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Potřebujete pomoci?
Poslední informace o podpoře naleznete na stránkách www.philips.com/support.

1 Spusťte internetový prohlížeč.
� Zadejte www.philips.com/support.
3 Zvolte Go.
4 Vyhledejte informace o výrobku. 

Typ přístroje je SLA5520.

Odstraňování závad naleznete na str. 26-27.

Kontaktní telefony
Země  Telefonní číslo
Austria ...........................................................0820 901115 0,20
Belgium .........................................................070 253 010 0,17
Canada - English / Español ............1-888-PHILIPS (744-5477)

Česká republika ...............................233 099 330
Canada - Français ............................1-800-661-6162

Denmark ......................................................3625 8761
Finland ...........................................................09 2290 1908
France ............................................................08 9165 0006 0,23
Germany ......................................................0180 5 007 532 0,12
Greece .........................................................0 0800 3122 1223
Ireland ..........................................................01 601 1161
Italy .....................................................199 404 042 0,25
Luxemburg..................................................26 84 30 00
Netherlands ...............................................0900 0400 063 0,20
Norway.........................................................2270 8250
Portugal ........................................................2 1359 1440
Spain................................................................902 888 785 0,15
Sweden..........................................................08 632 00 16
Switzerland .................................................02 2310 2116
UK....................................................................0906 1010 017 £ 0.15
USA .................................................................1-888-PHILIPS (744-5477)

Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Vytváření nepovolených kopií materiálů chráněných proti kopírování, včetně počítačových 
souborů a programů, vysílání a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv 
a trestným činem. Tento přístroj nesmí být použit k podobným účelům.

www.philips.com/support
www.philips.com/support
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CZ Důležité informace
•	 Návod	uschovejte	k	dalšímu	použití.

•	 Při	instalaci	postupujte	vždy	popsaným	způsobem.	Zajistíte	si	tak	nejlepší	výsledek	
s	nejmenšími	technickými	potížemi.

•	 Během	instalace	můžete	potřebovat	návody	k	audio	systému,	bezdrátové	základnové	
stanici	a	dalším	komponentám	bezdrátové	sítě.

•	 Ujistěte	se,	že	bezdrátová	síť	pracuje	v	režimu	802.11b	nebo	802.11g.

•	 Poslední	informace	o	podpoře	SLA5520	naleznete	na	stránkách	www.philips.com/support.

•	 Pro	využití	internetových	funkcí	SLA5520	je	požadováno	širokopásmové	připojení	
(min.	256	kb/s).

•	 Ověřte	si,	zda	váš	poskytovatel	internetového	připojení	omezuje	množství	přenesených	
dat	či	účtuje	vyšší	sazbu	za	překročení	určitého	objemu	dat.	Při	denním	užívání	
internetových	mediálních	služeb	můžete	tento	limit	snadno	překročit.
Například:	-	Při	poslechu	internetového	rádia	(64	kb/s)	po	dobu	36	hodin	se	do	SLA5520	

přenese	1	GB	dat.

Důležité bezpečnostní informace
•	 NIKDY	NEVYTVÁŘEJTE	ANI	NEMĚŇTE	PŘIPOJENÍ	PŘI	ZAPNUTÉM	NAPÁJENÍ.

•	 Před	použitím	systému	se	ujistěte,	že	napájecí	napětí	na	štítku	systému	souhlasí	s	napětím	
v	rozvodné	síti.	Pokud	ne,	obraťte	se	na	prodejce.

•	 Rádiové	zařízení	pro	bezdrátový	přenos	není	chráněno	proti	rušení	jinými	bezdrátovými	
službami.

•	 Systém	spotřebovává	energii	i	v	případě,	že	je	vypnut	do	pohotovostního	stavu.	Pro	úplné	
odpojení	od	napájení	vyjměte	napáječ	ze	síťové	zásuvky.

•	 Nevystavujte	přístroj	kapalinám.	
Neumisťujte	do	jeho	blízkosti	nádoby	s	kapalinami,	např.	vázy	či	nápoje.

