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Johdanto

SL400i

SL400i:n avulla voit käyttää langattomasti tietokoneeseen tallennettua multimediasisältöä ja
nauttia Internet-suoratoistoviihteestä television ja/tai audiojärjestelmän kautta.

Tämä käyttöopas sisältää kaikki tarvittavat tiedot:
• Philips Media Manager -ohjelmiston asentamisesta 
• SL400i:n kytkemisestä ja sen valmistelemisesta käyttöä varten 
• SL400i:n perustoimintojen käyttämisestä.

Uusimmat tiedot tuotteesta ovat Web-sivustossamme osoitteessa www.philips.com/streamium

Pakkauksen sisältö
Tarkista, että WiFi Wireless Multimedia Link -pakkaus sisältää alla mainitut osat.
Nämä osat helpottavat SL400i:n käyttöä ja asennusta.
SL400i Kauko-ohjain Langaton USB-sovitin
(paristoineen)

Käyttöopas SCART-kaapeli USB-kaapeli 
(Audio/Video)

Philips Media Manager Installation CD Stereoaudiokaapeli Langattoman USB-sovittimen käyttöopas

Virtajohto Langattoman USB-sovittimen asennus-CD-levy

Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään.

Installation CD

How to use...

Installation CD

User Manual
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Kuvan selitteet (sisäkannen taitteessa)

A) Etunäkymä

1 Virtapainike
SL400i:n kytkeminen päälle ja pois päältä (valmiustilaan).
– Virtapainikkeen merkkivalo palaa punaisena, kun SL400i on valmiustilassa.

2 Vasen valikkopainike
Laitteen näytön vasemmassa alakulmassa näkyvän tai television kuvaruudussa punaisena
näkyvän valikkovaihtoehdon valitseminen tai ottaminen käyttöön.

3 Näyttö
SL400i:n ohjaaminen valikkotoimintojen avulla. Näyttö on käytännöllinen silloin, kun
järjestelmään ei ole kytketty televisioita tai jos televisio on poissa päältä (esimerkiksi
kuunneltaessa Internet-radiota tai pelkkää tietokoneääntä).

4 Oikea valikkopainike
Laitteen näytön oikeassa alakulmassa näkyvän tai television kuvaruudussa vihreänä näkyvän
valikkovaihtoehdon valitseminen tai ottaminen käyttöön.

5 PC Link -lähdepainike
Kotiverkkoon kytkettyjen tietokoneiden valitseminen suoratoistomusiikin, valokuvien ja
elokuvien lähteeksi.

6 Internet-lähdepainike
Internetin valitseminen multimediaviihteen lähteeksi.
– Edellyttää Internet-laajakaistayhteyttä, jonka nopeus on vähintään 256 kbps 

(saapuva liikenne).

7 Valikon siirtymispainikkeet: vasen, oikea, ylös, alas, OK.
Liikkuminen valikoissa (1 2 3 4) ja valintojen vahvistaminen (OK).

8 Toistopainikkeet: Play/Pause, Previous/Next ja Stop 
Multimediasisällön toistotoimintojen ohjaaminen.

B) Takanäkymä

9 AC Mains -liitäntä
SL400i:n kytkeminen verkkovirtaan.
– Virtapainikkeen merkkivalo palaa punaisena, kun SL400i on kytkettynä verkkovirtaan.

10 Digital Audio -lähtöliitäntä 
Valinnainen digitaalinen (koaksiaalinen) audioliitäntä, jonka kautta SL400i:n voi kytkeä
television tai audiojärjestelmän tuloliitäntään.
Jos toistettavaa mediasisältöä varten on olemassa PCM-koodatut signaalit, tämä
lähtöliitäntä toimittaa ne.

11 Vasen ja oikea audiolähtöliitäntä (stereo)
SL400i:n kytkeminen audiojärjestelmän vasempaan ja oikeaan audiotuloliitäntään.

12 SCART-A/V-tuloliitäntä videonauhurista/DVD-soittimesta tulevaa signaalia
varten
Valinnainen AV-tuloliitäntä, jonka kautta SL400i:n voi kytkeä television 
AV-lähdelaitteeseen, kuten videonauhuriin tai DVD-soittimeen.

13 SCART-A/V-lähtöliitäntä televisioon
SL400i:n kytkeminen televisioon.

14 Ethernet-liitäntä (RJ-45)
Laitteen kytkeminen kaapeloituun kotiverkkoon (valinnainen).
Käytä CAT.5-suojattua Ethernet-kaapelia (STP).
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Tärkeä huomautus

• Asenna tuote ja käytä sitä ainoastaan tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Näin varmistat asennuksen onnistuneen lopputuloksen ja vältät turhat tekniset ongelmat.

• Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin alat käyttää SL400i-laitetta. Säilytä käyttöopas
huolellisesti myöhempää tarvetta varten.

• Uusimmat tiedot tuotteesta ja tuoreimmat ladattavat päivitykset ovat käytettävissä Web-
sivustossamme osoitteessa www.philips.com/streamium.

• SL400i:n Internet-toimintojen käyttäminen edellyttää Internet-laajakaistayhteyttä
(tiedonsiirtonopeus vähintään 256 kbps).

• Tarkista Internet-palveluntarjoajaltasi, peritäänkö tietyn rajan ylittävästä tiedonsiirrosta
lisäveloitus.Tällainen raja voi ylittyä käytettäessä Internet-mediapalveluita päivittäin.
Esimerkki: Jos Internet-radiota (64 kbps) kuunnellaan noin 36 tunnin ajan, järjestelmään

siirretään 1 Gt (gigatavu) tietoja. Internet-videolähetystä katseltaessa 700 kbps
tiedonsiirtonopeudella 1 Gt:n raja ylittyy kolmessa tunnissa.

• Asetusten määrittämisen ja asentamisen aikana voi olla hyödyllistä pitää käsillä television,
audiojärjestelmän ja langattoman tukiaseman tai muiden langattomien verkkolaitteiden
käyttöohjeet.

Turvallisuushuomautuksia
• ÄLÄ KOSKAAN TEE KYTKENTÖJÄ TAI MUUTA NIITÄ VIRRAN OLLESSA

KYTKETTYNÄ.
• Tarkista ennen järjestelmän käyttämistä, että laitteen arvokilpeen merkitty jännite 

(tai jännitteenvalitsimella valittu jännite) on sama kuin käyttämäsi pistorasian jännite.
Jos näin ei ole, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

• Langattomien sovellusten radiolaitteistoa ei ole suojattu muiden radiopalveluiden
aiheuttamilta häiriöiltä.

• Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
Laitteen päälle ei saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.

• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi altistua äärimmäiselle kosteudelle, sateelle tai
pölylle, suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle lämmönlähteitä.

• Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä riittävästi vapaata tilaa SL400i:n joka puolelle.
• Älä avaa laitteen koteloa. Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä, ota yhteyttä Philips-

jälleenmyyjään.
• Aseta laite tasaiselle, kovalle ja vakaalle alustalle. Laite kuluttaa hieman virtaa myös ollessaan

valmiustilassa.Voit kytkeä laitteen kokonaan irti virtalähteestä irrottamalla virtajohdon
pistorasiasta.

• Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti SL400i:n ympärillä. Muussa tapauksessa laite
voi ylikuumentua. Älä myöskään aseta mitään lämmönlähteitä (esimerkiksi tehovahvistinta)
sen alle. SL400i:ssä on ylikuumenemissuoja, joka katkaisee virran kotelon sisäpuolen
lämpötilan ylittäessä tietyn raja-arvon. Kun ylikuumenemissuoja laukeaa, laite siirtyy
valmiustilaan ja virtapainikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.Voit palauttaa laitteen toimintatilaan
irrottamalla virtajohdon, antamalla laitteen jäähtyä, parantamalla ilmanvaihtoa ja kytkemällä
sitten virtajohdon takaisin paikalleen.
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Luku 1 - Ohjelmiston asentaminen

Aloita asentamalla Philips Media Manager -ohjelmisto
Tämä ohjelmisto mahdollistaa musiikki-, valokuva- ja elokuvatiedostojen toiston siirtämisen
tietokoneesta televisioon.

1 Aseta Philips Media Manager -CD-levy tietokoneen CD- tai DVD-asemaan ja asenna
Philips Media Manager -ohjelmisto.
CD-levy käynnistyy automaattisesti. Jos näin ei ole, käynnistä CD-levy kaksoisnapsauttamalla
Oma tietokone -kuvaketta, kaksoisnapsauttamalla CD-aseman kuvaketta ja
kaksoisnapsauttamalla lopuksi Setup.exe-kuvaketta.

2 Valitse näyttöön tulevasta valikosta Install Philips Media Manager (Asenna Philips Media
Manager) ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
Käynnistä ohjelma valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Philips Media Manager.
Philips Media Managerin ensimmäisellä käynnistyskerralla näyttöön tulee kysymys siitä,
haluatko lisätä kansion ja etsiä mediatiedostoja. Avaa kansio, joka sisältää musiikki-, valokuva-
tai elokuvatiedostoja. (Avaa esimerkiksi Omat tiedostot -kansio, jos olet tallentanut
mediatiedostot siihen.) 
– Voit milloin tahansa myöhemmin lisätä tiedostoja ja kansioita.

3 Tiedostojen lisääminen Media Manageriin.
SL400i:n kautta voidaan käyttää ainoastaan tiedostoja, jotka näkyvät Media Managerissa.
A) Valitse jokin seuraavista medialuokista: Music (musiikki), Photos (valokuvat) tai Movies

(elokuvat).Valitse tässä esimerkissä Music (musiikki).

B) Valitse ensin medialuokkien alla oleva Add Music (Lisää musiikki) -painike ja valitse sitten
Add Files or Folders (Lisää tiedostoja tai kansioita).

C) Valitse kansio, yksi mediatiedosto tai useita mediatiedostoja, ja lisää valittu kansio tai
valitut tiedostot Media Manager -ikkunaan valitsemalla Open (Avaa) -painike.

> Tämän jälkeen lisättyjä mediatiedostoja voi käyttää SL400i:stä.

4 Media Manager -ikkunan avaaminen ja sulkeminen.
Voit sulkea Media Manager -ikkunan, mutta sen kuvake pysyy aktiivisena tehtäväpalkin
ilmaisinalueessa näytön oikeassa alakulmassa. Kuvakkeen pitää olla näkyvissä.
Muussa tapauksessa SL400i ei pysty käyttämään tietokoneen mediatiedostoja.
Media Manager -ikkuna avataan kaksoisnapsauttamalla tätä kuvaketta.
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Luku 2 - SL400i:n kytkeminen

Valitse SL400i:n se asennusvaihtoehto , joka parhaiten vastaa omaa tilannettasi.

Vaihtoehto A: Käytössä ei ole langatonta tietokoneverkkoa.
Tässä kokoonpanossa käytettävissä on ainoastaan tietokone ja
televisio.
• Langaton USB-sovitin asennetaan tietokoneeseen 
• SL400i kytketään televisioon.

➜ Siirry kohtaan 2.1 sivuilla 10-11.

tai Vaihtoehto B: Käytössä on jo langaton tietokoneverkko:
Tässä kokoonpanossa käytettävissä on valmis langaton
tietokoneverkko ja televisio.
• Nykyisen langattoman tietokoneverkon asetukset

tarkistetaan.
• SL400i kytketään televisioon ja sen asetukset mukautetaan

verkon mukaan.

➜ Siirry kohtaan 2.2 sivuilla 12-14.

tai Vaihtoehto C: SL400i halutaan kytkeä verkkokaapelilla tietokoneeseen 
tai kaapeliverkkoon:
Tässä kokoonpanossa käytettävissä on televisio ja tietokone,
jossa on vapaa Ethernet-liitäntä (tai kaapeliverkko, jonka
kytkimessä tai keskittimessä on vapaa Ethernet-liitäntä).
• SL400i:n ja tietokoneen tai kaapeliverkon väliin kytketään

Ethernet-verkkokaapeli.
• SL400i kytketään televisioon.

➜ Siirry kohtaan 2.3 sivuilla 15-17.

INTERNET



10 SUOMI

How to use...

Installation CD
Asentaminen 

2.1 Käytössä ei ole langatonta tietokoneverkkoa
Vaihtoehto A

Tässä kokoonpanossa käytettävissä on ainoastaan tietokone ja televisio.
• Langaton USB-sovitin asennetaan tietokoneeseen 
• SL400i kytketään televisioon.

Kytkemisen jälkeen tietokoneesta voi lähettää musiikkia, elokuvia ja kuvia televisioon tai
stereojärjestelmään.

1 Asenna toimitukseen sisältyvä langaton USB-sovitin.

Asenna sovitin tietokoneeseen noudattamalla erillisiä ohjeita ja langattoman
USB-sovittimen CD-levyllä olevia ohjeota.

Huomautus: Valitse verkkotyypiksi Ad Hoc asennuksen aikana.

Kun olet asentanut langattoman USB-sovittimen onnistuneesti, jatka alla olevien ohjeiden
mukaisesti.

2 Varmista, että luvun 1 ohjeiden mukaan asentamasi Philips Media Manager -ohjelma on
aktiivinen.
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin ilmaisinalueen Media Manager -kuvaketta.
Vaihtoehtoisesti voit valita Käynnistä / Ohjelmat / Philips Media Manager.
Varmista, että ohjelma on aktiivinen, jättämällä Media Manager -ikkuna avoimeksi.

3 Aseta paristot kauko-ohjaimeen.
Yksityiskohtaisia lisätietoja paristojen asettamisesta kauko-ohjaimeen on CD-levyllä olevan 
täydellisen käyttöoppaan kohdassa Kauko-ohjain - Paristojen asettaminen sivulla 28.

4 Kytke SCART-kaapeli SL400i:n alempaan SCART-A/V-lähtöliitäntään # ja televisioon.
> Tämän kytkennän ansiosta voit käyttää valikkotoimintoja ja tarkastella multimediasisältöä

television kuvaruudussa.

Valinnainen: Voit kytkeä SL400i:n audiojärjestelmään käyttämällä audiolähtöliitäntöjä ! tai
Digital Audio -lähtöliitäntää 0.

5 Kytke virtajohto SL400i:n AC Mains -liitäntään 9 ja pistorasiaan.
> Virtapainikkeen merkkivalo palaa punaisena, kun SL400i on kytkettynä verkkovirtaan.
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INTERNET
6 Kytke SL400i päälle painamalla kauko-ohjaimen PC LINK -painiketta.
Älä vielä paina INTERNET-painiketta, vaan ainoastaan PC LINK -painiketta.
> Viiden sekunnin kuluttua television kuvaruutuun tulee Streamium-tervetulotoivotus.

Jos television kuvaruudussa ei näy viestejä:
– Varmista, että SCART-liittimet ovat tiukasti kiinni ja 

että olet valinnut televisiossa käyttöön oikean ulkoisen tuloliitännän.

7 Valitse tarvittaessa television kuvaruutuun tulevasta langattomien verkkojen nimien
(SSID-tunnusten) luettelosta philips-vaihtoehto.
Voit valita verkon nimeksi philips-vaihtoehdon valitsemalla sen kauko-ohjaimen
siirtymispainikkeiden (3 4) avulla ja vahvistamalla valinnan painamalla OK.

Huomautus: Jos käytettävissä on vain yksi langaton verkko, se valitaan automaattisesti.

> Noin 30 sekunnin kuluttua television kuvaruutuun tulee PC Link -valikko.

Jos television kuvaruudussa näkyy Philips Media Manager -teksti, asennus onnistui.
Jos PC Link -valikko pysyy tyhjänä, katso lisätietoja kohdasta Vianmääritys sivuilla 24-26.

8 Tutki television kuvaruudussa näkyvää PC Link -valikkoa.
Voit tarkastella tietokoneessa käytettävissä olevaa multimediasisältöä kauko-ohjaimen
siirtymispainikkeiden (3 4 1 2) ja OK-painikkeen avulla.

Esimerkki: Paina kauko-ohjaimen 2-painiketta useita kertoja, kunnes olet valinnut toistettavan
musiikkikappaleen, valokuvan tai elokuvan ja käynnistä sitten sen toisto televisiossa
painamalla OK.
Hauskoja kuuntelu- ja katseluhetkiä!

