 
og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert 
niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:
Indstil lydstyrken til et lavt niveau.• 
Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.• 

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:
For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage • 
hørenedsættelse.
Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.• 

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.
Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.• 
Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig • 
lydniveauet.
Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.• 
Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.• 
Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc.  • 
Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.
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Onlineregistrering
Gå ind på vores websted 1  www.philips.com/welcome, og klik på linket registrer mit 
produkt
Følg de enkle instruktioner for at registrere dit produkt.2  

A

Registrer
Gratis softwareopgradering•	
Hold styr på dine yndlingsradiostationer•	
Modtag Streamium Newsletter•	
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ANyd det Har du brug for hjælp?

Brugervejledning
Se brugervejledningen, som du fik sammen med din afspiller.

Online
Besøg www.philips.com/welcome

Høresikkerhed
Lyt ved moderat lydstyrke. 

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så • 
høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det 
kun foregår i mindre end et minut. De højere decibelniveauer tilbydes til de, som måske allerede har et 
lettere høretab.
Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig • 
lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt 
og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert 
niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:
Indstil lydstyrken til et lavt niveau.• 
Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.• 

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:
For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage • 
hørenedsættelse.
Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.• 

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.
Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.• 
Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig • 
lydniveauet.
Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.• 
Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.• 
Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc.  • 
Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.
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Vigtigt

Sikkerhed
Lær disse sikkerhedssymboler 
at kende

Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, 
der kræver omhyggelig læsning af den 
vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og 
vedligeholdelsesproblemer.
Symbolet med lynet indikerer uisolerede 
komponenter inde i produktet, der kan 
forårsage elektrisk stød.
Med henblik på at reducere risikoen for brand 
eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes 
for regn og fugt, og vandholdige genstande 

som f.eks. vaser må ikke placeres oven på 
apparatet.

Læs disse instruktioner.a  

Opbevar disse instruktioner.b  
Respekter alle advarsler.c  
Følg alle instruktioner.d  
Benyt ikke dette produkt i nærheden af e  
vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.f  
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. g  
Installer apparatet i overensstemmelse 
med producentens instruktioner.
Kabinettet bør aldrig tages af dette h  
produkt.
Benyt kun dette produkt indendørs. Udsæt i  
ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller 
høj luftfugtighed.
Udsæt ikke produktet for direkte sollys, j  
åben ild eller varmekilder.
Installer ikke produktet i nærheden k  
af varmekilder som f.eks. radiatorer, 
varmeapparater, ovne eller andre elektriske 
apparater (inkl. forstærkere). 
Placer ikke andet elektrisk udstyr på l  
produktet.
Placer aldrig farlige genstande på m  
produktet (f.eks. væskeholdige genstande 
og brændende stearinlys).

Der følger muligvis batterier med dette n  
produkt. Se instruktioner om sikkerhed 
og bortskaffelse for batterier i denne 
brugermanual.
Dette produkt kan indeholde bly o  
og kviksølv. Bortskaffelse af disse 
materialer kan være reguleret i henhold 
til miljømæssige bestemmelser. Se 
instruktioner om bortskaffelse i denne 
brugermanual.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke:
Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan 
give høreskader. Dette produkt kan frembringe 
lyd med så høje decibelværdier, at det kan 
forårsage høreskader for en normalt hørende 
person, også selv om det kun foregår i mindre 
end et minut. De høje decibelværdier har 
til formål at imødekomme de personer, der 
allerede lider af nedsat hørelse.
Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører 
vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere 
kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids 
lytning forekommer normalt, kan faktisk være 
meget højt og skadeligt for hørelsen. For at 
sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken 
på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig 
til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt 
niveau:
Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
Øg langsomt lydstyrken, til den når et 
behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart 
uden forvrængning.
Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:
For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv 
ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage 
hørenedsættelse.
Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig 
måde, og hold passende pauser.
Overhold følgende retningslinjer, når du 
anvender dine hovedtelefoner.
Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
Vær omhyggelig med ikke at justere på 
lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser 
sig lydniveauet.
Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke 
kan høre, hvad der foregår omkring dig.
Du bør være ekstra forsigtig eller slukke 
midlertidigt i potentielt farlige situationer.
Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et 
motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard 
etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og 
mange steder er det ulovligt.
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Vigtigt

Sikkerhed
Lær disse sikkerhedssymboler 
at kende

Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, 
der kræver omhyggelig læsning af den 
vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og 
vedligeholdelsesproblemer.
Symbolet med lynet indikerer uisolerede 
komponenter inde i produktet, der kan 
forårsage elektrisk stød.
Med henblik på at reducere risikoen for brand 
eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes 
for regn og fugt, og vandholdige genstande 

som f.eks. vaser må ikke placeres oven på 
apparatet.