•	 Zajistěte	dostatek	volného	prostoru	kolem	SLA5520	pro	dostatečnou	ventilaci..

•	 Nevystavujte	přístroj	zvýšené	vlhkosti,	dešti,	prachu,	písku		
a	vysokým	teplotám,	např.	v	blízkosti	topných	těles	nebo		
přímému	slunečnímu	svitu.	

•	 Ponechte	okolo	SLA5520	dostatek	místa	pro	chlazení.

•	 Neotevírejte	kryty	přístroje.	
Pokud	se	projeví	technické	potíže,	obraťte	se	na	svého	prodejce	Philips.

www.philips.com/support
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CZ
Evropské normy
Tento	přístroj	byl	navržen,	vyroben	a	testován	podle	evropské	R&TTE	normy	1995/5/EC.

Podle	této	normy	je	možné	používat	přístroj	v	následujících	státech.
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Prohlášení pro USA
• Tento výrobek byl testován a shledán vyhovujícím ve smyslu části 15 pravidel 

FCC a	splňuje	limity	pro	digitální	přístroje	třídy	B.	Tyto	normy	jsou	určeny	k	omezení	
rušivého	vyzařování	v	obytných	prostorech.	Přístroj	vytváří,	využívá	a	může	vyzařovat	
vysokofrekvenční	energii,	která	může	být	při	nedodržení	pravidel	používání	a	instalace	
příčinou	rušení	okolních	přístrojů.	V	některých	situacích	se	může	rušení	vyskytnout	i	při	
správném	zacházení.	Pokud	přístroj	způsobuje	rušení	rádiových	a	televizních	přijímačů,	
ověřte	to	vypnutím	a	zapnutím	přístroje	a	pokuste	se	rušení	odstranit:
–	 Přesměrujte	nebo	přemístěte	SLA5520	nebo	anténu	rušeného	přístroje.
–	 Zvětšete	vzdálenost	mezi	přístroji.
–	 Napájejte	každý	přístroj	z	jiné	síťové	zásuvky	(na	jiném	okruhu).
–	 Poraďte	se	s	prodejcem	či	jiným	odborníkem.

•	 Tento	výrobek	splňuje	požadavky	části	15	pravidel	FCC	a	kanadské	průmyslové	normy	
RSS-210.	Provoz	je	možný	za	těchto	podmínek:
1)	přístroj	nezpůsobuje	škodlivé	rušení
2)	přístroj	musí	přijmout	jakékoli	rušení	včetně	takového,	které	může	způsobit	nechtěnou	

činnost.

•	 Návod	k	použití	takového	úmyslného	či	neúmyslného	vysílače	musí	obsahovat	
upozornění	pro	uživatele,	že	jakékoli	změny	nebo	úpravy,	které	nejsou	výslovně	povoleny	
zodpovědnou	stranou,	mohou	vést	ke	ztrátě	oprávnění	uživatele	používat	přístroj.
Například:	
Varování:	 Změny	nebo	úpravy	tohoto	zařízení,	které	nebyly	výslovně	povoleny	společností	

Philips,	mohou	porušit	autorizaci	FCC	pro	provoz	přístroje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prohlášení FCC k vysokofrekvenčnímu vyzařování
Tento	výrobek	vyhovuje	limitům	FCC	pro	vysokofrekvenční	vyzařování	pro	neřízené	
přístroje.Toto	zařízení	musí	být	instalováno	a	požíváno	ve	vzdálenosti	minimálně	20	cm	
od	lidského	těla.	Vysílač	nesmí	být	umístěn	v	blízkosti	ani	spoluužívat	jiný	vysílač	nebo	
anténu.	
–	 FCC	ID	přístroje	je	OYMSLA5520.
–	 IC	přístroje	je	135M-SLA5520

POZOR
Hrozí	výbuch	baterie	při	jejím	nahrazení	jiným	typem.
Použité	baterie	likvidujte	podle	místních	předpisů.
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CZ Obsah balení