9 SL400i:n Internet-toiminnon ottaminen käyttöön. (Esimerkiksi Internet-radiolähetysten
kuunteleminen tai elokuvatrailereiden katseleminen televisiossa.)
Katso tietoja Internet-laajakaistayhteyden (jos on) ottamisesta käyttöön SL400i:ssä kohdasta
Internet-laajakaistaviihteen ottaminen käyttöön sivuilla 18-20.

Jos kohtaat ongelmia asentamisessa tai tarvitset lisäohjeita:
a) katso kohta Vianmääritys sivuilla 24-26 
b) siirry Web-sivustoon www.philips.com/streamium ja valitse Support and FAQs -osa 
c) ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Vihje: Suojaa langaton verkko tunkeilijoilta ottamalla salausavain käyttöön.

Philips suosittelee langattoman verkon suojaamista käyttämällä salausavainta.
Lue CD-levyllä olevan käyttöoppaan kohta Langattoman verkon suojaaminen sivulla 42.
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Asentaminen 

2.2 Käytössä on jo langaton tietokoneverkko
Vaihtoehto B

Tässä kokoonpanossa käytettävissä on valmis langaton tietokoneverkko ja televisio.
• Nykyisen langattoman tietokoneverkon asetukset tarkistetaan.
• SL400i kytketään televisioon ja sen asetukset mukautetaan verkon mukaan.
Kytkemisen jälkeen tietokoneesta voi lähettää musiikkia, elokuvia ja kuvia televisioon.
Tarkista:
VERKON NIMI (SSID)

. . . . . . . . . . . . . . .
ja 

SALAUSAVAIN
. . . . . . . . . . . . . . .

joita käytetään langattomassa verkossa
1 Tarkista olemassa olevan langattoman verkon asetukset, jotta voit syöttää ne 
VAIHEESSA 7.
Selvitä langattoman verkon suojaamisessa käytettävä langattoman verkon nimi 
(SSID-tunnus) ja salausavain.

Langattoman verkon nimi (SSID):
Yleensä langattoman verkon nimi löytyy langattoman verkkosovittimen tai tukiaseman
asetusvalikon kautta.Voit tarkistaa verkon nimen käynnistämällä verkkosovittimen mukana
toimitetun ohjelman.

Salausavain:
Langaton salausavain on 64- tai 128-bittinen WEP-tunnus, jolla tiedonsiirto salataan
langattomassa verkossa.
– 64-bittinen: 5 ASCII-merkkiä tai 10 heksadesimaalimerkkiä, tai 
– 128 bittinen: 13 ASCII-merkkiä tai 26 heksadesimaalimerkkiä.

Huomautus: Salausavaimessa otetaan huomioon isot ja pienet kirjaimet, joten ABC ei ole sama
kuin aBc. Voit välttää ongelmat antamalla aina isot ja pienet kirjaimet oikein.

Yleensä salausavain pitäisi yrittää pitää mielessä. Jos unohdat salausavaimen, sinun pitää joko
poistaa se kokonaan käytöstä koko langattomassa verkossa tai määrittää uusi salausavain,
jonka muistat.

2 Varmista, että luvun 1 ohjeiden mukaan asentamasi Philips Media Manager -ohjelma on
aktiivinen.
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin ilmaisinalueen Media Manager -kuvaketta tai valitse Käynnistä
> Ohjelmat > Philips Media Manager.

Varmista, että ohjelma on aktiivinen, jättämällä Media Manager -ikkuna avoimeksi.

3 Aseta paristot kauko-ohjaimeen.
Yksityiskohtaisia lisätietoja paristojen asettamisesta kauko-ohjaimeen on CD-levyllä olevan 
täydellisen käyttöoppaan kohdassa Kauko-ohjain - Paristojen asettaminen sivulla 28.
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4 Kytke SCART-kaapeli SL400i:n alempaan SCART-A/V-lähtöliitäntään # ja televisioon.
> Tämän kytkennän ansiosta voit käyttää valikkotoimintoja ja tarkastella multimediasisältöä

television kuvaruudussa.

Valinnainen: Voit kytkeä SL400i:n audiojärjestelmään käyttämällä audiolähtöliitäntöjä ! tai
Digital Audio -lähtöliitäntää 0.

5 Kytke virtajohto SL400i:n AC Mains -liitäntään 9 ja pistorasiaan.
> Virtapainikkeen merkkivalo palaa punaisena, kun SL400i on kytketty verkkovirtaan.

6 Kytke SL400i päälle painamalla kauko-ohjaimen PC LINK -painiketta.
Älä vielä paina INTERNET-painiketta, vaan ainoastaan PC LINK -painiketta.
> Viiden sekunnin kuluttua television kuvaruutuun tulee Streamium-tervetulotoivotus.

Jos television kuvaruudussa ei näy viestejä:
– Varmista, että SCART-liittimet ovat tiukasti kiinni ja 

että olet valinnut televisiossa käyttöön oikean ulkoisen tuloliitännän.

7 Valitse langattoman verkon nimi ja anna vaiheessa 1 selvittämäsi salausavain.
A) Valitse tarvittaessa langattoman verkon nimi television kuvaruutuun tulevasta langattomien

verkkojen nimien (SSID-tunnusten) luettelosta.
Valitse oikea verkon nimi kauko-ohjaimen siirtymispainikkeiden (3 4) avulla ja vahvista
valinta painamalla OK.

Huomautus: Jos käytettävissä on vain yksi langaton verkko, se valitaan automaattisesti.

B) Anna tarvittaessa myös salausavain.
Valitse salaustyyppi kauko-ohjaimen siirtymispainikkeilla (3 4 1 2) ja syötä sitten avain.
Vahvista painamalla OK.
Ota huomioon, että salausavaimessa otetaan huomioon isot ja pienet kirjaimet, joten ABC
ei ole sama kuin aBc.Voit välttää ongelmat antamalla aina isot ja pienet kirjaimet oikein.

Huomautus: Jos langattomassa verkossa ei käytetä salausta, salausavainta ei tarvitse antaa.

> Noin 30 sekunnin kuluttua television kuvaruutuun tulee PC Link -valikko.
Jos television kuvaruudussa näkyy Philips Media Manager -teksti, asennus onnistui.
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INTERNET
8 Tutki television kuvaruudussa näkyvää PC Link -valikkoa.
Voit tarkastella tietokoneessa käytettävissä olevaa multimediasisältöä kauko-ohjaimen
siirtymispainikkeiden  (3 4 1 2) ja OK-painikkeen avulla.

Esimerkki: Paina kauko-ohjaimen 2-painiketta useita kertoja, kunnes olet valinnut toistettavan
musiikkikappaleen, valokuvan tai elokuvan ja käynnistä sitten sen toisto televisiossa
painamalla OK.
Hauskoja kuuntelu- ja katseluhetkiä!

9 SL400i:n Internet-toiminnon ottaminen käyttöön.
(Esimerkiksi Internet-radiolähetysten kuunteleminen tai elokuvatrailereiden
katseleminen televisiossa.)
Katso tietoja Internet-laajakaistayhteyden (jos on) ottamisesta käyttöön SL400i:ssä kohdasta
Internet-laajakaistaviihteen ottaminen käyttöön sivuilla 18-20.

Jos kohtaat ongelmia asentamisessa tai tarvitset lisäohjeita:
a) katso kohta Vianmääritys sivuilla 24-26 
b) siirry Web-sivustoon www.philips.com/streamium ja valitse Support and FAQs -osa 
c) ota yhteyttä asiakaspalveluun.
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Asentaminen 

2.3 Laite kytketään käyttämällä kaapelia
Vaihtoehto C

Tässä kokoonpanossa käytettävissä on televisio ja tietokone, jossa on vapaa Ethernet-liitäntä 
(tai kaapeliverkko, jonka kytkimessä tai keskittimessä on vapaa Ethernet-liitäntä).
• SL400i:n ja tietokoneen tai verkon väliin kytketään Ethernet-verkkokaapeli.
• SL400i kytketään televisioon.
Kytkemisen jälkeen tietokoneesta voi lähettää musiikkia, elokuvia ja kuvia televisioon.
Tarvitaan Ethernet-liitäntä
Ethernet-liitännät ja -kaapelit näyttävät puhelinliitännöiltä ja -kaapeleilta, mutta ne ovat
suurempia ja paksumpia. Ethernet (RJ-45) -liitännöissä on kahdeksan kosketinta, kun taas
tavallisissa RJ-11-puhelinliitännöissä on neljä tai kuusi kosketinta.
Tärkeää: Käytä ainoastaan CAT.5-suojattua Ethernet-kaapelia (STP).

TAI

1a Käytä Crossover-tyyppistä Ethernet-kaapelia, jos haluat kytkeä SL400i:n suoraan
tietokoneeseen.

Crossover-tyyppisessä Ethernet-kaapelissa värillisten johdinten järjestely on erilainen
kaapelin eri päissä.
– Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää SL400i:n takapaneelin Ethernet-liitäntään.
– Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää tietokoneeseen.

Huomautus:Tietokoneessa pitää olla vapaa Ethernet-liitäntä.

TAI

1a Käytä tavallista Ethernet-kaapelia, jos haluat kytkeä SL400i:n olemassa olevaan
tietokoneverkkoon.
Verkkokeskitin 
Tavallisessa Ethernet-kaapelissa värillisten johdinten järjestely on samanlainen kaapelin
molemmissa päissä.
– Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää SL400i:n takapaneelin Ethernet-liitäntään.
– Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää verkkolaitteeseen, kuten keskittimeen, kytkimeen tai

reitittimeen.

Huomautus: Verkossa pitää olla vapaa Ethernet-liitäntä.
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2 Varmista, että luvun 1 ohjeiden mukaan asentamasi Philips Media Manager -ohjelma on
aktiivinen.
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin ilmaisinalueen Media Manager -kuvaketta.
Vaihtoehtoisesti voit valita Käynnistä / Ohjelmat / Philips Media Manager.

Varmista, että ohjelma on aktiivinen, jättämällä Media Manager -ikkuna avoimeksi.

3 Aseta paristot kauko-ohjaimeen.
Yksityiskohtaisia lisätietoja paristojen asettamisesta kauko-ohjaimeen on CD-levyllä olevan 
täydellisen käyttöoppaan kohdassa Kauko-ohjain - Paristojen asettaminen sivulla 28.

4 Kytke SCART-kaapeli SL400i:n alempaan SCART-A/V-lähtöliitäntään # ja televisioon.
> Tämän kytkennän ansiosta voit käyttää valikkotoimintoja ja tarkastella multimediasisältöä

television kuvaruudussa.

Valinnainen: Voit kytkeä SL400i:n audiojärjestelmään käyttämällä audiolähtöliitäntöjä ! tai
Digital Audio -lähtöliitäntää 0.

5 Kytke virtajohto SL400i:n AC Mains -liitäntään 9 ja pistorasiaan.
> Virtapainikkeen merkkivalo palaa punaisena, kun SL400i on kytkettynä verkkovirtaan.

6 Kytke SL400i päälle painamalla kauko-ohjaimen PC LINK -painiketta.
Älä vielä paina INTERNET-painiketta, vaan ainoastaan PC LINK -painiketta.

> Viiden sekunnin kuluttua television kuvaruutuun tulee Streamium-tervetulotoivotus.

Jos television kuvaruudussa ei näy viestejä: - Varmista, että SCART-liittimet ovat tiukasti
kiinni ja että olet valinnut televisiossa käyttöön oikean ulkoisen tuloliitännän.

> Noin 30 sekunnin kuluttua television kuvaruutuun tulee PC Link -valikko.

Jos television kuvaruudussa näkyy Philips Media Manager -teksti, asennus onnistui.
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INTERNET
7 Tutki television kuvaruudussa näkyvää PC Link -valikkoa.
Voit tarkastella tietokoneessa käytettävissä olevaa multimediasisältöä kauko-ohjaimen
siirtymispainikkeiden  (1 2 3 4) ja OK-painikkeen avulla.
Esimerkki: Paina kauko-ohjaimen 2-painiketta useita kertoja, kunnes olet valinnut toistettavan

musiikkikappaleen, valokuvan tai elokuvan ja käynnistä sitten sen toisto televisiossa
painamalla OK.
Hauskoja kuuntelu- ja katseluhetkiä!

8 SL400i:n Internet-toiminnon ottaminen käyttöön. (Esimerkiksi Internet-radiolähetysten 
kuunteleminen tai elokuvatrailereiden katseleminen televisiossa.)
Katso tietoja Internet-laajakaistayhteyden (jos on) ottamisesta käyttöön SL400i:ssä kohdasta
Internet-laajakaistaviihteen ottaminen käyttöön sivuilla 18-20.

Jos kohtaat ongelmia asentamisessa tai tarvitset lisäohjeita:
a) katso kohta Vianmääritys sivuilla 24-26 
b) siirry Web-sivustoon www.philips.com/streamium ja valitse Support and FAQs -osa 
c) ota yhteyttä asiakaspalveluun.
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Luku 3 - Internet-laajakaistaviihteen ottaminen käyttöön

Jos käytössäsi on Internet-laajakaistayhteys (tiedonsiirtonopeus vähintään 256 kbps), voit veloituksetta reitittää Internet-suoratoistoradiolähetyksiä ja
elokuvatrailereita SL400i:hin. Internet-laajakaistayhteyden kautta voit myös päivittää SL400I.n ohjelmiston.

Internetin viihdetarjonta paranee koko ajan ja sitä täydennetään uusilla ominaisuuksilla. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.philips.com/streamium.

3.1 Tietokoneen Internet-yhteyden tyyppi

Jos tietokoneessa on kaapelivälitteinen Internet-
laajakaistayhteys, tämä yhteys pitää jakaa SL400i:n
kytkemisessä käytetyn langattoman verkon (tai kaapeliverkon)
kautta.

Tämä edellyttää reititin-/yhdyskäytäväohjelmiston asentamista
tietokoneeseen, jotta Internet-yhteys voitaisiin sillata
langattomaan verkkoon tai kaapeliverkkoon.

Philips Media Manager -CD-levyllä olevan täydellisen
käyttöoppaan sivuilla 46-50 käsitellään esimerkkinä Internet-
yhteyden jakamisen ottamista käyttöön Microsoft®Windows® -
käyttöjärjestelmässä. Microsoft®-käyttöjärjestelmiin ja muihin
käyttöjärjestelmiin on saatavana muiden valmistajien reititin-/
yhdyskäytäväohjelmistoja.

Lisätietoja Internet-yhteyden jakamisesta ohjelmiston tai
käyttöjärjestelmän mukana toimitetuissa ohjeissa.

> Kun Internet-yhteys on sillattu langattomaan verkkoon (tai
kaapeliverkkoon), Internetiä voi käyttää SL400i:llä samalla
tavalla kuin tietokoneella.

Langattomat tukiasemat (ja kaapeliverkon Internet-
yhdyskäytäväreitittimet) jakavat automaattisesti Internet-
laajakaistayhteyden verkossa.

> SL400i pystyy käyttämään Internetiä aivan samalla tavalla kuin
verkkoon langattomasti tai kaapeleilla kytketyt tietokoneetkin.

INTERNET

Koskee sekä kaapeloitua
että langatonta yhteyttä
tietokoneen ja SL400i:n
välillä.

Vaihtoehto A: Kaapeloitua Internet-laajakaistayhteyttä käyttämällä:

Vaihtoehto B: Langattoman tukiaseman kautta:tai 
INTERNE
T
Koskee myös kaapeliyhteyttä

Internet-

yhdyskäytäväreitittimen 

ja SL400i:n välillä.
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3.2 INTERNET-painikkeen ensimmäinen käyttökerta

1 Tarkista ensin, että PC LINK -toiminto toimii oikein. Käynnistä Philips Media Manager -
ohjelma tietokoneessa ja paina sitten kauko-ohjaimen PC LINK -painiketta.
Tarkista, että television kuvaruutuun tulee Philips Media Manager -teksti.

2 Tarkista sitten, onko Philips Media Manager -ohjelmaa suorittava tietokone yhteydessä
Internetiin avaamalla jokin Web-sivusto (esimerkiksi www.philips.com) Internet-
selaimessa.