Læs disse instruktioner.a  

Opbevar disse instruktioner.b  
Respekter alle advarsler.c  
Følg alle instruktioner.d  
Benyt ikke dette produkt i nærheden af e  
vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.f  
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. g  
Installer apparatet i overensstemmelse 
med producentens instruktioner.
Kabinettet bør aldrig tages af dette h  
produkt.
Benyt kun dette produkt indendørs. Udsæt i  
ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller 
høj luftfugtighed.
Udsæt ikke produktet for direkte sollys, j  
åben ild eller varmekilder.
Installer ikke produktet i nærheden k  
af varmekilder som f.eks. radiatorer, 
varmeapparater, ovne eller andre elektriske 
apparater (inkl. forstærkere). 
Placer ikke andet elektrisk udstyr på l  
produktet.
Placer aldrig farlige genstande på m  
produktet (f.eks. væskeholdige genstande 
og brændende stearinlys).

Der følger muligvis batterier med dette n  
produkt. Se instruktioner om sikkerhed 
og bortskaffelse for batterier i denne 
brugermanual.
Dette produkt kan indeholde bly o  
og kviksølv. Bortskaffelse af disse 
materialer kan være reguleret i henhold 
til miljømæssige bestemmelser. Se 
instruktioner om bortskaffelse i denne 
brugermanual.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke:
Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan 
give høreskader. Dette produkt kan frembringe 
lyd med så høje decibelværdier, at det kan 
forårsage høreskader for en normalt hørende 
person, også selv om det kun foregår i mindre 
end et minut. De høje decibelværdier har 
til formål at imødekomme de personer, der 
allerede lider af nedsat hørelse.
Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører 
vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere 
kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids 
lytning forekommer normalt, kan faktisk være 
meget højt og skadeligt for hørelsen. For at 
sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken 
på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig 
til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt 
niveau:
Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
Øg langsomt lydstyrken, til den når et 
behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart 
uden forvrængning.
Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:
For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv 
ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage 
hørenedsættelse.
Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig 
måde, og hold passende pauser.
Overhold følgende retningslinjer, når du 
anvender dine hovedtelefoner.
Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
Vær omhyggelig med ikke at justere på 
lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser 
sig lydniveauet.
Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke 
kan høre, hvad der foregår omkring dig.
Du bør være ekstra forsigtig eller slukke 
midlertidigt i potentielt farlige situationer.
Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et 
motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard 
etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og 
mange steder er det ulovligt.
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D
AVigtigt

Sikkerhed
Lær disse sikkerhedssymboler 
at kende

Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, 
der kræver omhyggelig læsning af den 
vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og 
vedligeholdelsesproblemer.
Symbolet med lynet indikerer uisolerede 
komponenter inde i produktet, der kan 
forårsage elektrisk stød.
Med henblik på at reducere risikoen for brand 
eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes 
for regn og fugt, og vandholdige genstande 

som f.eks. vaser må ikke placeres oven på 
apparatet.

Læs disse instruktioner.a  

Opbevar disse instruktioner.b  
Respekter alle advarsler.c  
Følg alle instruktioner.d  
Benyt ikke dette produkt i nærheden af e  
vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.f  
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. g  
Installer apparatet i overensstemmelse 
med producentens instruktioner.
Kabinettet bør aldrig tages af dette h  
produkt.
Benyt kun dette produkt indendørs. Udsæt i  
ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller 
høj luftfugtighed.
Udsæt ikke produktet for direkte sollys, j  
åben ild eller varmekilder.
Installer ikke produktet i nærheden k  
af varmekilder som f.eks. radiatorer, 
varmeapparater, ovne eller andre elektriske 
apparater (inkl. forstærkere). 
Placer ikke andet elektrisk udstyr på l  
produktet.
Placer aldrig farlige genstande på m  
produktet (f.eks. væskeholdige genstande 
og brændende stearinlys).

Der følger muligvis batterier med dette n  
produkt. Se instruktioner om sikkerhed 
og bortskaffelse for batterier i denne 
brugermanual.
Dette produkt kan indeholde bly o  
og kviksølv. Bortskaffelse af disse 
materialer kan være reguleret i henhold 
til miljømæssige bestemmelser. Se 
instruktioner om bortskaffelse i denne 
brugermanual.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke:
Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan 
give høreskader. Dette produkt kan frembringe 
lyd med så høje decibelværdier, at det kan 
forårsage høreskader for en normalt hørende 
person, også selv om det kun foregår i mindre 
end et minut. De høje decibelværdier har 
til formål at imødekomme de personer, der 
allerede lider af nedsat hørelse.
Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører 
vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere 
kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids 
lytning forekommer normalt, kan faktisk være 
meget højt og skadeligt for hørelsen. For at 
sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken 
på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig 
til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt 
niveau:
Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
Øg langsomt lydstyrken, til den når et 
behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart 
uden forvrængning.
Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:
For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv 
ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage 
hørenedsættelse.
Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig 
måde, og hold passende pauser.
Overhold følgende retningslinjer, når du 
anvender dine hovedtelefoner.
Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
Vær omhyggelig med ikke at justere på 
lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser 
sig lydniveauet.
Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke 
kan høre, hvad der foregår omkring dig.
Du bør være ekstra forsigtig eller slukke 
midlertidigt i potentielt farlige situationer.
Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et 
motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard 
etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og 
mange steder er det ulovligt.
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Miljømeddelelse
Klasse II-udstyrssymbol

Dette symbol indikerer, at enheden er 
dobbeltisoleret.
Ændringer
Ændringer, der ikke er godkendt af 
producenten, kan medføre, at brugerens ret til 
at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om bortskaffelse for 
NP2900:
Dit produkt er udviklet og fremstillet i 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med symbolet med 
en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder 
det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 
2002/96/EC.