Co budete dále potřebovat

a. Bezdrátový hudební adaptér
SLA5520 

b1. Dálkový ovládač,
b2. 2x baterie AAA

c. Průvodce rychlým startem

d. Instalační CD

Installation CD

e. Napájecí zdroj f. Zvukový kabel
stereo RCA na mini-jack 1/8“

Buď - Zvukový systém (se vstupem RCA) –––– Nebo - Samostatné aktivní reproduktory

TENRETNI

Výsledek instalace

 Síťovou zásuvkuPočítačBezdrátovou síť
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CZBezdrátový hudební adaptér

2

3

1

5

4

1 Infračervený senzor
Přijímá signály z dálkového ovládače

� LCD zobrazovač
Zobrazuje nabídky pro navigaci hudebními knihovnami a nastavením.

3 Stereofonní zásuvka mini-jack 1/8”

4 Zásuvka pro napájecí zdroj

5 Otvor pro reset
Opatrně zasuňte svorku na papír a krátce stiskněte:
< 2 sekundy – restart;
> 8 sekund – reset nastavení na tovární hodnoty.
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CZ Dálkový ovládač
1 On/Standby (1) Zapnuto/pohotovost
� čísla 0–9

– Během navigace: spouští přehrávání obsahu předvoleb.
– Během zdávání textu: zadávají text jako u SMS.

3 PRESET
Stiskem PRESET a číselného tlačítka zadáte soubor nebo složku do předvolby.

4 HOME
Zobrazí nabídku HOME a zapne SLA5520.

5 v (nahoru), V (dolů), b (doleva), B (doprava)
Navigační tlačítka.

6 (UN)MARK
– Během navigace v manažeru médií: přidá položku do playlistu oblíbených.
– Během navigace v playlistu oblíbených: vyjme položku.

7 SHUFFLE
Přepíná náhodné a postupné přehrávání.

8 . (Předchozí/převíjení)
– Skok na začátek skladby (stiskněte jednou)
– Skok na předchozí skladbu (stiskněte dvakrát)

9 – 2 + (Hlasitost přidat/ubrat)
Zvyšuje (+) a snižuje (–) hlasitost.

10  (Umlčení)
Umlčení zvuku.

11 x (Stop)
Zastaví přehrávání.

1� X/B (Pauza/přehrávání)
– Přeruší přehrávání.
– Spustí přehrávání.

13 > (Další/převíjení)
– Skok na další skladbu (stiskněte jednou)
– Rychlé přehrávání aktuální skladby (držte stisknuté).

14 REPEAT
Přepíná mezi opakováním aktuální skladby, opakováním všech skladeb a normálním 
přehráváním.

15 INFO
– Během navigace: návrat k přehrávání.
– Během přehrávání: zobrazení přídavných informací.

16 OK
Potvrzení volby.

17 SETTINGS
Zobrazí nabídku nastavení.

18 JUMP TO
Stiskněte JUMP TO následované číslem: skok na položku seznamu.

Podrobnosti k pokročilým funkcím naleznete v Užijte si.

2

3

4

5

6

7

9
11

13

15

8

14

16

17

18

12

10

1
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CZNainstalujte

Nainstalujte program do počítače
Požadavky na počítač
Procesor 500 MHz
Paměť 128 MB
Volné místo na disku 150 MB
Operační systém Windows 2000 nebo XP
CD-ROM nebo DVD mechanika
Připojení k síti

Další požadavky pro přenos chráněné hudby
Procesor 1GHz/1000 MHz
Paměť 256 MB
Volné místo na disku 200 MB
Operační systém Windows XP SP2 nebo vyšší

Pokud nemáte bezdrátovou síť: vytvořte ji.
Buďto (1), nejlépe - instalujte základnovou stanici (směrovač).
Nebo (�), vytvořte bezdrátové spojení mezi SLA5520 a počítačem
– Instalujte bezdrátový adaptér v režimu bod-bod (Ad-Hoc). 

Podrobnosti naleznete v návodu.