3 Tämän jälkeen voit aloittaa Internetin audio- ja videosuoratoistosisällön välittämisen
SL400i:hin painamalla INTERNET-painiketta.
> Kuvaruutuun tulee kehote rekisteröityä ilmaisia Internet-palveluita varten. Katso

rekisteröimisohjeet seuraavasta luvusta.

Huomautus: Internet-palveluiden käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.

3.3 Rekisteröiminen (ilmaisia Internet-palveluita varten)

SL400i pyytää rekisteröimään käyttäjän sähköpostiosoitteen Internetin ensimmäisellä
käyttökerralla ja aina, kun sen kaikki asetukset on nollattu. Lisäksi jokaista uutta käyttäjää
pyydetään rekisteröitymään antamalla sähköpostiosoitteensa.

1 Kirjoita sähköpostiosoitteesi kauko-ohjaimen 3-, 4- ja 2-painikkeilla.
Jos teet virheen, voit poistaa edellisen merkin painamalla 1-painiketta.
Lähetä sitten osoitteesi My.Philips-palveluun painamalla OK. (Katso myös CD-levyllä 
olevan täydellisen käyttöoppaan Luku 8 - Tietojen antaminen ja muokkaaminen.)

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa sähköpostiosoitteen tekstiviestin tavoin.Voit syöttää kirjaimia
numeropainikkeiden kirjaintoiminnon avulla.Tässä tilassa voit syöttää kirjaimia samalla tavalla kuin
kirjoitat matkapuhelimella tekstiviestejä.

Esimerkki: Painamalla 2-numeropainiketta useita kertoja peräkkäin voit selata seuraavia kirjaimia:
a - b - c - A - B - C - 2... jne.

Kauko-ohjaimen painike Aakkosnumeeristen merkkien valintajärjestys
1 _ - 1 _ - 1      (jne.) 
2 a b c A B C 2 a b c      (jne.) 
3 d e f D E F 3 d e f      (jne.) 
4 g h i G H I 4 g h i      (jne.) 
5 j k l J K L 5 j k l      (jne.) 
6 m n o M N O 6 m n o      (jne.) 
7 p q r s P Q R S 7 p q r s      (jne.) 
8 t u v T U V 8 t u v      (jne.) 
9 w x y z W X Y Z 9 w x y z      (jne.) 
0 . @ 0 . @ 0      (jne.)

Vihje: Piste ja @-merkki löytyvät 0-painikkeen avulla.
Merkkiväli, yhdysmerkki ja alaviiva löytyvät 1-painikkeen avulla.

> Hetken kuluttua saat sähköpostiviestin, joka sisältää ohjeet oman tilin luomisesta
my.philips.com-palveluun.
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2 Napsauta sähköpostiviestissä olevaa Web-sivuston osoitetta.
3 Luo tili antamalla pyydetyt tiedot.
4 Rekisteröimisen jälkeen voit käyttää SL400i:n INTERNET-palvelua, ja voit hallita omaa

my.philips.com-tiliäsi avaamalla palvelun Web-sivuston Internet-selaimessa tai valitsemalla
Philips Media Manager -ohjelmassa My.Philips-painikkeen.

Merkitse salasanasi muistiin, koska tarvitset sitä joutuessasi mahdollisesti rekisteröitymään
uudelleen SL400i:n nollaamisen jälkeen.

5 Kun olet luonut My.Philips-tilin, paina uudestaan INTERNET-painiketta.
> SL400i pystyy nyt käyttämään My.Philips-tilisi Internet-palveluita. ...

Hauskoja kuuntelu- ja katseluhetkiä!
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Luku 4 - SL400i:n käyttäminen

SL400i voi olla yhteydessä joko langattomaan kotiverkkoon (PC LINK) ja toistaa kotiverkon
tietokoneisiin tallennettua musiikkia, valokuvia ja elokuvia tai sen voi olla yhteydessä Internetin
(INTERNET) ja käyttää erilaisia Internet-viihdepalveluita (esimerkiksi Internet-radiota,
elokuvatrailereita jne.).

Huomautus: Asenna Philips Media Manager -ohjelmisto, langaton USB-sovitin (tai kaapeliyhteys) 
ja SL400i, ennen kuin yrität käyttää SL400i:tä. Varmista myös, että Philips Media
Manager -kuvake näkyy tietokoneen näytössä tehtäväpalkin ilmaisinalueessa.
Internet-palveluiden käyttäminen edellyttää Internet-laajakaistayhteyttä.

4.1 Internet

INTERNET-toimintoa käyttämällä SL400i:n avulla voi toistaa mediatiedostoja (kuten musiikkia,
valokuvia ja elokuvia) ja käyttää muita Internet-palveluja.

1 Tuo siirtymisnäkymä television kuvaruutuun painamalla kauko-ohjaimen INTERNET-
painiketta*.

*) SL400i pyytää sinua rekisteröitymään Internetin ensimmäisellä käyttökerralla ja asetusten
nollaamisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Internet-laajakaistaviihteen ottaminen käyttöön
sivuilla 18-20.
Tuo siirtymisnäkymä television kuvaruutuun painamalla kauko-ohjaimen PC LINK -
painiketta.

Voit tarkastella ja valita käytettävissä olevia Internet-palveluita siirtymispainikkeiden 
(3 4 1 2) ja OK-painikkeen avulla.

Esimerkki: Paina kauko-ohjaimen 2-painiketta useita kertoja, kunnes olet valinnut toistettavan
musiikkikappaleen, valokuvan tai elokuvan ja käynnistä sitten sen toisto televisiossa
painamalla OK.

Lisätietoja siirtymis- ja ohjaustoiminnoista on kohdassa Siirtymisen perustoiminnot sivulla 22.

4.2 PC Link

PC LINK -toiminnon avulla voit toistaa SL400i:n avulla tietokoneeseen tallennettuja
mediatiedostoja (kuten musiikkia, valokuvia ja elokuvia).

1 Tuo siirtymisnäkymä television kuvaruutuun painamalla kauko-ohjaimen PC LINK -
painiketta.

Voit tarkastella tietokoneessa käytettävissä olevaa multimediasisältöä kauko-ohjaimen
siirtymispainikkeiden  (3 4 1 2) ja OK-painikkeen avulla.

Esimerkki: Paina kauko-ohjaimen 2-painiketta useita kertoja, kunnes olet valinnut toistettavan
musiikkikappaleen, valokuvan tai elokuvan ja käynnistä sitten sen toisto televisiossa
painamalla OK.

Lisätietoja siirtymis- ja ohjaustoiminnoista on kohdassa Siirtymisen perustoiminnot sivulla 22.
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Luku 5 - Siirtymisen perustoiminnot

> Kaikissa valikoissa siirrytään tässä kohdassa kuvatun
mukaisesti.
1 Paina kauko-ohjaimen INTERNET- tai
PC LINK -painiketta.
2 Television kuvaruutuun tulee luettelo

käytettävissä olevista medialähteistä ja
palveluista.
3 Korostuspalkin ympärillä olevat keltaiset

nuolet ilmaisevat, mitä nuolipainikkeita
voit käyttää valikkojen selaamisessa.
4 Valitse jokin kohde 3- tai 4-
painikkeella.Vahvista sitten valinta
painamalla 2- tai OK-painiketta.
5 Jos television kuvaruudussa on värillä
merkittyjä vaihtoehtoja, voit valita niitä
painamalla vaihtoehtoa vastaavaa
värillistä painiketta.
Valinnainen:Voit valita SL400i:n nestekidenäytön vasemmassa ja oikeassa alakulmassa näkyviä valintavaihtoehtoja näytön molemmilla puolilla etupaneelissa olevilla
painikkeilla.

Etupaneelin  vasen painike vastaa kauko-ohjaimen punaista painiketta ja oikean painike kauko-ohjaimen vihreää painiketta.Voit käyttää myös kauko-
ohjaimen värillisiä painikkeita SL400i:n nestekidenäytön molemmilla puolilla olevien painikkeiden sijaan.
Voit palata edelliseen valikkoon painamalla 1-painiketta.

– Jos SL400i:tä ei ole kytketty televisioon (eli jos se on esimerkiksi kytketty ainoastaan
audiojärjestelmään) tai jo televisio ei ole päällä, tarkkaile SL400i:n nestekidenäyttöä. Saat
siitä samat tiedot kuin kuvaruudusta, ja voit käyttää valikkoja samalla tavalla kuin
kuvaruudussa.

– Kun valikkoa ei ole käytetty tietyn ajan kuluessa, näytönsäästäjä kytkeytyy päälle, jotta kuvat
eivät “palaisi kiinni” television kuvaruutuun.
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Lisätietoja

Ympäristönsuojelutietoja
Pakkauksessa ei käytetä turhia pakkausmateriaaleja. Pakkauksen suunnittelussa on otettu
huomioon materiaalien (laatikon pahvin, pehmusteena käytetyn polystyreenin ja pussien sekä
suoja-kalvon polyeteenin) mahdollisimman helppo lajitteleminen.

Laite on valmistettu materiaaleista, jotka erikoisyritys voi purkaa kierrätettäviksi.

Noudata paikallisia määräyksiä hävittäessäsi pakkausmateriaalit, vanhat paristot ja loppuun
käytetyn laitteen.

Vastuuvapautuslauseke
Philips on toimittanut tämän tuotteen “sellaisenaan” ja ilman minkäänlaista suorasti tai
epäsuorasti ilmaistua takuuta, mukaan lukien mutta muitakaan pois sulkematta, oletetut takuut
sen sopivuudesta kaupankäynnin kohteeksi sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Philips ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista,
erityisistä, esimerkillisistä tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta muitakaan pois
sulkematta, korvaavan omaisuuden tai palvelun hankkiminen, tietojen tai tulojen menettäminen ja
liiketoiminnan keskeytyminen), vaikka sille olisi ennakolta mainittu tällaisten vahinkojen
mahdollisuudesta.

Philips ei myöskään takaa tuotteeseen liittyvien minkään tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai
muiden kohteiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä.

Päivitettävyys
SL400i:n ohjelmisto ja Philips Media Manager -ohjelmisto voidaan päivittää Internet-
laajakaistayhteyden kautta. Aika ajoin saatavana on uusia ominaisuuksia ja järjestelmän toimintoja
voidaan muuttaa.Tämän takia tässä käyttöoppaassa voidaan antaa ainoastaan yleisluonteinen
kuvaus Internet- ja PC Link -toiminnoista. Uusimmat tiedot palveluiden ja uusien toimintojen
saatavuudesta löydät Web-sivustosta osoitteessa www.philips.com/streamium.

Tavaramerkit
Mitään mainittuja tavaramerkkejä koskevia oikeuksia ei loukata. Microsoft ja Windows Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. Mac OS on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
DivX® on DivXNetworks, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tuotemerkkejä.
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Luku 6 - Vianmääritys

6.1 Audio-/video-ongelmat
Uusimmat vianmääritystiedot löytyvät osoitteessa www.philips.com/streamium olevan sivuston
Support-osasta.

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Virran merkkivalo ei pala ja/tai Järjestelmää ei ole kytketty Kytke virtajohto SL400i:hin ja toimivaan 
SL400i:n kytkeminen päälle ei onnistu. verkkovirtaan. pistorasiaan.

Television kuvaruutu on pimeä. Televisio ei ole päällä. Kytke televisio päälle.

Kaapelit on kytketty väärin. Tarkista kaapelien kytkennät. Katso lisätietoja CD-levyllä
olevan täydellisen käyttöoppaan kohdasta SL400i:n
kytkemisen yleiskuvaus sivulla 34.

Valittuna on väärä ulkoinen Valitse televisiossa ulkoinen (AV) kanava,
audio-/video- kanava johon SL400i on kytketty.

Ääni ei kuulu audiojärjestelmän kautta. Audiojärjestelmä ei ole päällä. Kytke audiojärjestelmä päälle.

Äänenvoimakkuus on liian pieni. Lisää audiojärjestelmän äänenvoimakkuutta tai poista
mykistys käytöstä.

Kaapelit on kytketty väärin. Tarkista kaapelien kytkennät. Katso lisätietoja CD-levyllä
olevan täydellisen käyttöoppaan kohdasta SL400i:n
kytkemisen yleiskuvaus sivulla 34.

Valittuna on väärä audiotulo   Valitse audiojärjestelmässä (digitaalinen) 
(digitaalinen) tai väärä digitaalinen audiotuloliitäntä, johon SL400i on kytketty.
muoto. Valitse muodoksi PCM-digitaaliääni.

Digitaalinen audiolähtöliitäntä ei  Ota käyttöön analoginen audioliitäntä.
muodosta digitaalista audiosignaalia 
kaikille mediatyypeille.

Videotoisto on katkonaista. Käytettävissä ei ole riittävää Valitse videotoiston heikompi laatu painamalla 
kaistanleveyttä videotoiston valittuna kauko-ohjaimen vihreää painiketta kerran tai useita 
olevaa laatua varten. kertoja.Videotoiston heikompi laatu ei edellytä yhtä

paljon kaistanleveyttä ja toiston pitäisi olla sulava sitä
käytettäessä.

Valokuvia, musiikkia tai videokuvaa ei voi toistaa Yhteensopimaton koodekki Käytä vain tuettuja koodekkeja. Siirry osoitteeseen 
ollenkaan tai toistolaatu on huono. (mediamuoto). www.philips.com/streamium ja tarkista, mitä koodekkeja

tuetaan parhaillaan.

Koodekki on oikea, mutta silti  Useimmissa PC-mediamuodoissa käytetään tehokkaita 
video-/audiotoisto on huono. datanpakkaustekniikkoja, jotka heikentävät video-/

audiotoiston laatua esimerkiksi DVD-/CD-soittimeen
verrattuna. Näitä muotoja käytettäessä heikko laatu on
normaalia.

Palomuuriohjelmisto estää  Tarkista, estääkö palomuuri video- ja audiosuoratoiston,
suoratoiston. poistamalla se käytöstä.Web-sivustossa

www.philips.com/streamium on tietoja siitä, mitkä portit
on oltava avoinna suoratoistoa varten (42951 TCP ja
42591 UDP).

Digitaalitallenne voi olla Voit käyttää analogista tallennusta.Tallentaminen 
kopiosuojattu. on sallittua sillä edellytyksellä, että tekijänoikeuksia tai

muiden osapuolten muita oikeuksia ei loukata.

Television kuvaruudussa näkyvä valikko Näytönsäästäjä kytkeytyy käyttöön  Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta, valitse 
katoaa muutaman minuutin kuluttua kuvaruudusta. ennalta määritetyn ajan kuluttua, jotta Preferences (Asetukset) > Screen Saver 

valikkonäyttö ei ‘palaisi kiinni’ television (Näytönsäästäjä) ja aseta sitten pidempi 
kuvaputkeen. aikakatkaisuasetus näytönsäästäjälle.

Kauko-ohjain ei toimi oikein. Toiminta-alueen ulkopuolella. Siirry lähemmäksi SL400i-laitetta ja suuntaa kauko-ohjain
suoraan kohti SL400i:n etupaneelin infrapunaikkunaa.

Paristot ovat tyhjät. Vaihda paristot.
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Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

SL400i ei reagoi mihinkään Sisäinen virhe. Irrota virtajohto pistorasiasta ja odota vähintään 
painikkeeseen (valmiustilan painike mukaan lukien). 10 sekunnin ajan, ennen kuin kytket sen takaisin.

SL400i kytkeytyy valmiustilaan SL400i:ssä on ylikuumenemissuoja, Irrota virtajohto pistorasiasta, anna laitteen jäähtyä,
ja Power-merkkivalo vilkkuu. joka kytkee laitteen pois päältä sen paranna ilmanvaihtoa ja kytke virtajohto takaisin 

sisälämpötilan ylittäessä tietyn pistorasiaan.
raja-arvon.

6.2 Tietokone-/verkko-ongelmat
Uusimmat vianmääritystiedot löytyvät osoitteessa www.philips.com/streamium olevan sivuston
Support-osasta.

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Asennus-CD-levy ei käynnisty. CD-aseman automaattinen  Käynnistä CD-levy kaksoisnapsauttamalla Oma 
käynnistystoiminto ei ole käytössä. tietokone-kuvaketta, kaksoisnapsauttamalla CD-aseman

kuvaketta ja kaksoisnapsauttamalla lopuksi Setup.exe-
kuvaketta.