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet 
husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale 
regler om separat indsamling af elektriske og 
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse 
af udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljøet og menneskers 
helbred.

Oplysninger om brug af batterierne:

Forsigtig

Risiko for utæthed. •
Brug kun den angivne type batterier. •
Bland ikke nye og brugte batterier. •
Bland ikke batterier af forskellige mærker. •
Anvend den korrekte polaritet. •
Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i  •
brug i længere perioder.
Opbevar batterierne på et tørt sted. •
Risiko for personskade. •
Bær handsker ved håndtering af utætte   •
batterier.
Opbevar batterierne et sted, hvor børn og  •
kæledyr ikke kan få fat i dem.
Risiko for eksplosion. •
Undgå at kortslutte batterierne. •
Udsæt ikke enheden for stærk varme. •
Kast ikke batterierne ind i åben ild. •
Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. •
Undgå at genoplade batterier, der ikke er  •
genopladelige.

Oplysninger om bortskaffelse af batterier:
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.
Sørg for at kende de lokale regler om separat 
indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af 
batterier er med til at forhindre negativ påvirkning 
af miljøet og menneskers helbred.
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Miljømeddelelse
Klasse II-udstyrssymbol

Dette symbol indikerer, at enheden er 
dobbeltisoleret.
Ændringer
Ændringer, der ikke er godkendt af 
producenten, kan medføre, at brugerens ret til 
at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om bortskaffelse for 
NP2900:
Dit produkt er udviklet og fremstillet i 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med symbolet med 
en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder 
det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 
2002/96/EC.

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet 
husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale 
regler om separat indsamling af elektriske og 
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse 
af udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljøet og menneskers 
helbred.

Oplysninger om brug af batterierne:

Forsigtig

Risiko for utæthed. •
Brug kun den angivne type batterier. •
Bland ikke nye og brugte batterier. •
Bland ikke batterier af forskellige mærker. •
Anvend den korrekte polaritet. •
Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i  •
brug i længere perioder.
Opbevar batterierne på et tørt sted. •
Risiko for personskade. •
Bær handsker ved håndtering af utætte   •
batterier.
Opbevar batterierne et sted, hvor børn og  •
kæledyr ikke kan få fat i dem.
Risiko for eksplosion. •
Undgå at kortslutte batterierne. •
Udsæt ikke enheden for stærk varme. •
Kast ikke batterierne ind i åben ild. •
Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. •
Undgå at genoplade batterier, der ikke er  •
genopladelige.

Oplysninger om bortskaffelse af batterier:
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.
Sørg for at kende de lokale regler om separat 
indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af 
batterier er med til at forhindre negativ påvirkning 
af miljøet og menneskers helbred.
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Miljømeddelelse
Klasse II-udstyrssymbol

Dette symbol indikerer, at enheden er 
dobbeltisoleret.
Ændringer
Ændringer, der ikke er godkendt af 
producenten, kan medføre, at brugerens ret til 
at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om bortskaffelse for 
NP2900:
Dit produkt er udviklet og fremstillet i 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med symbolet med 
en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder 
det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 
2002/96/EC.

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet 
husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale 
regler om separat indsamling af elektriske og 
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse 
af udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljøet og menneskers 
helbred.

Oplysninger om brug af batterierne:

Forsigtig

Risiko for utæthed. •
Brug kun den angivne type batterier. •
Bland ikke nye og brugte batterier. •
Bland ikke batterier af forskellige mærker. •
Anvend den korrekte polaritet. •
Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i  •
brug i længere perioder.
Opbevar batterierne på et tørt sted. •
Risiko for personskade. •
Bær handsker ved håndtering af utætte   •
batterier.
Opbevar batterierne et sted, hvor børn og  •
kæledyr ikke kan få fat i dem.
Risiko for eksplosion. •
Undgå at kortslutte batterierne. •
Udsæt ikke enheden for stærk varme. •
Kast ikke batterierne ind i åben ild. •
Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. •
Undgå at genoplade batterier, der ikke er  •
genopladelige.

Oplysninger om bortskaffelse af batterier:
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.
Sørg for at kende de lokale regler om separat 
indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af 
batterier er med til at forhindre negativ påvirkning 
af miljøet og menneskers helbred.
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