Nejlepších výsledků dosáhnete použitím Philips Wireless Base Station pro 
předpokládaný scénář.
Nejlepších výsledků při spojení bod-bod dosáhnete použitím Philips Wireless USB 
adaptéru pro PC.
Nejlepších výsledků při spojení bod-bod dosáhnete použitím Philips Wireless 
Notebook adaptéru pro notebook.
Podrobnosti na www.philips.com.

Spusťte instalační CD
1 Vložte instalační CD (d) do mechaniky.

Pokud se nezobrazí spouštěcí obrazovka, spusťte přehrávání ručně:
1 Otevřete My computer.
2 Otevřete CD drive.
3 Spusťte Setup.exe.

Instalujte Philips Media Manager
1 Klepněte na Install Philips Media Manager.

� Vyberte Next.

INTERNET

INTERNET

www.philips.com
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CZ
3 Vyberte I accept the agreement.
4 Vyberte Next.

Zvolte složku, do níž chcete Philips media manager instalovat.

5 Vyberte Next.

Vyberte složku Start a vytvořte v ní odkaz na Philips media manager.

6 Vyberte Next.

K vytvoření odkazu na ploše povolte Create a desktop icon.

K vytvoření ikony v liště rychlého spuštění povolte Create a Quick Launch icon.

7 Vyberte Next.

Pro automatické spuštění Philips media manager po spuštění počítače povolte 
Start Media Server at next user log-in.

8 Vyberte Next.

9 Povolte WMA.
10 Vyberte Next.

Pro spuštění Philips media manager po instalaci povolte Run Philips media 
manager.

11 Vyberte Finish.
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CZ
Instalujte SLA5520

Přesvědčte se, že je bezdrátová síť aktivní.
Přesvědčte se, že bezdrátová síť pracuje v režimu 802.11b a/nebo 802.11g.

Pokud nemáte bezdrátovou síť: vytvořte ji.
Buďto (1), nejlépe – instalujte základnovou stanici (směrovač).
Nebo (�), vytvořte přímé bezdrátové spojení mezi SLA5520 a počítačem
– Instalujte bezdrátový adaptér v režimu bod-bod (Ad-Hoc). Podrobnosti 

naleznete v návodu.

Nejlepších výsledků dosáhnete použitím Philips Wireless Base Station pro 
předpokládaný scénář.
Nejlepších výsledků při spojení bod-bod dosáhnete použitím Philips Wireless USB 
adaptéru pro PC.
Nejlepších výsledků při spojení bod-bod dosáhnete použitím Philips Wireless 
Notebook adaptéru pro notebook.
Podrobnosti na www.philips.com.

Ujistěte se, že je počítač připojen k bezdrátové síti. Počítač může být se 
směrovačem spojen kabelem nebo bezdrátově.

Ujistěte se, že bezpečnostní nastavení nezakazuje připojení SLA5520 připojení k síti.
Bezpečnostní nastavení (WPA, WEP nebo none) a kód (několik znaků) můžete zadat 
během konfigurace SLA5520.

Připojte zvukový kabel

Buďto - ke zvukovému systému
1 Použijte přiložený kabel (f).
� Připojte mini-jack 1/8“ do zásuvky Audio na SLA5520.
3 Připojte zástrčky RCA do levého a pravého vstupu zvukového systému.

Zvolte příslušný vnější vstup zvukového systému. Postupujte podle návodu 
k systému.

4 Zapněte zvukový systém.
5 Vyberte správný vstup.

Nebo - k samostatným aktivním reproduktorům
1 Použijte zvukový kabel připojený k reproduktorům.
� Připojte mini-jack 1/8” do zásuvky Audio na SLA5520.

Není-li možné použít mini-jack 1/8“, použijte vhodnou redukci.

3 Zapněte reproduktory.

INTERNET

INTERNET

www.philips.com
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CZ
Připojte napájecí zdroj
1 Zástrčku napájecího zdroje (e) připojte do zásuvky napájecího zdroje (4) na 

SLA5520.
� Připojte napájecí zdroj do síťové zásuvky.