Ohjelmiston asentaminen ei onnistu. Väärä käyttöjärjestelmä. Tarkista tuetut käyttöjärjestelmät osoitteesta
www.philips.com/streamium.

Ei langatonta yhteyttä tai Langattoman signaalin toiminta- Kytke pois päältä kaikki langattomat laitteet, jotka 
langaton yhteys katkeilee. alueeseen, nopeuteen ja voimakkuuteen häiritsevät langatonta verkkoyhteyttä.

voivat vaikuttaa lähellä olevien muiden 
langattomien verkkojen ja laitteiden 
aiheuttamat häiriöt. Sähkömagneettista 
säteilyä muodostavat laitteet, kuten 
televisiot, radiot, mikroaaltouunit ja 
langattomat puhelimet, voivat häiritä 
langatonta tiedonsiirtoa. Erityisen 
pahoja häiriölähteitä ovat 2,4 GHz:n 
taajuusalueella toimivat laitteet.

PC LINK -painiketta painettaessa television Tietokone ei ole päällä. Kytke tietokone päälle.
kuvaruudussa näkyy vain tyhjä sisältönäkymä.

Media Manager -ohjelmisto ei ole Käynnistä Media Manager -ohjelmisto.
käynnissä.

Langatonta verkkosovitinta ei ole Kytke tietokoneeseen langaton verkkosovitin tai
kytketty tietokoneeseen tai se on  sijoita langaton USB-sovitin uudelleen.Voit tarkistaa 
liian kaukana (heikko radiosignaali). linkin laadun painamalla MENU-painiketta ja valitsemalla

sitten Network > Wireless Info > Signal Level.

Verkon isäntäasema (tietokone) Varmista, että kotiverkko toimii, ennen kuin yrität 
tai langaton tukiasema ei ole päällä. muodostaa SL400i:llä yhteyden verkkoon liitettyyn

tietokoneeseen.

Langaton tukiasema tai Lisää SL400i:n MAC-osoite niiden laitteiden luetteloon,
verkkoreititin käyttää MAC-suodatusta joilla on oikeus muodostaa yhteys tukiasemaan/
ja estää SL400i:tä muodostamasta yhdyskäytäväreitittimeen. (Katso lisätietoja sen omasta 
yhteyttä verkkoon. käyttöoppaasta.) Voit tarkistaa MAC-osoitteen

painamalla MENU-painiketta ja valitsemalla Network >
Wireless Info > NIC MAC Address.

Käytettävissä ei ole riittävää   Jos USB-kaistanleveys jaetaan muiden paljon USB-kaistaa
kaistanleveyttä langatonta käyttävien laitteiden (kuten USB-kameroiden
USB-sovitinta varten. ja -skannereiden tai kirjoittavien CD-asemien) kanssa,

käytössä oleva kaistanleveys ei ehkä riitä.

Radiohäiriöitä muista Tarkista, onnistuuko langattoman yhteyden 
(langattomista) laitteista. muodostaminen muiden laitteiden ollessa kytkettynä

pois päältä. (Näitä laitteita voivat olla esimerkiksi
mikroaaltouunit ja muut langattomat laitteet.)

Langattoman verkon ongelmat. Katso tietoja verkko-ongelmien lisävianmäärityksestä 
CD-levyllä olevan täydellisen käyttöoppaan sivuilta 51-52.
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Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

INTERNET-painiketta painettaessa television Tarkista, voiko SL400i muodostaa Tarkista ensin painamalla PC LINK -painiketta, voiko
kuvaruudussa näkyy vain tyhjä sisältönäkymä. yhteyden tietokoneeseen. SL400i muodostaa yhteyden tietokoneeseen.

Jos tämä ei onnistu, katso lisätietoja edeltä.

Internet-laajakaistayhteys Internet-laajakaistayhteydellä tarkoitetaan vähintään 
ei ole käytettävissä. 256 kbps:n aina päällä olevaa Internet-yhteyttä.

Puhelinverkkopohjaiset ISDN-/modeemiyhteydet eivät
riitä.

Käytettävissä ei ole riittävästi Internet- Jos jaat saman laajakaistan muiden käyttäjien kanssa,
kaistanleveyttä. kaistanleveys voi laskea minimivaatimusta pienemmäksi.

Verkon isäntäasema (tietokone) tai Varmista, että kotiverkko toimii, ennen kuin yrität 
langaton tukiasema ei ole päällä. muodostaa SL400i:llä yhteyden verkkoon liitettyyn

tietokoneeseen.

Internet-yhteys ei ole toiminnassa. Varmista, että tietokoneella voidaan muodostaa yhteys
Internetiin.

Internet-yhteyden jakaminen ei toimi. Lue tämän käyttöoppaan verkkokäyttöä koskevat
kohdat. Katso lisätietoja Windowsin ohjeesta.
Vaihtoehtoisesti voit siirtyä Web-osoitteeseen
www.microsoft.com, napsauttaa Support-painiketta ja
hakea tietoja antamalla hakusanaksi ICS.

Internet- tai verkko-ongelmia. Katso tietoja verkko-ongelmien lisävianmäärityksestä 
CD-levyllä olevan täydellisen käyttöoppaan sivuilta 50-51.

Internetissä ilmoitetut uudet ominaisuudet Käytössä on ohjelmiston vanha versio, Päivitä SL400i ja ohjelmisto.
eivät ole käytettävissä. jossa ei ole näitä ominaisuuksia. Päivitä SL400i painamalla ensin MENU-painiketta.

Valitse sitten Online Upgrade (Online-päivitys).
Lataa Media Manager -ohjelmiston uusin versio
osoitteesta www.philips.com/streamium.

Internetin radio-/videopalvelut toimivat hitaasti tai Internet-kaistanleveys on ehkä Tarkista, onko Internet ruuhkautunut. Älä lataa 
eivät vastaa. (tilapäisesti) liian pieni. suuria tiedostoja samalla, kun kuuntelet radiota tai

katselet elokuvia.

Palomuuri- ja virustorjuntaohjelmisto voi heikentää
tietokoneen käytettävissä olevaa tehollista
kaistanleveyttä.Voit testata tällaisen ohjelmiston
poistamalla sen tilapäisesti käytöstä.

Nestekidenäytössä ja television kuvaruudun SL400i:n sisäinen muisti Käynnistä hätäkäynnistystoiminto 
sisältönäkymässä on System recovery-sanoma on vioittunut esimerkiksi painamalla kauko-ohjaimen punaista painiketta.
ja kehote valita Continue. ladattaessa uutta ohjelmistoa 1. Ohjelma yrittää palauttaa mahdollisimman 
Mikä on vikana? Internetistä, minkä takia on täydellisesti langattoman verkon ja Internet-käytön 

käynnistettävä hätäkäynnistysohjelma, asetukset.
joka muodostaa yhteyden Internetiin 2. Jos langattomien asetusten palauttaminen ei onnistu,
ja palauttaa SL400i:n automaattisesti näyttöön tulee kehote kytkeä SL400i Ethernet-
toimintatilaan. kaapelilla Internet-yhdyskäytäväreitittimeen tai

tietokoneeseen, joka on yhteydessä Internetiin.
3. Ohjelma pyytää antamaan mahdolliset lisäasetukset,

joita tarvitaan Internet-yhteyden muodostamista
varten. Lisätietoja on kohdassa 
Asetusvalikko sivuilla 35-39.

4. Kun hätäkäynnistysohjelma on onnistunut
muodostamaan yhteyden Internetiin ja se on
ladannut kelvollisen ohjelmistoversion, näyttöön
tulee ilmoitus Restarting system (Järjestelmää
käynnistetään uudelleen). SL400i:n pitäisi jälleen olla
toimintakunnossa. Jos näin ei kuitenkaan ole, tarkista
asetukset painamalla MENU-painiketta.
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Luku 7 - Kauko-ohjain

7.1 Kauko-ohjaimen painikkeet

1 Virtapainike
SL400i:n kytkeminen pois päältä (valmiustilaan).
– SL400i kytketään päälle painamalla INTERNET- tai PC LINK -lähdepainiketta.

2 INTERNET-lähdepainike
Internetin valitseminen multimediaviihteen lähteeksi.
– Edellyttää Internet-laajakaistayhteyttä (tiedonsiirtonopeus vähintään 256 kbps,

nopeampi yhteys suositeltava).

3 FAVORITES (vain Internet)
Suosikkikohteiden merkitseminen käyttöön ja pois käytöstä ja niiden tarkasteleminen.

4 RECENT (vain Internet)
Viimeksi toistetun sisällön tarkasteleminen.

5 INFO! (vain toiset Internet-palvelut)
Sisältöä koskevien tietojen pyytäminen.

6 PC Link -lähdepainike
PC Link -yhteyden valitseminen multimediaviihteen lähteeksi.

7 REPEAT (vain PC Link)
Uudelleentoistotilan valitseminen.

8 SHUFFLE (vain PC Link)
Satunnaistoistotilan valitseminen.

9 Värilliset valikkopainikkeet
Kuvaruutuvalikon värillä merkittyjen vaihtoehtojen valitseminen ja aktivoiminen.

10 MENU
SL400i:n asetusten käyttäminen.

11 RETURN
Toistonäkymän tai siirtymisnäkymän ottaminen käyttöön.

12 Numero-/tekstipainikkeet
Numeroiden ja tekstin syöttäminen.

13 Toistopainikkeet: Toisto/Tauko, Edellinen/Seuraava ja Pysäytys
Multimediasisällön toistotoimintojen ohjaaminen.

14 Valikon siirtymispainikkeet: ylös, alas, vasen, oikea, OK.
Siirtyminen valikoissa ja valikkokohteiden valitseminen.

15 USER
Järjestelmään määritetyn käyttäjän valitseminen.

16 RESUME
Keskeytetyn toiston jatkaminen.
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7.2 Paristojen asettaminen
• Käytä kahta 1,5 V R03-, UM4- tai AA-paristoa.
• Älä käytä samanaikaisesti vanhaa ja uutta paristoa.
• Älä koskaan käytä samanaikaisesti erityyppisiä paristoja (esimerkiksi tavallisia paristoja ja

alkaliparistoja). Erityyppisten paristojen käyttäminen voi lyhentää niiden käyttöikää.

1 Irrota paristokotelon kansi.
Nosta kauko-ohjaimen takana olevaa liuskaa ylöspäin.

2 Aseta paristot paikalleen.
Aseta paristot paristokoteloon vieressä olevan kuvan mukaisesti.

3 Aseta paristokotelon kansi paikalleen.

7.3 Kauko-ohjaimen käyttäminen

• Varmista ennen käyttöä, että kauko-ohjaimessa on toimivat paristot.
• Suuntaa kauko-ohjain aina suoraan kohti laitteen infrapunaikkunaa ja varmista,

ettei kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ole infrapunasäteen kulkua estäviä esineitä.
• Kauko-ohjaimen ja infrapunaikkunan välinen etäisyys saa olla enintään 7 metriä,

kun kauko-ohjainta käytetään suoraan laitteen edestä, ja enintään 5 metriä,
kun kauko-ohjainta käytetään enintään 30 astetta sivussa infrapunaikkunasta.
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Luku 8 - Numeroiden ja tekstin syöttäminen 
ja muokkaaminen

SL400i:tä käytettäessä numeroita ja kirjaimia voi syöttää useilla eri tavoilla.

Siirtymisnäppäimet
Television kuvaruudussa syötettävä tai muokattava merkki on merkitty värillä sekä sen ala- ja
yläpuolella olevilla nuolilla.

1 Voit selata käytettävissä olevia merkkejä 4- tai 3-painikkeella.
Ota huomioon, että selattavia merkkejä on kaksi ryhmää, isot ja pienet merkit.

2 Voit siirtyä seuraavan merkin kohdalle painamalla 1- tai 2-painiketta.
3 Vahvista syöttämäsi merkki painamalla OK-painiketta tai vihreää painiketta.

Voit peruuttaa merkkien syöttämisen ja palata edelliseen valikkonäyttöön painamalla 
9-painiketta tai punaista painiketta.

Numeron syöttäminen suoraan
Numeroita voidaan syöttää suoraan kauko-ohjaimen numeropainikkeita.
Voit syöttää numeron painamalla sitä vastaavaa numeropainiketta.

Numeropainikkeiden kirjaintoiminto
Voit syöttää kirjaimia numeropainikkeiden kirjaintoiminnon avulla.
Tässä tilassa voit syöttää kirjaimia samalla tavalla kuin kirjoitat matkapuhelimella tekstiviestejä.

Esimerkki: Painamalla 2-numeropainiketta useita kertoja peräkkäin voit selata seuraavia kirjaimia:
a - b - c - A - B - C - 2... jne.

Kauko-ohjaimen painike Aakkosnumeeristen merkkien valintajärjestys
1 _ - 1 _ - 1      (jne.) 
2 a b c A B C 2 a b c      (jne.) 
3 d e f D E F 3 d e f      (jne.) 
4 g h i G H I 4 g h i      (jne.) 
5 j k l J K L 5 j k l      (jne.) 
6 m n o M N O 6 m n o      (jne.) 
7 p q r s P Q R S 7 p q r s      (jne.) 
8 t u v T U V 8 t u v      (jne.) 
9 w x y z W X Y Z 9 w x y z      (jne.) 
0 . @ 0 . @ 0      (jne.)

Huomautuksia:
– Toisissa tekstikentissä otetaan huomioon isot ja pienet kirjaimet, jolloin ABC ei ole sama kuin

aBc. Voit välttää ongelmat antamalla aina isot ja pienet kirjaimet oikein.
– SL400i:n nestekidenäytössä pienet kirjaimet esitetään pienikokoisina isoina kirjaimina.
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Luku 9 - Siirtymisen erikoistoiminnot ja 
SL400i:n lisätoiminnot

9.1 Siirtymisnäkymä

Television kuvaruudun näkymää, jossa liikutaan mediavalikoissa, kutsutaan valikkonäkymäksi. Se
toimii alla kuvatulla tavalla.

1 Polku
Tämä rivi ilmaisee valikkovaihtoehdot, jotka valitsemalla on saavuttu nykyiseen näyttöön.
Se on käyttökelpoinen käytettäessä Smart Navigation -toimintoa (lisätietoja jäljempänä).

2 Suosikkien valintamerkki (√)
Ilmaisee, onko kohden merkitty suosikiksi vai ei (lisätietoja jäljempänä).

3 Värillisten painikkeiden toimintopalkki
Värillisten painikkeiden toimintopalkki sisältää kussakin näkymässä käytettävissä toimintoja.
Näitä toimintoja voi käyttää suoraan painamalla kauko-ohjaimen toimintoa vastaavaa
värillistä painiketta.

4 Tietonäkymä
Tässä kohdassa näkyvät vasemmassa osassa korostettuna olevan valikkokohteen
vaihtoehdot tai yksittäisen kohteen yksityiskohdat ja mahdollinen esikatselukuva.

9.1.1 Siirtyminen suoraan kohteeseen (kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla)

Voit korostaa luettelon kohteen suoraan antamalla sen nimen ensimmäiset kirjaimet tai numerot
kauko-ohjaimen numeropainikkeilla.

Jos luettelo on järjestetty aakkosjärjestykseen, voit käyttää numeropainikkeiden
kirjaintensyöttötoimintoa.

Esimerkki: Painamalla 2-numeropainiketta useita kertoja peräkkäin voit selata seuraavia kirjaimia:
A - B - C - 2... jne.

Jos luettelo on järjestetty numerojärjestykseen, voit valita kohteita suoraan numeropainikkeilla
(et kirjaintensyöttötoimintoa käyttämällä).Vahvista valinta painamalla OK.

9.1.2 Smart Navigation -toiminto
Smart Navigation -toiminnon avulla voit siirtyä suoraan haluamaasi alivalikkoon, jos muistat
saman istunnon aikana käyttämäsi valikkopolun.

Jos siirryt valikkopolkua taaksepäin painamalla 1-painiketta monta kertaa, Smart Navigation -
toiminto muistaa kyseisen polun koko nykyisen istunnon ajan.