Vložte baterie do ovládače
1 Otevřete kryt baterií.
� Vložte baterie (b2) do bateriového prostoru dálkového ovládače (b1).
3 Uzavřete kryt baterií.
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CZPřipojte
Při prvním zapnutí SLA5520 se automaticky zobrazí Konfigurační pomocník.
Budete-li chtít konfigurovat spojení později, bude nutno Konfiguračního pomocníka 
restartovat.
1 Stiskněte Settings (17).
� Vyberte Configuration wizard (V nebo v).
3 Stiskněte B nebo OK (16).

Konfigurační pomocník může požádat o následující informace.
Podle konfigurace sítě SLA5520 rozpozná některá nastavení automaticky.

Žádost Možnosti Akce

Select language English
Francais
Italiano
Deutsch
Espanol
Nederlands

1 Vyberte požadovaný jazyk (V nebo v).
� Stiskněte B nebo OK.

 
Konfigurační pomocník a nabídka nastavení se zobrazí ve zvoleném jazyce.

Load profile Profile 1
Profile 2
Profile 3

1 Vyberte profil, který chcete změnit.
� Stiskněte B nebo OK.

Pro snadné připojení k různým sítím můžete použít různé profily.
Viz nabídka nastavení - Advanced settings - Profile management.

Select network Network 1 (SSID)
Network 2 (SSID)
Other (Advanced)

1 Buď - vyberte síť, k níž se má SLA5520 připojit
Nebo - Vyberte Other (Advanced) a zadejte síť 

(SSID) ručně
� Stiskněte B nebo OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure)
Point to Point (Ad-Hoc)

1 Buď - doporučeno - Vyberte Network 
(Infrastructure)
Nebo - Vyberte Point to Point (Ad-Hoc). Pouze 

je-li k dispozici některé z těchto zařízení: 
základnová stanice, router, gateway nebo 
přístupový bod.

� Stiskněte B nebo OK.

Select security type WPA
WEP
None

1 Buď - vyberte WPA.
Nebo - vyberte WEP.
Nebo - vyberte None.

� Stiskněte B nebo OK.

 
Vždy vyberte takové zabezpečení, které odpovídá síti.

Select WPA mode TKIP
AES

1 Buď - použijte nejčastější - vyberte TKIP.
Nebo - vyberte AES.

� Stiskněte B nebo OK.

 
Vždy vyberte typ zabezpečení WPA, které odpovídá síti.
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CZ Žádost Možnosti Akce

Select code index Code 1
Code 2
Code 3
Code 4
Exit code editing

1 Vyberte security code index (WEP key index).
� Stiskněte B nebo OK.

 
Vždy vyberte code index (WEP key index), který odpovídá síti.

Viz Nabídka nastavení - Advanced settings - Code management.

Enter security code 
(WEP)

**********
<Change>

1 Buď - vyberte <Change> a zadejte bezpečnostní 
kód (WEP key).
Nebo - volbou ********** potvrďte uložený kód 

(WEP key)
� Stiskněte B nebo OK.

Vždy zadejte bezpečnostní kód (WPA key), který odpovídá síti.

Enter security code 
(WPA)

**********
<Change>

1 Buď - vyberte <Change> a zadejte bezpečnostní 
kód (WPA key).
Nebo - volbou ********** potvrďte uložený kód 

(WPA key)
� Stiskněte B nebo OK.

 
Vždy zadejte bezpečnostní kód (WPA key), který odpovídá síti.

Select network settings Automatic (DHCP)
Manual (Static IP)

1 Buď, nejčastější - Vyberte Automatic (DHCP).
Nebo - Vyberte Manual (Static IP). Pro zkušené 

uživatele. Identifikační číslo přístroje (IP 
adresa), Netmask, Gateway a preferovaný 
DNS server musí být nastaveny ručně.

� Stiskněte B nebo OK.

Apply settings? Yes
No

1 Buď - Vyberte Yes.
Nebo - zrušte nastavení volbou - No.

� Stiskněte B nebo OK.