Painamalla 2-painiketta monta kertaa voit siirtyä takaisin samaa valikkopolkua pitkin.Voit
valikkopolun missä tahansa vaiheessa siirtyä haluamaasi muuhun alivalikkoon (Smart Navigation -
toiminto muistaa tämänkin haaran).

Jos haluat aina valita uuden näytön ensimmäisen valikkovaihtoehdon, voit poistaa Smart
Navigation -toiminnon käytöstä (katso kohta Asetusvalikko sivuilla 35-39).

Jos haluat käyttää nopeasti aikaisemmin käytettyä sisältöä, käytä Smart Navigation -toiminnon
sijaan Favourites (Suosikit)- ja Recent (Edelliset) -toimintoja (lisätietoja alla).
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9.1.3 FAVORITES, RETURN, INFO!, RECENT

FAVORITES (Suosikit) (vain INTERNET) 3
Voit tuoda näyttöön yhteenvedon suosikeiksi merkityistä kohteista painamalla FAVORITES VIEW
(Suosikkinäkymä) -painiketta.

Voit merkitä kohteen suosikiksi tai poistaa sen merkinnän painamalla FAVORITES (UN)MARK
(Merkitse suosikki / Poista suosikin merkintä) -painiketta.

RETURN-painike !
Voit vuorotella toistonäkymää ja siirtymisnäkymää painamalla RETURN-painiketta.

INFO! (Tiedot) -painike 5
Jos kohteen toisto on käynnissä, voit INFO!-painiketta painamalla vastaanottaa sitä koskevia
tietoja sähköpostitse tai kerätä tietoja My.Philips Streamium -tiliisi.

RECENT (Edelliset) (vain INTERNET) 4
Voit siirtyä suoraan viimeksi avattuihin kohteisiin painamalla RECENT (Edelliset) -painiketta.

Edellisten kohteiden luettelo nollataan aina, kun SL400i kytketään valmiustilaan.

USER (Käyttäjä) -painike %
Käyttäjien valitseminen ja käyttäjätietojen muokkaaminen.

Kullakin järjestelmään määritetyllä käyttäjällä on oma suosikkiluettelo ja omat Internet-palvelut.
Voit määrittää käyttäjiä painamalla MENU (Valikko) -painiketta.

9.2 Toistonäkymä
Elokuvan, kuvien tai musiikin toistamisen aikana television kuvaruudussa olevaa näkymää 
kutsutaan toistonäkymäksi. Se sisältää käyttäjätoimintoja ja erilaisia tietoja kustakin mediatyypistä.

9.2.1 Elokuvat
Näkymä toimii alla kuvatulla tavalla.

Raidan tiedot.
Tässä kohdassa on tietoja parhaillaan toistettavasta raidasta.

Värillisten painikkeiden toimintopalkki.
Värillisten painikkeiden toimintopalkki sisältää kussakin näkymässä käytettävissä toimintoja.
Näitä toimintoja voi käyttää suoraan painamalla kauko-ohjaimen toimintoa vastaavaa värillistä
painiketta.

0 Voit määrittää television kuvaruudussa näkyvien tietojen määrän painamalla punaista
painiketta kerran tai useita kertoja.

0 Voit valita kaistanleveyden ja määrittää videotoiston laatuasetuksen painamalla vihreää
painiketta kerran tai useita kertoja.
Huomautus: Jos käytettävissä ole riittävästi kaistanleveyttä, elokuvan toisto voi olla katkonaista.
Ota tässä tapauksessa käyttöön pienempi arvo.

0 Ei käytössä.
0 Voit määrittää kuvan koon painamalla sinistä painiketta kerran tai useita kertoja.

Jos väripainike on hävinnyt kuvaruudusta, voit palauttaa sen takaisin painamalla kauko-ohjaimen
mitä tahansa värillistä painiketta. Paina sitten haluamaasi toimintoa vastaavaa värillistä painiketta.
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9.2.2 Valokuvat
Näkymä toimii alla kuvatulla tavalla.

Kuvan tiedot.
Tässä kohdassa on tietoja parhaillaan kuvaruudussa olevasta kuvasta.

Värillisten painikkeiden toimintopalkki.
Värillisten painikkeiden toimintopalkki sisältää kussakin näkymässä käytettävissä toimintoja.
Näitä toimintoja voi käyttää suoraan painamalla kauko-ohjaimen toimintoa vastaavaa värillistä
painiketta.

0 Voit määrittää television kuvaruudussa näkyvien tietojen määrän painamalla punaista
painiketta kerran tai useita kertoja.

0 Ei käytössä.
0 Voit käynnistää diaesityksen valitsemalla kunkin valokuvan näyttöajan.
0 Ei käytössä.

Jos väripainike on hävinnyt kuvaruudusta, voit palauttaa sen takaisin painamalla kauko-ohjaimen
mitä tahansa värillistä painiketta. Paina sitten haluamaasi toimintoa vastaavaa värillistä painiketta.

9.2.3 Musiikki
Näkymä toimii alla kuvatulla tavalla.

Raidan tiedot.
Tässä kohdassa on tietoja parhaillaan toistettavasta raidasta.

Värillisten painikkeiden toimintopalkki.
Värillisten painikkeiden toimintopalkki sisältää kussakin näkymässä käytettävissä toimintoja.
Näitä toimintoja voi käyttää suoraan painamalla kauko-ohjaimen toimintoa vastaavaa värillistä
painiketta.

0 Voit määrittää television kuvaruudussa näkyvien tietojen määrän painamalla punaista
painiketta kerran tai useita kertoja.

0 Ei käytössä.
0 Voit täydentää kuunteluelämystä valitsemalla käyttöön jonkin visualisoinneista painamalla

keltaista painiketta.
0 Ei käytössä.

Jos väripainike on hävinnyt kuvaruudusta, voit palauttaa sen takaisin painamalla kauko-ohjaimen
mitä tahansa värillistä painiketta. Paina sitten haluamaasi toimintoa vastaavaa värillistä painiketta.
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Luku 10 - Philips Media Managerin
lisäominaisuudet

1 Philips Media Manager -ohjelman suorittaminen samanaikaisesti useissa tietokoneissa.
– Jos langattomaan verkkoon on kytketty useita tietokoneita, suorittamalla Media Manager -

ohjelmaa samanaikaisesti useissa tietokoneissa näiden sisältämiä mediatiedostoja voi
käyttää SL400i:ssä.

A) Asenna Philips Media Manager samalla tavalla kuin asensit sen ensimmäiseen
tietokoneeseen (katso sivu 8, vaiheet 1-4).

B) Valitse Media Manager -ikkunassa Settings (Asetukset).

C) Valitse Server (Palvelin) -välilehti ja muuta sitten 
Server Name (Palvelimen nimi) -asetus (esimerkiksi Oma kannettava).

> Tämä Server Name (Palvelimen nimi) -asetus näkyy päävalikossa television
kuvaruudussa. Nimien avulla voit helposti tunnistaa verkon tietokoneet, joissa suoritetaan
samanaikaisesti Philips Media Manager -ohjelmaa.

2 Mediatietojen muokkaaminen ja soittolistojen luominen.
Avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella musiikkikappaletta, valokuvaa tai
elokuvaa.Tämän valikon avulla voit 
– muokata mediatietoja ja helpottaa näin mediatiedostojen pitämistä järjestyksessä 

tai 
– lisätä mediatiedoston aikaisemmin luotuun tai uuteen soittolistaan.

3 Streamium-tilin hallitseminen.
Kun olet asentanut SL400i:n ja muodostanut sillä yhteyden Internetiin, voit avata
henkilökohtaisen Streamium-tilin valitsemalla My.Philips tai avata my.philips.com-sivuston
Internet-selaimessa.
Streamium-tilin ikkunassa voit hallita Internet-asetuksia.

Tietoja My.Philips.com -sivustosta
My.Philips.com-sivustossa voit hallita käytössäsi olevia mediapalveluita.
Voit esimerkiksi 
– mukauttaa ja hallita mediaa ja asetuksia 

(esimerkiksi musiikkia, suosikkeja ja käyttäjätietoja) 
– tilata PREMIUM-Internet-palveluita 
– lisätä Internet-radioasemia, jotka eivät vielä ole käytettävissä 

(tällä hetkellä vain MP3/pro-radiosuoratoisto) 
– saada lisätietoja ja linkkejä artisteista ja musiikkikappaleista painamalla INFO! (Tiedot) -

painiketta.

4 Lisätietoja Media Manager -ohjelmasta.
Saat lisätietoja Media Manager -ohjelman käyttämisestä ja sen asetusten määrittämisestä
valitsemalla Help (Ohje).
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Luku 11 - Yleistietoja SL400i-kytkennöistä

1 Kytke SCART-kaapeli SL400i:n alempaan SCART-A/V-lähtöliitäntään # ja televisioon.
> Tämän kytkennän ansiosta voit käyttää valikkotoimintoja ja tarkastella multimediasisältöä

television kuvaruudussa. Myös ääni kuuluu television kautta.
Lisätietoja liitäntätyypin (RGB tai CVBS) valitsemisesta on CD-levyllä olevan täydellisen
käyttöoppaan kohdassa Asetusvalikko sivuilla 35-39.Videokuvan paras laatu saavutetaan
käyttämällä RGB-liitäntää (lisätietoja on television käyttöoppaassa).
Jos television kuvaruutu pimenee, kun käyttöön otetaan RGB-tila, televisio ei tue RGB-tilaa.
Valitse tässä tapauksessa käyttöön CVBS-tila käyttämällä nestekidenäyttöä.

2 Vaihtoehtoisesti voit kytkeä SCART-kaapelin SL400i:n ylemmän SCART-A/V-liitäntään @
ja videonauhuriin tai DVD-soittimeen.
> Tällaista kytkentää käyttämällä voit siis kytkeä SL400i:n television ja videonauhurin tai

DVD-soittimen väliin.
Kun SL400i kytketään päälle videonauhurin tai DVD-soittimen A/V-signaalin sijaan käyttöön
otetaan SL400i:n A/V-signaali.Voit palauttaa videonauhurin tai DVD-soittimen signaalin
käyttöön kytkemällä SL400i:n valmiustilaan.

3 Kytke stereoaudiokaapeli SL400i:n Audio L/R -lähtöliitäntään (stereo) ! ja
audiojärjestelmän audiotuloliitäntään.
> Tämän kytkennän ansiosta voit kuunnella ääntä audiojärjestelmän kautta.

4 Vaihtoehtoisesti voit kytkeä koaksiaalisen digitaaliaudiokaapelin SL400i:n Digital Audio -
lähtöliitäntään (koaksiaalinen) 0 ja audiojärjestelmän digitaaliseen tuloliitäntään.
Jos audiojärjestelmässä on koaksiaalinen digitaaliaudiotuloliitäntä, voit tämän kytkennän
kautta ottaa käyttöön digitaalisen äänentoiston. Digitaalinen audiolähtöliitäntä on koko ajan
käytössä ja se muodostaa digitaalisen PCM-audiosignaalin, jos toistettava media tukee tätä.

5 Jos haluat käyttää SL400i:n Ethernet-liitäntää $, katso tietoja kaapeliverkkoyhteyden
muodostamisesta sivuilta 15-17.

6 Kytke virtajohto SL400i:n AC Mains -liitäntään 9 ja toimivaan pistorasiaan.
> Virtapainikkeen merkkivalo palaa, kun SL400i on kytketty verkkovirtaan.
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Luku 12 - Asetusvalikko

Asetusvalikossa voit tarkastella ja muokata SL400i:n asetuksia.Voit avata asetusvalikon painamalla
kauko-ohjaimen MENU (Valikko) -painiketta.Voit korostaa valikkovaihtoehdon 
1-, 2-, 3- ja 4-painikkeilla ja valita sen painamalla OK- tai 2-painiketta.

Voit sulkea asetusvalikon painamalla uudelleen kauko-ohjaimen MENU (Valikko) -painiketta.

12.1 Päävalikko (System Menu)
System Menu (Järjestelmävalikko) on päävalikko, jonka kautta voidaan käyttää kaikkia asetuksia.
Se sisältää alla kuvatut alivalikot, joissa voidaan määrittää eri asetuksia.

Users (Käyttäjät) Käyttäjän valitseminen käyttäjäluettelosta. Lisäksi tässä 
alivalikossa voidaan lisätä ja poistaa käyttäjiä.
Add user: Käyttäjää lisättäessä pitää antaa uuden käyttäjän

sähköpostiosoite.
Remove user: Pääkäyttäjä voi poistaa käyttäjiä antamalla oman

salasanansa.

Picture (Kuva) Lisätietoja on kohdassa 12.2.
Kuva-asetusten muuttaminen: Colour Settings (Väriasetukset),
TV Settings (TV-asetukset), ja Advanced (Lisäasetukset).

Network (Verkko) Lisätietoja on kohdassa 12.3.
Tietojen tarkasteleminen ja asetusten muuttaminen:
Network (Verkko), Wireless (Langaton), Encryption (salaus ja
Proxy Settings (Välityspalvelinasetukset).

Preferences (Asetukset) Lisätietoja on kohdassa.
Asetusten määrittäminen ja muuttaminen: Access Control
(Käytönhallinta), Bandwidth preference (Kaistanleveyden
oletusasetus), Dim Level (Himmennystaso), Smart Power-off
(Älykäs virrankatkaisu), Screen Saver (Näytönsäästäjä), Smart
Navigation, Interface Animations (Käyttöliittymän animaatiot),
Buffer Size (Puskurin koko) ja Menu Language (Valikkokieli).

Product Info (Tuotetiedot) Tuotteen tyypin, tuotetunnuksen ja versionumeroiden
tarkasteleminen.

Online Upgrade Kesto-ohjelmiston päivitysten saatavuuden tarkistaminen.
Päivittäminen edellyttää Internet-laajakaistayhteyttä.

Reset Settings Asetusvalikon kaikkien asetusten palauttaminen oletusasetuksiksi.
Asetusten nollaamisen jälkeen SL400i käynnistyy uudelleen ja
näyttöön tulee kehote muodostaa uudelleen yhteys verkkoon ja
antaa uudelleen pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana.

About (Tietoja) Yleisten tietojen tarkasteleminen.
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12.2 Picture (Kuva) -valikko
Picture (Kuva) -valikon kautta voit tarkastella ja määrittää näyttöasetuksia. Alla on lisätietoja
valikon vaihtoehdoista.

Color Settings Valitse väriasetus luettelosta (Personal (Oma), Soft (Pehmeä),
Animation (Animaatio), Rich (Täyteläinen), Natural
(Luonnollinen)).

Brightness (Kirkkaus) Personal (Oma) -väriasetuksen kirkkauden säätäminen.

Contrast (Kontrasti) Personal (Oma) -väriasetuksen kontrastin säätäminen.

Saturation (Värikylläisyys) Personal (Oma) -väriasetuksen värikylläisyyden säätäminen.

TV Settings (TV-asetukset) TV Shape Katseltavan elokuvan pitää vastata
kuvasuhdeasetusta. Jos näin ei ole,TV Shape 
(TV:n kuvasuhde) -asetukset eivät vaikuta kuvaan.
Valitse 4:3 pan-scan (4:3, rajattu), 4:3 letterbox
(4:3, mustat palkit) tai 16:9 widescreen 
(16:9, laajakuva).
(Lisätietoja vaihtoehdoista on jäljempänä.)

Video Output Jos televisiossa on ulkoinen RGB-tuloliitäntä, paras
tulos saavutetaan valitsemalla Scart (RGB).
Valitse muussa tapauksessa Video (CVBS).

Advanced (Lisäasetukset) Lisäasetusten, kuten Horizontal and Vertical position (Sijainti
vaaka- ja pystysuunnassa), Gamma (Gammakorjaus), Chroma
Delay (Kirkkausviive) ja Black Level (Mustan taso), määrittäminen.
Lisätietoja näistä asetuksista on sanastossa sivulla 53.
Älä muuta näitä asetuksia ilman erityistä syytä muuttaa niitä.

TV Shape (TV:n kuvasuhde) -asetus
Valitse asetukseksi 16:9 Widescreen,
– jos käytössäsi on laajakuvatelevisio.

Valitse asetukseksi 4:3 Letterbox,
– jos käytössäsi on tavallinen televisio ja haluat mustien palkkien näkyvän kuvaruudun ylä- ja

alalaidassa.

Valitse asetukseksi 4:3, rajattu,
– jos käytössäsi on tavallinen televisio etkä halua mustien palkkien näkyvän kuvaruudun ylä- ja

alalaidassa.
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12.3 Network (Verkko) -valikko
Network (Verkko) -valikon kautta voidaan käyttää ja määrittää verkon ja langattoman käytön
asetuksia. Alla on lisätietoja valikon vaihtoehdoista.
Huomautus: Jos haluat ainoastaan tarkastella asetuksia, valitse Network Info (Verkon tiedot)- tai
Wireless Info (Tietoja langattomasta yhteydestä) -vaihtoehto.

Network Type Valitse asetukseksi Wireless network (Langaton verkko), jos haluat
muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon, tai Wired network
(Kaapeliverkko), jos haluat muodostaa yhteyden kaapeliverkkoon.

Network Config. Network Mode Valitse DHCP, verkon isäntäasema
määrittää verkon kokoonpanon
automaattisesti (suositeltava vaihtoehto).
Valitse Static IP (Kiinteä IP-osoite), jos
haluat antaa manuaalisesti verkon
kokoonpanotiedot.
Valitse Auto IP (Automaattinen IP-osoite),
jos verkon kokoonpano muodostetaan
automaattisesti ilman verkon isäntäasemaa.

IP Address, Netmask, Ainoastaan, kun Static IP-asetus on 
Gateway, DNS 1 ja valittuna, täytyy määrittää seuraavat 
DNS 2 asetukset: IP Address, Netmask, Gateway,

DNS 1 ja DNS 2.
Lisätietoja vaihtoehdoista on jäljempänä.

Wireless Config. Wireless Mode Määritä, onko langattomassa verkossa
tukiasema (langaton tukiasema) vai onko
kyseessä Ad Hoc -verkko (vertaisverkko).

Network Name (SSID)Anna tähän kohtaan langattoman verkon
nimi (SSID).

Huomautus: Isot ja pienet kirjaimet otetaan huomioon 
SSID-tunnuksessa, minkä takia philips on eri nimi kuin
PHILIPS tai Philips.

Channel Number Valitse jokin alueellasi käytettävissä olevista
WiFi-kanavista. (Kun valitset asetukseksi 0,
kanava määritetään automaattisesti.)

Encryption Config. Valitse ensin, käytetäänkö langattomassa verkossa salausta vai ei:
WEP Encryption Off/On (WEP-salaus poissa käytöstä/käytössä).
Tämän jälkeen voit antaa enintään neljä WEP-avainta.Voit käyttää
64-bittistä WEP-avainta antamalla 5 ASCII-merkkiä tai 10
heksadesimaalimerkkiä tai käyttää 128-bittistä WEP-avainta
antamalla 13 ASCII-merkkiä tai 26 heksadesimaalimerkkiä. Merkkien
määrä määrittää käytettävän salausavaimen tyypin.Valitse lopuksi
neljä käytettävää avainta valitsemalla 
WEP Transmit Key (WEP-lähetysavain).
Tärkeää: Koko langattomassa verkossa pitää käyttää samaa

salausavainta.

Proxy Config. Internet-palveluntarjoajasi on ehkä toimittanut sinulle
välityspalvelineasetukset HTTP-käyttöä (Internet) ja/tai 
RTSP-käyttöä (käytetään MPEG-4-suoratoistossa) varten.
Anna tässä tapauksessa Internet-palveluntarjoaman toimittamat
välityspalvelinnimet ja -portit.

Network Info Verkkoasetusten, fyysinen Ethernet-MAC-osoite mukaan lukien,
tarkasteleminen voi joskus edellyttää SL400i:n
kaapeliverkkosovittimen tunnistamista.

Wireless Info Verkkoasetusten, fyysinen verkkokortin MAC-osoite mukaan lukien,
tarkasteleminen voi joskus edellyttää SL400i:n langattoman
verkkosovittimen tunnistamista.Voit tarkistaa langattoman signaalin
laadun siirtymällä Signal Level (Signaalin taso) -kohtaan.
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12.3.1 Kiinteä IP-osoite -asetukset
Jos verkkotilaksi valitaan Static IP (Kiinteä IP-osoite) kohdassa Network (Verkko) > Network
Config (Verkon asetukset) > Network Mode (Verkkotila), SL400i:hin pitää manuaalisesti
määrittää seuraavat asetukset langatonta verkkokäyttöä varten:

IP Address  Anna tähän kohtaan kiinteä IP-osoite, jota haluat SL400i:n käyttävän
verkossa. Osoite on suositeltavaa valita alueelta 192.168.xxx.xxx.

Netmask Anna aliverkon peite, joka on sama koko verkossa (esimerkiksi
255.255.255.000).

Gateway (Yhdyskäytävä) Anna tähän kohtaan Internet-yhdyskäytäväreitittimen, langattoman
tukiaseman tai verkon isäntätietokoneen IP-osoite. (Anna
esimerkiksi IP-osoite 192.168.0.1 isäntätietokoneelle, jonka Internet-
yhteys jaetaan.)

DNS 1 Tähän kohtaan annetaan yleensä sama osoite kuin yhdyskäytävälle.
Jotkin Internet-palveluntarjoajat kuitenkin edellyttävät erillisen DNS-
osoitteen käyttämistä.Tämän pitää olla kelvollinen IP-osoite, jonka
muoto on xxx.xxx.xxx.xxx

DNS 2 Katso DNS 1 (DNS-osoite 1).
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12.4 Preferences (Asetukset) -valikko
Preferences (Asetukset) -valikon kautta voit tarkastella ja määrittää ensisijaisia asetuksia.
Alla on lisätietoja valikon vaihtoehdoista.

Access Control Parental Level Tässä kohdassa asetetaan valvontataso, johon
asti kaiken sisällön toistaminen on sallittua.
Kun järjestelmässä yritetään toistaa sisältöä,
jonka valvontatasoasetus on määritettyä tasoa
suurempi, käyttäjää pyydetään antamaan 
PIN-koodi. Lue myös alla oleva
vastuuvapautuslauseke.

Change PIN Tässä kohdassa määritetään
valvontatasoasetuksella suojatun sisällön
toistamiseen tarvittava koodi.

Video Streaming Valitse asetukseksi Low Bandwidth (Pieni kaistanleveys) (150 kbps),
jos videosuoratoisto ei toimi kunnolla.
High Bandwidth (Suuri kaistanleveys) -asetus edellyttää Internet-
yhteyden kaistanleveyttä, joka on vähintään 400 kbps.

Dim Level Tässä kohdassa voit määrittää nestekidenäytön valaistuksen
kirkkauden.Valaistus on kirkkain, kun asetus on Off (Poissa päältä).

Smart Power-off Kun tämä toiminto on käytössä, SL400i:n virta katkaistaan, kun sitä
ei ole käytetty 20 minuuttiin.

Screen Saver Valitse aika, jonka kuluttua näytönsäästäjä otetaan käyttöön, kun
laitetta ei käytetä.

Smart Navigation Tämän asetuksen avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
Smart Navigation -toiminnon.
Lisätietoja on kohdassa Siirtymisen erikoistoiminnot sivuilla 30-32.

Interface Animations Voit kytkeä käyttöliittymän animaatiot pois käytöstä valitsemalla
asetukseksi off.

Buffer Size Valitse tässä kohdassa Internet-sisällön suoratoistossa käytettävä
puskurin koko. Kun puskurin koko on suuri, toiston aloittaminen on
hitaampaa, mutta suoratoiston aikana on vähemmän katkoksia.

Menu Language Tässä kohdassa voit valita valikoissa käytettävän kielen.
Tällä hetkellä käytettävissä on ainoastaan englanti.

Valvontatasoon liittyvä vastuuvapautuslauseke
SL400i:ssä on valvontatasojärjestelmä, jonka tarkoituksena on aktivoitua toistettaessa tietyn
koodauksen sisältäviä mediatiedostoja.Tämä tapahtuu laitevalmistajien ja mediasisältöyritysten
hyväksymien teknisten standardien mukaisesti. Ota huomioon, että valvontatasojärjestelmä ei ole
käytössä toistettaessa tiedostoja tai suoratoistosisältöä, jotka eivät sisällä asianmukaista
koodausta. Lisäksi on otettava huomioon, että tämän SL400i-laitteen julkaisuhetkellä teknisten
standardien tietyt näkökohdat eivät olleet vielä vakiintuneita laitevalmistajien ja
mediasisältöyritysten välillä.

Tämän vuoksi Philips ei voi taata valvontatasojärjestelmän toimintaa ja kiistää kaikki mahdolliset
vastuut ja vahingonkorjausvaateet, jotka liittyvät epäasianmukaisen mediasisällön katselemiseen.
Käyttäjä on itse vastuussa siitä, että toistettava media vastaa valvontatasoasetuksia, ennen kuin
lasten annetaan käyttää SL400i:tä.
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Luku 13 - Perustietoja verkoista

Tärkeä huomautus: SL400i:ssä on sisäinen langaton verkkosovitin, ja se on langaton 
verkkolaite samalla tavalla kuin alla olevien kuvien langattomilla
verkkosovittimilla varustetut tietokoneet.

Verkko toimii tietoliikennevälineenä kahden tai usean tietokoneen (ja muiden laitteiden) välillä,
jotka on kytketty toisiinsa kaapelilla tai langattomasti.

KAAPELIKYTKENTÄ

Kussakin tietokoneessa tarvitaan verkkosovitin tai langaton verkkokortti, jotta niihin voitaisiin
kytkeä verkkokaapeli. Esimerkkejä:

Sisäinen verkkoliitäntä PCI-laajennuskortti USB-Ethernet- Kannettavan tietokoneen 
kaapeli Ethernet-

verkkosovitin 
(verkko-PC-kortti)

LANGATON KYTKENTÄ

Kussakin tietokoneessa tarvitaan langaton WiFi-verkkosovitin, jotta niillä voitaisiin muodostaa
yhteys muihin langattomiin verkkolaitteisiin. Esimerkkejä:

Sisäinen Langaton PCI- Langaton Kannettavan 
verkkoliitäntä laajennuskortti USB-sovitin tietokoneen 

langaton sovitin 
(langaton PC-kortti)

Langattoman USB-sovittimien tai kannettavan tietokoneen langattoman sovittimen (saatavana
Philipsiltä) tai USB-Ethernet-kaapelin asentaminen ei edellytä tietokoneen kotelon avaamista.

Ethernet
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INTERNET

INTERNET
Verkossa tietokoneen on voitava muodostaa fyysinen yhteys toisiinsa.Tämän vuoksi verkon
toinen tärkeä ominaisuus on se, miten tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa: suoraan keskenään
vain keskuslaitteen kautta.

KAHDEN TIETOKONEEN KAAPELIVERKKO
Tämä kytkentätapa tunnetaan myös suorayhteysverkkona (enintään kaksi tietokonetta).
Huomautus: Käytä tietokoneiden kytkemisessä Crossover-tyyppistä Ethernet-kaapelia.

ENEMMÄN KUIN KAHDEN TIETOKONEEN KAAPELIVERKKO
Jos verkossa on useita tietokoneita, ne kytketään toisiinsa käyttämällä keskitintä tai kytkintä.
Huomautus: Kytke tietokoneen kytkimeen tai keskittimeen Straight-through-tyyppisillä Ethernet-

kaapeleilla.

KAAPELIVERKKOJEN KYTKEMINEN TOISIINSA
Käytä kotiverkon kytkemisessä muuhun verkkoon (esimerkiksi Internetiin tai 
muuhun suuralueverkkoon) yhdyskäytäväreititintä.

KAHDEN TIETOKONEEN LANGATON VERKKO
Tunnetaan myös Ad Hoc -verkkona eli vertaisverkkona.

ENEMMÄN KUIN KAHDEN TIETOKONEEN LANGATON VERKKO
Langaton sovitin toimii itse keskittimenä.
Erillistä keskitintä ei tarvita.
Huomautus:Tämä rakenne soveltuu vain erittäin pieniin verkkoihin.

LANGATTOMIEN VERKKOJEN SILTAAMINEN INTERNETIIN
Tämä rakenne tunnetaan myös perusrakenneverkkona.Tässä verkkorakenteessa käytetään
tukiasemaa.

Keskuslaitteet, kuten keskitin, kytkin, reititin tai langaton tukiasema, voivat olla erillislaitteita tai ne
voivat sisältyä tietokoneen laitteistoon.
• Keskittimessä on useita liitäntöjä, ja se toimii kaapeliverkon kaikkien tietokoneiden

tietoliikennelinjojen keskuskytkentäpisteenä. Se toistaa kaikki yhteen liitäntää saapuvat tiedot
muihin liitäntöihin. Kytkin on vastaava laite kuin keskitin, mutta se pystyy käsittelemään
erilaisia tiedonsiirtonopeuksia kussakin liitännässä.

• Yhdyskäytäväreitittimet ja langattomat tukiasemat reitittävät verkkoliikennettä eri verkkojen
välillä (esimerkiksi kaapeliverkosta Internetiin tai langattomasta verkosta kaapeliverkkoon tai
Internetiin).

Tärkeää: Liittämällä yhteen kaapelikomponentteja ja langattomia komponentteja voidaan
muodostaa erilaisia verkkorakenteita ja -topologioita.
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Luku 14 - Lisätietoja langattomista verkoista

Langattomat verkkoyhteydet
Langaton verkkosovitin käyttää langattoman käytön yhteyskäytäntöä (IEEE 802.11b/g tai WiFi)
viestiessään SL400i:n kanssa radioaaltojen välityksellä.WiFi-radioaaltoja lähetetään kaikkiin
suuntiin antennista ja ne pystyvät kulkemaan seinien ja lattioiden läpi.WiFi-yhteensopivalla
tekniikalla voidaan teoreettisesti saavuttaa jopa 200 metrin toiminta-alue avoimessa
ympäristössä ja lähietäisyydellä jopa 11 (b) tai 54 (g) Mbps:n tiedonsiirtonopeus.
Langattoman signaalin laadun mukaan verkon todellinen toiminta-alue ja tiedonsiirtonopeus
voivat kuitenkin olla näitä arvoja pienempiä.

Verkon toiminta-alueeseen ja tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat tekijät
• Langattomat signaalit voivat kulkea kauemmaksi ulkoilmassa ja silloin kun langattomien

laitteiden välillä on suora näköyhteys. Fyysisten esteiden haittavaikutusta voidaan välttää
sijoittamalla langattomat laitteet mahdollisimman korkealle.
Tämä myös suurentaa toiminta-aluetta.

• Rakennusten materiaalit, kuten teräsbetonista tai tiilestä valmistetut seinät ja lattiat,
heikentävät radiosignaalin voimakkuutta.Vältä langattomien laitteiden sijoittamista seinän tai
muiden suurten ja kiinteiden kohteiden viereen. Älä myöskään sijoita niitä suurten
metalliesineiden tai tietokoneiden, näyttöjen ja oheislaitteiden viereen.

• Lähellä olevien langattomien verkkojen ja langattomien laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat
vaikuttaa langattoman signaalin toiminta-alueeseen, nopeuteen ja voimakkuuteen.
Sähkömagneettista säteilyä muodostavat laitteet, kuten televisiot, radiot, mikroaaltouunit ja
langattomat puhelimet, voivat häiritä langatonta tiedonsiirtoa.
Erityisen pahoja häiriölähteitä ovat 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivat laitteet.

• Myös käyttäjän oleskelu langattoman laitteiston välittömässä läheisyydessä voi heikentää
signaalin laatua.

• Antennien säätäminen:Tietyillä alueilla, kuten suoraan antennin alapuolella, signaalin
vastaanotto on heikkoa.Vastaanottoa voi parantaa siirtämällä antennia hieman.
Huomautus: Antennin suuntaaminen kohti toista langatonta laitetta ei paranna vastaanottoa.