Save to profile Profile 1
Profile 2
Profile 3

1 Vyberte profil, který chcete změnit.
� Stiskněte B nebo OK.

 
Pro snadné připojení k různým sítím můžete použít různé profily.

Viz nabídka nastavení - Advanced settings - Profile management.
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CZUžijte si

Základní navigace
Další návod vám poskytne příklad způsobu spouštění přehrávání souborů.

Přesná struktura nabídky závisí na použitém síťovém prostředí (tj. zda máte přístup 
k Internetu) a na organizaci hudební knihovny v počítači.

Nabídka HOME může vypadat takto

Home
 Music server 1

 Music server 2

 Favorites

 Internet Radio
Favorites
 Nick Ferry

 Nicole Ferry

 .....................................

 .....................................

Internet Radio
 Yahoo

 Live365

 .....................................

 .....................................

 .....................................

Live365
 Genre

 Country

 Bitrate

 All

Zapněte SLA55�0
1 Stiskněte 1 (1) nebo HOME (4).

Zvýrazněte položku
� Stiskněte v nebo V (5).
 Přidržením tlačítka zrychlíte posun.

Skok na položku seznamu
1 Stiskněte JUMP TO (18).
� Stiskněte číselné tlačítko (�). Podrobnosti v Možnosti číselných tlačítek.

Vyberte položku
3 Stiskněte B (5) nebo OK (16).
 Na LCD zobrazovači se objeví nová položka nabídky.

4 Opakujte kroky � a 3 do zobrazení požadované položky. 
Položka kterou je možno přehrávat obsahuje složky a soubory.

Spusťte přehrávání
5 Stiskněte OK (16) nebo X/B (12).

Zastavte přehrávání
• Stiskněte x (16).

Vyberte další soubory
Buď - Stiskem b (5) se vraťte zpět ve struktuře nabídky.
Nebo - Stiskněte HOME (4).
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CZ Možnosti číselných tlačítek
Tlačítko Sekvence
1 1 . - @ <mezera> ! ~ & :  (atd.)
2 2 a b c A B C 2 a b c (atd.)
3 3 d e f D E F 3 d e f (atd.)
4 4 g h i G H I 4 g h i (atd.)
5 5 j k l J K L 5 j k l (atd.)
6 6 m n o M N O 6 m n o (atd.)
7 7 p q r s P Q R S 7 p q r s (atd.)
8 8 t u v T U V 8 t u v (atd.)
9 9 w x y z W X Y Z 9 w x y z (atd.)
0 0
. Vymazání předchozího znaku.
b Výběr předchozího znaku.
B Výběr dalšího znaku.
v V a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N 

o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z 
[ \ ] ^ _ ` { | } ~ <mezera> ! " # $ % & ’ ( ) 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @

Ikony LCD zobrazovače hudebního adaptéru
Následující tabulka popisuje ikony, které se mohou objevit na LCD zobrazovači 
bezdrátového hudebního adaptéru.

Příklad textu Vysvětlení

Nick Ferry Jméno umělce

…One More Time Název alba

Born To Be Happy Název skladby

 (základní) Proběhlá/celková hrací doba aktuální skladby

 
Ikona

 
Vysvětlení

B Právě přehrává

Indikátor signálu bezdrátové sítě

Indikátor naplnění zásobníku streamu:
Udává, že obsah je přenášen a ukládán v přístroji 
a během několika sekund se začne přehrávat.

x Přehrávání je přerušeno.

Opakování aktuální skladby.

Opakování všech skladeb ve složce.

Náhodné přehrávání všech skladeb ve složce.

Možno provést krok vpřed ve struktuře nabídky.

Možno provést krok zpět ve struktuře nabídky.

Přehrávání souboru je možné.

Přehrávání souboru NENÍ možné.
Podrobnosti k přehrávání chráněných souborů 
v Poslech chráněné hudby na str. 18.

Číslo položky/počet položek ve složce.
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CZ
Zpracování (prosím vyčkejte).