Langattoman verkon suojaaminen
Koska langattomissa tietokoneverkoissa käytetään radiosignaaleja, kauempanakin sijaitsevat muut
langattomat laitteet voivat siepata langattomia signaaleja ja muodostaa yhteyden langattomaan
verkkoon tai siepata verkkoliikennettä.Tämän vuoksi langaton tietoliikenne on aina syytä suojata
käyttämällä verkon WEP-salausavainta, jotta luvaton kirjautuminen verkkoon ja verkkoliikenteen
luvaton sieppaaminen ei olisi mahdollista.

WEP-salaus
WEP-avain on 64- tai 128-bittinen salausavain, jolla suojataan langattoman verkon tietoliikenne.
Verkossa on suositeltavaa käyttää mahdollisimman tehokasta salausta. Kotiverkon kaikille
tietokoneille ja SL400i:lle pitää aina antaa sama avain, jolla on sama pituus.

Verkon suojaaminen käytöltä Internetin kautta
Tarkista langattoman tukiaseman tai yhdyskäytäväreitittimen käyttöohjeista, onko siinä sisäinen
palomuuri ja NAT (Network Address Translation) -ominaisuus. Nämä ominaisuudet suojaavat
aina päällä olevan Internet-yhteyden, joka on jaettu kotiverkossa useiden tietokoneiden ja
laitteiden käyttöön.

Ad Hoc -verkon tietokoneiden kesken on mahdollista jakaa verkon yhden tietokoneen Internet-
yhteys.Tässä tapauksessa käytettävissä ei yleensä ole sisäistä palomuuria, joten se on syytä
asentaa Internet-yhteyden jakavaan tietokoneeseen.

Palomuuri
Palomuuri toimii esteenä, joka auttaa suojaamaan verkkoa ulkopuoliselta luvattomalta käytöltä.
Palomuuri määrittää, mitä tietoja verkon tietokoneilla on oikeus viestiä Internetiin ja mikä
tietoliikenne on sallittua Internetistä verkon tietokoneisiin.
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Langattoman verkon suojaamisessa huomioon otettavat
seikat

TOIMI AINA NÄIN
Ota käyttöön tehokkain WEP-avaintaso, joka laitteistossa on käytettävissä.
Päivitä laitteisto, jos mahdollista. Jos verkkoa ei suojata, esimerkiksi naapurit ja ohikulkijat voivat
käyttää tietokoneen kaikki tietoja. Käytä Internet-yhteyden jakamisessa langatonta tukiasemaa tai
reititintä, jossa NAT (Network Address Translation) -ominaisuus ja palomuuri ovat käytössä.

Vaihda verkkolaitteiden oletussalasanat. Jos salasanoja ei muuteta, luvattomien käyttäjien on
helppo päästä verkkoon.

Sijoita langattomat laitteet kauaksi ikkunoista ja mahdollisimman keskellä kotiasi.
Tämä pienentää signaalin voimakkuutta kotisi ulkopuolella.

Joissakin langattomissa tukiasemissa on mahdollista hallita käyttöä määrittämällä siihen sallittujen
laitteiden ainutkertaiset MAC (Media Access Control) -osoitteet. Jos laitteen MAC-osoitetta ei
ole rekisteröity langattomaan tukiasemaan, sen ei sallita muodostaa yhteyttä tukiasemaan. Jos
tukiasemassa on tämä ominaisuus, ota se käyttöön ja lisää siihen kotiverkon verkkosovittimien ja
SL400i:n MAC-osoitteet.

SL400i:n MAC-osoitteen voit tarkistaa asetusvalikosta, jonka voit avata painamalla 
kauko-ohjaimen MENU (Valikko) -painiketta.
Valitse sitten Network (Verkko) > Wireless Info (Tietoja langattomasta yhteydestä).

Toimi järkevästi: asenna virustorjuntaohjelmisto verkon jokaiseen tietokoneeseen ja tee
säännöllisesti virustarkistuksia. Muista päivittää virustorjuntaohjelmisto säännöllisesti.

ÄLÄ KOSKAAN TOIMI NÄIN
Älä luota verkon suojaamisessa radiolähetyksen toiminta-alueen rajallisuuteen.
Suojaa verkko luvattomalta käytöltä ottamalla käyttöön WEP-salaus.

Älä koskaan käytä sellaisia WEP-avaimia ja salasanoja, jotka on helppo arvata.
Älä käytä salasanoissa omaa nimeäsi, osoitettasi tai mitään muuta, joka on helppo arvata.

Älä koskaan avaa sähköpostiviestien liitetiedostoja, joiden sisällöstä et ole varma.
Tee lisäksi virustarkistus kaikissa levykkeissä ja itse luoduissa CD-levyissä, ennen kuin avaat niiden
sisältämiä tiedostoja tai käynnistät tietokoneen niiden avulla.

Älä koskaan lataa ohjelmia tuntemattomista lähteistä mihinkään verkon tietokoneista.

Älä koskaan jätä huomiotta tavallisia merkkejä viruksista: näyttöön tulevia epätavallisia sanomia,
tietokoneen suorituskyvyn heikkenemistä, tietojen katoamista ja kyvyttömyyttä käyttää
kiintolevyasemaa. Jos havaitset mitään näistä ongelmista tietokoneessa, suorita välittömästi
virustorjuntaohjelma, jotta et menettäisi tietokoneeseen tallennettuja tietoja.

Älä yhdistä kotiverkkoa Internetiin, ennen kuin olet suojannut sen. Jos verkossa ei ole langatonta
tukiasemaa ja jonkin tietokoneen Internet-yhteys jaetaan verkossa, voi olla tarpeen asentaa
palomuuriohjelmisto tähän tietokoneeseen.
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ASCII HEX

0 30
1 31
2 32
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
A 41
B 42
C 43
D 44
E 45 
F 46
G 47
H 48
I 49
J 4A
K 4B

ASCII HEX

L 4C
M 4D
N 4E
O 4F
P 50
Q 51
R 52
S 53
T 54 
U 55
V 56
W 57
X 58
Y 59
Z 5A
a 61
b 62
c 63
d 64
e 65
f 66

ASCII HEX

g 67
h 68
i 69 
j 6A
k 6B
l 6C

m 6D
n 6E
o 6F
p 70
q 71
r 72
s 73
t 74
u 75
v 76
w 77
x 78
y 79
z 7A

Luku 15 - Salausavaimen syöttäminen

WEP-salausavain salaa langattomassa verkossa liikkuvat tiedot ja suojaa näin verkkoa
luvattomalta tunkeutumiselta.Tämän asetuksen pitää olla sama langattoman verkon kaikissa
tietokoneissa ja laitteissa. (Oletusarvon mukaan tämä ominaisuus on poissa käytöstä.) 

WEP-avaimen muuntotaulukko

SL400I:ssä käytettävä WEP-salaus perustuu RC4-salausalgoritmiin. Anna avain joko
heksadesimaalimuodossa tai ASCII-muodossa.
– Jos avain annetaan heksadesimaalimuodossa, 64-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää

10 merkin pituista avainta ja 128-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 26 merkin
pituista avainta. (Heksadesimaalimerkit voivat olla välillä 0-9 ja A-F,
esimerkiksi D7 0A 9C 7F E5.) 

– Jos avain annetaan ASCII-muodossa, 64-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 
5 merkin pituista avainta ja 128-bittisessä WEP-salauksessa käytetään neljää 13 merkin
pituista avainta.

– Katso tarvittaessa muuntotaulukosta, miten ASCII-avaimen (ota huomioon  isot ja pienet
kirjaimet) voi muuttaa heksadesimaalimuotoon.
Esimerkki: MNode (ASCII) = 4D 4E 6F 64 65 (heksadesimaali).

Huomautus: Joissakin langattomissa verkoissa on mahdollista antaa salalause salausavaimen sijaan.
Älä käytä salalauseita SL400i:n kanssa, koska niiden käyttämistä ei tueta.

Vihje: Suojaa langaton verkko tunkeilijoilta ottamalla salausavain käyttöön.
Suojaa langaton verkkosi käyttämällä salausavainta. Salausavain toimii ikään kuin salasanana,
ja se pitää asettaa langattomaan USB-sovittimeen ja SL400i:hin.

a) Salausavaimen määrittäminen SL400i:hin:
1 Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta ja 
2 valitse Network (Verkko) ja 
3 valitse Encryption Config. (Salausasetukset).
4 Ota WEP-salaus käyttöön ja anna 5, 10, 13 tai merkkiä sisältävä salasana (lisätietoja

edellä) ja paina sitten OK-painiketta.
> SL400i yrittää muodostaa uudelleen yhteyden langattomaan verkkoon ja menettää

yhteyden tietokoneeseen.
Ota huomioon, että isot ja pienet kirjaimet otetaan huomioon salausavaimessa. HEI ei siis ole
sama salasana kuin hei tai Hei.
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b) Salausavaimen määrittäminen langattomaan USB-sovittimeen:
Anna sama salausavain langattomalle USB-sovittimelle. Katso tietoja langattoman USB-sovittimen
käyttöoppaasta.

> Kun olet ottanut käyttöön saman salausavaimen langattomassa USB-sovittimessa, yhteys
SL400i:n ja tietokoneen välillä muodostetaan uudelleen. Esimerkki salausavaimen
määrittämisestä käytettäessä Philipsin langatonta USB-sovitinta:

1 Kaksoisnapsauta tietokoneen tehtäväpalkin ilmaisinalueen CPWUA Monitor -kuvaketta.
2 Valitse Configuration (Kokoonpano) -välilehti.
3 Mukauta ikkunan alaosassa olevat Encryption (Salaus) -asetukset vastaamaan SL400i:n

salausasetuksia.
4 Ota uudet asetukset käyttöön valitsemalla Apply (Käytä) ja lopeta valitsemalla Save

(Tallenna).
> Yhteys muodostetaan uudelleen.

Huomautus: Jos olet unohtanut salausavaimen, poista salaus käytöstä tai aseta koko langattomaan
verkkoon (SL400i mukaan lukien) uusi salausavain .
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Luku 16 - Internet-yhteyden jakaminen

Ennen kuin painat ensimmäisen kerran INTERNET-painiketta, varmista, että SL400i:llä in yhteys
Internetiin. Se voi olla yhteydessä Internetiin joko suoraan langattoman tukiaseman kautta tai
epäsuorasti sellaisen tietokoneen kautta, jossa on Internet-yhteys ja johon on asennettu reititin-
/yhdyskäytäväohjelmisto (esimerkiksi Windowsin ICS).

SL400i on yhdistetty (kaapelilla tai langattomasti) nykyiseen verkkoisäntään, jossa on
Internet-yhteys.
Suositeltava ratkaisu: Jos käytössäsi on aikaisemmin muodostettu kotiverkko, jossa kaikille verkon
tietokoneille on jaettu Internet-laajakaistayhteys keskuslaitteen kautta, voit kytkeä SL400i:n
suoraan keskusverkkolaitteena toimivaan reitittimeen/yhdyskäytävään.Tällä tavalla SL400i voi
käyttää Internetiä verkon tietokoneiden tavoin eikä Internet-yhteyttä tarvitse jakaa sen käyttöön.

SL400i on yhdistetty (kaapelilla tai langattomasti) Internet-yhteydellä varustettuun erillis- tai
asiakastietokoneeseen.
Jos langaton USB-sovitin kytketään erillis- tai asiakastietokoneeseen, jossa on valmiiksi Internet-
laajakaistayhteys, tietokoneen langaton yhteys tai kaapeliyhteys SL400i:hin pitää sillata nykyiseen
verkkosovittimeen, joka on yhteydessä Internetiin.Tämä tehdään ottamalla Internet-yhteyden
jakaminen käyttöön kyseisen tietokoneen Microsoft®Windows® -käyttöjärjestelmässä.Tämän
jälkeen tietokone voi jakaa Internet-laajakaistayhteytensä SL400i:n käyttöön.

Tietoja Internet-yhteyden jakamisesta ja käyttämisestä
Internet-yhteyden jakaminen on tarkoitettu käytettäväksi pienissä verkoissa, joissa verkon
kokoonpanoa ja Internet-yhteyttä hallitaan Windows-tietokoneella, jonka Internet-yhteys jaetaan.
Tätä tietokonetta kutsutaan isäntätietokoneeksi. Internet-yhteyden jakaminen perustuu siihen,
että isäntätietokone on verkon ainoa Internet-yhteydellä varustettu laite, että se on ainoa
yhdyskäytävä Internetiin ja että se määrittää kaikki sisäiset verkko-osoitteet (eli se toimii verkon
DHCP-palvelimena).

Jos verkossa on DHCP-palvelimena toimiva isäntätietokone tai reititin, se määrittää
automaattisesti IP-osoitteet, aliverkon peitteet ja yhdyskäytäväosoitteet verkon kaikille DHCP-
asiakastietokoneille ja -laitteille.

Tärkeitä huomautuksia:
– Internet-yhteyden jakaminen on käytettävissä vain Microsoft Windows 98 SE (Second Edition) -

käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa. Muita käyttöjärjestelmiä ei tueta. Oman harkintasi
mukaan voit käyttää myös jotain muuta reititin-/yhdyskäytäväohjelmistoa.

– Internet-yhteyden jakaminen tulee asentaa vain siihen tietokoneeseen, jonka kautta Internet-
yhteys muodostetaan.

– Isäntätietokoneen pitää olla päällä Internet-yhteyden jakamisen aikana.
– Internet-yhteyden jakaminen on DHCP (Dynamic Host Control Protocol) -palvelintoiminnolla

varustettu reititin-/yhdyskäytäväohjelmisto. Internet-yhteyden jakamisen isäntätietokoneen pitää
olla verkon ainoa DHCP-palvelin. Ennen kuin asennat Internet-yhteyden jakamisen, poista ensin
käytöstä kaikki verkon DHCP-palvelut (esimerkiksi laitepohjaisen reitittimen/yhdyskäytävän tai
tukiaseman DHCP-palvelut). Lisätietoja reitittimen/yhdyskäytävän DHCP-palvelimen
poistamisesta käytöstä on sen omissa käyttöohjeissa.
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Internet-yhteyden jakamisen ottaminen käyttöön
Vaikka Internet-yhteyden jakaminen toimii samalla tavalla kaikissa käyttöjärjestelmissä, se otetaan
käyttöön eri tavalla kussakin Microsoft®Windows® -käyttöjärjestelmässä. Katso omaa
käyttöjärjestelmääsi koskevat tiedot seuraavilta sivuilta.

Jos kohtaat ongelmia, etsi lisätietoja Internet-yhteyden jakamisesta Windowsin ohjeesta ja
Microsoftin Web-sivustosta.

Internet-yhteyden jakamisen ottaminen käyttöön 
Windows XP -käyttöjärjestelmässä
Windows XP -käyttöjärjestelmässä Internet-yhteyden jakamisen ottaminen käyttöön edellyttää
järjestelmänvalvojan oikeuksia.

1 Tarkista ennen aloittamista, että Internet-yhteys ja kotiverkko (jos on) toimivat
normaalisti.

• Tarkista Internet-yhteyden toiminta avaamalla Web-sivu selainohjelmassa.

2 Valitse Start, valitse Settings ja valitse sitten Control Panel. Kaksoisnapsauta
Verkkoyhteydet-kuvaketta ja valitse sitten 'Network and Internet Connections'.Valitse
lopuksi "Network Connections".
> Näyttöön tulee kaikki verkkoyhteydet.

3 Napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä verkkoyhteyttä, jonk kautta tietokone
muodostaa yhteyden Internetiin.
> Näyttöön tulee kyseisen verkkoyhteyden valikko.

Huomaa: Älä napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä langatonta verkkoyhteyttä, jolla tietokone
muodostaa yhteyden Streamium-tuotteeseen (esim. Philipsin langaton USB-sovitin 11g).
Napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä verkkoyhteyttä, jonka kautta laajakaistainen
Internet-yhteys muodostetaan

4 Valitse valikon alareunasta 'Properties'.
> Yhteyden ominaisuusvalikko avautuu.

5 Valitse yhteyksien ominaisuuksien valikosta 'Advanced'-välilehti.
> Pääset käsiksi asetuksiin, jotka koskevat Internet-yhteyden jakamista.

Seuraavaksi:
a) 'Internet Connection Sharing' -osassa: Lisää valintamerkki, jonka avulla käyttäjät voivat

muodostaa yhteyden tämän tietokoneen Internet-yhteyden kautta.
b) Poista valintamerkki, joka sallii verkon muiden käyttäjien hallita jaettua Internet-yhteyttä tai

poistaa sen käytöstä.

Huomaa:Tietoturvan parantaminen: Ota tämän valikon yläosasta käyttöön Internet-yhteyden
palomuuri, joka suojaa tietokonetta ja verkkoa haitalliselta käytöltä.

Hyväksy muutetut asetukset valitsemalla 'OK'.
> Tämä valinta jakaa Internet-yhteyden muiden verkkoyhteyksien kanssa mukaan lukien se

verkkoyhteys, joka kytkee tietokoneesi Streamium-järjestelmään.
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Internet-yhteyden jakamisen ottaminen käyttöön 
Windows 98SE -käyttöjärjestelmässä
Asennuksen yhteydessä näyttöön tulee kehote asettaa Windowsin asennus-CD-levy
tietokoneeseen. Ota se valmiiksi käsille.

1 Tarkista ennen aloittamista, että Internet-yhteys ja kotiverkko (jos on) toimivat
normaalisti.

• Tarkista Internet-yhteyden toiminta avaamalla Web-sivu selainohjelmassa.

2 Valitse Käynnistä, valitse Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
Kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus -kuvaketta ja valitse Windowsin asennus -välilehti.
> Vasemmalle tulee luettelo.

3 Kaksoisnapsauta Internet-työkalut-kuvaketta.
> Näyttöön tulee seuraava ikkuna.

4 Valitse tässä ikkunassa Internet-yhteyden jakaminen -valintaruutu ja valitse sitten OK-
painike.
Valitse sitten uudestaan OK-painike.
> Näyttöön tulee Ohjattu Internet-yhteyden jakaminen -ikkuna.

5 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja siirry aina seuraavaan ikkunaan valitsemalla
Seuraava, kunnes ohjattu toiminto on suoritettu loppuun.Tee ohjatussa toiminnossa
seuraavat toimet:
- Valitse Internet-yhteyden tyypiksi nopea yhteys.
- Valitse verkkosovitin, jonka kautta tietokone on yhteydessä Internetiin.
- Valitse verkkosovitin, jonka kautta tietokone on yhdistetty SL400i:hin.
- Voit halutessasi valita Peruuta-painikkeen, kun näyttöön tulee kysymys asiakastietokoneen

määrityslevykkeen luomisesta.
> Ohjattu toiminto lopetetaan.

6 Määritä seuraavaksi verkon ominaisuudet seuraavasti:
a) Valitse Käynnistä, Asetukset ja Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Verkko-kuvaketta.
b) Valitse Kokoonpano-välilehti ja selaa Seuraavat verkon osat on asennettu -luetteloa.

Luettelossa pitäisi nyt olla kohteet Internet-yhteyden jakaminen -sovitin ja TCP/IP->
Internet-yhteyden jakaminen.

c) Kaksoisnapsauta TCP/IP-> Internet-yhteyden jakaminen -merkintää.
d) Valitse IP-osoite-välilehdellä Hae IP-osoite automaattisesti -valintanappi.
e) Valitse WINS-kokoonpano-välilehdellä Käytä DHCP:tä WINS-selvitykselle -valintanappi.
f) Jos Yhdyskäytävä-välilehden luettelossa on yhdyskäytäviä, poista ne.
g) Valitse DNS-kokoonpano-välilehdellä Poista DNS käytöstä -valintanappi.
h) Poista varmuuden vuoksi kaikkien sidosten valinta Sidokset-välilehdellä.

(Tee samat toimet TCP/IP (jaettu)-> ulkoisen käytön verkkoyhteys -merkinnälle.) 
i) Hyväksy uudet TCP/IP-asetukset valitsemalla OK-painike.
j) Valitse Windows-kirjautuminen Kirjautuminen ensisijaiseen verkkoon -asetukseksi.
Verkkokokoonpanon mitkä tahansa muutokset edellyttävät tietokoneen käynnistämistä
uudelleen.
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Internet-yhteyden jakamisen ottaminen käyttöön 
Windows Me -käyttöjärjestelmässä

1 Tarkista ennen aloittamista, että Internet-yhteys ja kotiverkko (jos on) toimivat
normaalisti.

• Tarkista Internet-yhteyden toiminta avaamalla Web-sivu selainohjelmassa.

2 Kaksoisnapsauta työpöydän Verkkoympäristö-kuvaketta ja kaksoisnapsauta 
sitten Ohjattu kotiverkkotoiminto -kuvaketta.
> Näyttöön tulee Ohjattu kotiverkkotoiminto -valintaikkuna.

3 Siirry aina seuraavaan ikkunaan valitsemalla Seuraava, kunnes ohjattu toiminto on
suoritettu loppuun.
Valitse ohjatussa toiminnossa Kyllä (Internetiä käytetään tässä tietokoneessa) ja valitse
Suora yhteys Internet-palveluntarjoajaan käyttämällä seuraavaa laitetta ja valitse sitten
luettelosta sovitin, jota käytetään yhteyden muodostamiseen.

4 Valitse seuraavassa ikkunassa Kyllä, koska haluat kotiverkon muiden tietokoneiden
käyttävän tämän tietokoneen Internet-yhteyttä.
Valitse verkkosovitin, jonka kautta tietokone on yhdistetty SL400i:hin.

5 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja määritä seuraavat asetukset:
- tietokoneen nimi (yksilöllinen kullekin tietokoneelle, esimerkiksi TYÖHUONE tai ÄITI)
- työryhmän nimi (sama verkon kaikissa tietokoneissa, esimerkiksi KOTIVERKKO).

Huomautus: Nämä nimet eivät ole SSID-tunnuksia tai verkkonimiä.
Tiedostoja ja tulostimia ei tarvitse jakaa.
Verkon asennuslevykettä ei tarvitse luoda.
> Ohjattu toiminto lopetetaan.
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Internet-yhteyden jakamisen ottaminen käyttöön Windows
2000 -käyttöjärjestelmässä
Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä Internet-yhteyden jakamisen ottaminen käyttöön edellyttää
järjestelmänvalvojan oikeuksia.

1 Tarkista ennen aloittamista, että Internet-yhteys ja kotiverkko (jos on) toimivat
normaalisti.

• Tarkista Internet-yhteyden toiminta avaamalla Web-sivu selainohjelmassa.

2 Valitse Käynnistä, valitse Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kaksoisnapsauta
Verkko- ja puhelinverkkoyhteydet -kuvaketta.

3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella yhteyttä, jonka haluat jakaa.
Valitse pikavalikosta Ominaisuudet.
> Näyttöön tulee kyseisen verkkoyhteyden ominaisuusikkuna.

4 Valitse Jakaminen-välilehti ja valitse sitten Salli Internet-yhteyden jakaminen tälle
yhteydelle -valintaruutu.
> Tämä valinta ottaa Internet-yhteyden jakamisen käyttöön.
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Luku 17 - Verkko-ongelmien lisävianmääritys

Uusimmat vianmääritystiedot löytyvät osoitteesta www.philips.com/streamium.

Elokuvien toistaminen ei onnistu.
Bittinopeus voi olla liian suuri. Muunna elokuvan bittinopeus pienemmäksi.

Tarkista Internet-laajakaistayhteyden tiedonsiirtonopeus.
Voit tarkistaa Internet-laajakaistayhteyden tiedonsiirtonopeuden osoitteessa
www.2wire.com/meter/bm.html.Tiedonsiirtonopeuden pitää olla suurempi kuin 240 kbps, jotta
SL400i:n Internet-ominaisuus toimisi.

Tarkista Internet-palveluntarjoajalta
– onko Internet-yhteydessä sallittua käyttää useita laitteita (tietokoneita ja Streamium-

järjestelmää 
– salliiko Internet-palveluntarjoaja Internet-yhteyden muodostamisen vain laitteille, joilla on

rekisteröity MAC-osoite
– pitääkö HTTP:tä ja/tai RTSP:tä varten määrittää välityspalvelinasetuksia vai ei.

Tarkista, että sama langattoman käytön salausavain on otettu käyttöön
koko langattomassa verkossa.
Jos olet unohtanut salausavaimen, poista salaus käytöstä tai aseta koko langattomaan verkkoon
(SL400i mukaan lukien) uusi salausavain.

Jos käytössä on palomuuri, tarkista ovatko portit 42951 TCP ja 42591
UDP avoinna.
Joidenkin porttien pitää olla avoinna.Tarkista osoitteesta www.philips.com/streamium uusimmat
tiedot porteista, joiden on oltava avoinna.

Tarkista verkon IP-kokoonpano.
Tarkista SL400i:n asetukset asetusvalikosta. Network (Verkko) > Network Info (Verkon tiedot) -
kohdassa pitäisi näkyä yhdyskäytävän osoite.Tämän osoitteen pitää olla Internet-yhteyden
muodostavan tietokoneen tai verkkolaitteen IP-osoite.Voit tarkistaa verkon yhdyskäytävän
osoitteen verkkosovittimen ohjelman avulla tai IPCONFIG-komennolla (lisätietoja alla).

Huomautus: Jos käytössä on Philipsin langaton USB-sovitin tai kannettavan tietokoneen langaton
sovitin, voit tarkistaa tiedot CPWUA/CPWNA Monitor -ohjelman (Linkin tiedot) -
välilehdeltä.
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Tarkista tietokoneen IP-kokoonpano seuraavasti:

Windows 98 SE / Windows Me:
1 Valitse Käynnistä, valitse Suorita ja kirjoita Avaa-ruutuun winipcfg.
2 Valitse OK ja IP-asetukset tulevat näyttöön.
3 Valitse valintaikkunan luetteloruudusta langaton sovittimesi.
4 Voit laajentaa valintaikkunan valitsemalla Lisätietoja>>.

Windows XP / Windows 2000:
1 Valitse Käynnistä, valitse Suorita ja kirjoita Avaa-ruutuun command.
2 Kirjoita DOS-kehotteeseen ipconfig /all ja paina Enter.
3 Näyttöön tulevat kustakin sovittimesta tiedot, jotka ovat myös vasemmalla olevassa

ikkunassa.
• Jos verkossa käytetään kiinteitä IP-osoitteita, jotka on määritetty manuaalisesti, myös

SL400i:n IP-osoite pitää valita samalta alueelta kuin verkon muut IP-osoitteet (esimerkiksi
192.168.2.xxx). Käytä samaa aliverkon peitettä kuin verkossa (esimerkiksi 255.255.255.000)
ja kirjoita Internet-yhteyden muodostamisessa käytettävän verkkolaitteen IP-osoite
(yhdyskäytävän IP-osoite) muistiin.

• Jotkin Internet-palveluntarjoajat edellyttävät välityspalvelinosoitteen käyttämistä.Tarkista
tämä Internet-palveluntarjoajalta.Vaihtoehtoisesti saat tietoja tarkistamalla Internet-selaimesi
välityspalvelinasetukset.



SUOMI 53
Luku 18 - Sanasto

Ad Hoc -verkko Suora verkkoyhteys kahden laitteen (kahden tietokoneen tai tietokoneen ja SL300i:n välillä).

DHCP Jos verkossa on DHCP-palvelimena toimiva isäntätietokone, langaton tukiasema tai 
reititin, se määrittää IP-osoitteet, aliverkon peitteet ja yhdyskäytäväosoitteet verkon 
kaikille DHCP-asiakastietokoneille ja -laitteille.

Ethernet Kaapelipohjaisten kotiverkkojen suostuin tyyppi.

Gammakorjaus Näytön intensiteettiasetus erityyppisiä televisiokuvaruutuja varten.

Kirkkausviive Värin hienosäätöasetus erityyppisiä televisiokuvaruutuja varten.

Koodekki Ohjelmisto, jotka käytetään mediadatan pakkaamiseen ja sen pakkauksen purkamiseen.

Laajakaista Internet-kaistanleveys määrittää Internet-yhteyden nopeuden. Internet-laajakaistayhteyden
tiedonsiirtonopeus on suurempi kuin 256 kbps.

Langaton tukiasema (langaton yhdyskäytäväreititin) Laite, joka yhdistää langattoman kotiverkon ja Internetin.

Langaton USB-sovitin (langaton verkkosovitin) Laite, jonka avulla tietokone voi muodostaa langattoman yhteyden SL300i:n kanssa.

MAC-osoite Verkkosovittimen (langattoman) yksilöllinen 12-merkkinen laiteosoite.
MAC-osoitetta käytetään toisinaan verkkolaitteiden tunnistamisessa.

Mustan taso Mustan tasoasetus parantaa kuvan tummien (mustien) osien toistumista ja värikontrastia
yhdysvaltalaisessa NTSC-televisiojärjestelmässä. Mustan tasoasetuksella ei ole vaikutusta
käytettäessä eurooppalaista PAL-järjestelmää.

NAT (Network Address Translation) Suojausominaisuus, jota näytetään useimmissa Internet-yhdyskäytäväreitittimissä ja tukiasemissa 
suojaamaan verkkoa luvattomalta käytöltä Internetin kautta.

Palomuuri Palomuuri toimii esteenä, joka auttaa suojaamaan verkkoa ulkopuoliselta luvattomalta käytöltä.
Palomuuri määrittää, mitä tietoja verkon tietokoneilla on oikeus viestiä Internetiin ja mikä
tietoliikenne on sallittua Internetistä verkon tietokoneisiin.

Perusrakenneverkko Katso Tukiasema.

Philips Media Manager Ohjelmisto, joka pitää asentaa ja ottaa käyttöön tietokoneessa, jotta tietokoneen musiikki-, kuva-
ja elokuvatiedostoja voisi siirtää SL300i:hin PC Link -toiminnon avulla.

Sijainti pystysuunnassa Asetus, jolla siirretään näyttökuvaa pystysuunnassa television kuvaruudussa.

Sijainti vaakasuunnassa Asetus, jolla siirretään näyttökuvaa vaakasuunnassa television kuvaruudussa.

SSID Langattoman verkon nimi (ei ole sama kuin oman tietokoneverkon nimi).

STP Shielded Twisted Pair. Suojattu kierretty parikaapeli. Kytkemisessä on käytettävä tällaista kaapelia.

Streamium Philipsin Internet-yhteensopivien tuotteiden mallisto.

Suoratoisto Internetin mediasisällön toistamista samalla, kun sitä ladataan, kutsutaan suoratoistoksi.

Tukiasema (Perusrakenneverkko) Kahden tai usean laitteen (tietokoneiden, tai tietokoneiden ja SL300i:n) välinen verkkoyhteys,
jossa käytetään isäntänä keskusverkkolaitetta (reititintä, tukiasemaa tai tietokonetta).

Vertaisverkko Katso Ad Hoc -verkko.

Välityspalvelinosoite Internet-palveluntarjoajan hallinnassa olevat tietokone, jonka kautta Internet-liikenne on reititetty.
Internetin käyttäminen edellyttää toisinaan välityspalvelimen käyttämistä.

WEP Eräs langattoman verkon tiedonsiirron salausmenetelmä.

Yhdyskäytävä Tietokone tai verkkolaite, joka muodostaa yhteyden Internetiin.
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Luku 19 - Tekniset tiedot

Tarkista tuotteen teknisten tietojen uusin versio osoitteesta www.philips.com/streamium.

Mitat (K x L x S): • 61 x 435 x 280 mm

Virtalähde: • 110-240 V, 50-60 Hz

Virrankulutus toimintatilassa/valmiustilassa: • Noin 10 W / vähemmän kuin 2 W

Paino: • Noin 3,9 kg

Tuetut koodekit: • Audio: MP3, MP3pro, PCM

Video: • MPEG1, MPEG2, MPEG4, Playback DivX, XviD

Kuva: • JPEG, BMP, GIF

Mahdollisuus päivittää uusia koodekkeja.

Lähtöliitännät: • Video: 2 x SCART 

(joista toinen on ketjutettu toisen AV-laitteen kytkemistä varten) 

Audio: 1 x V/O-stereoliitäntä (RCA),

1 x digitaalinen audio (RCA)

Langaton toiminta: • 802.11g

Verkkokäyttö: • Universal Plug & Play
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