Bezdrátová síť je odpojena.

Bezdrátové spojení bod-bod (Ad-Hoc).

Internetové rádio je dostupné.

Ukládání aktuální položky.

Kurzor.

Místní služby
Sdílení hudby

V SLA5520 budou dostupné pouze ty soubory, které vidíte ve Philips Media 
Manager.

Pro zvukový systém budou dostupné pouze ty soubory, které podporuje SLA5520.

Otevřete Philips Media Manager
1 Vyberte Start.
� Buď - Vyberte Programs.

Nebo - Vyberte All programs.
3 Vyberte Philips Media Manager.
4 Vyberte  Philips Media Manager.

Vyberte typ obsahu
• Vyberte Music.

Přístroje, které přehrávají obrázky a video, naleznete na www.philips.com.

Přidání hudebních souborů do knihovny
1 Vyberte Add music.
� Vyberte Add files or Folders.

3 Vyberte soubory nebo složky, které chcete přidat.
4 Vyberte Open. 

Od této chvíle jsou hudební soubory přidány a zpřístupněny v SLA5520.

www.philips.com
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CZ
Poslech hudby
1 Při navigaci v hudebních souborech postupujte podle návodu v kapitole Základní 

navigace.
� Stiskem OK (16) nebo X/B (12) spustíte přehrávání hudebního souboru. 

Nyní se soubor přehrává.

All Music Zobrazení všech sdílených hudebních souborů.
Artists Zobrazení All Music setříděných podle umělců.
Albums Zobrazení All Music setříděných podle alb.
Genres Zobrazení All Music setříděných podle žánru.
Playlists Zobrazení playlistů vytvořených v Philips media manager. Favorites 

Zobrazení oblíbených vytvořených v Philips media manager.
Watch Folders Zobrazení struktury složek Watch Folders. Viz Help ve Philips media 

manager.

Během přehrávání zvuku jsou dostupné z dálkového ovládače tyto možnosti:

X/B - Přerušuje aktuální skladbu. 
- (Re-)startuje přehrávání aktuální skladby.

x Ukončuje přehrávání aktuální skladby.

> - Skok na další skladbu (stiskněte jednou). 
- Rychlé vyhledávání v aktuální skladbě (držte).

. - Skok na začátek skladby (stiskněte jednou). 
- Skok na předchozí skladbu (stiskněte dvakrát).

 Umlčení zvuku.

REPEAT Přepíná mezi opakováním aktuální skladby, všech skladeb a normálním 
přehráváním.

INFO Zobrazení informací o skladbě.

SHUFFLE Přepíná mezi náhodným a postupným přehráváním.

Poslech chráněné hudby

Požadavky na počítač
1GHz / 1000 MHz procesor, paměť 256 MB RAM, 200 MB volného místa na disku, 
Windows XP s SP 2 nebo vyšším.

Media manager (UPnP server)
Buď - Některá z dalších verzí Philips Media Manager bude obsahovat možnost 

streamování WMA-DRM chráněné hudby.
Nebo - Použijte Windows Media Connect pro streamování WMA-DRM chráněné 

hudby. Philips SLA5520 je nutno přidat do safe list ve Windows Media 
Connect.

1 Spusťte media manager v počítači.
� Ujistěte se, že media manager sdílí chráněný obsah.
3 Stiskněte Home na ovládači.
4 Vyberte media manager v SLA55�0.
5 Podrobnosti ke spuštění přehrávání naleznete v kapitole Poslech hudby.
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CZ
Přehrávání oblíbených hudebních položek
Uložte položku do předvolby
1 Přesuňte se na položku (složku nebo soubor).
� Stiskněte PRESET (3).
3 Stiskem číselného tlačítka 0-9 (2) uložte položku pod číslo.

Přehrávání položky z předvolby
• Vyberte předvolbu stiskem odpovídajícího čísla 0-9 (2).

Vytvoření playlistu oblíbených (Favorites playlist)
Můžete uložit až 20 oblíbených položek (složek či souborů) do playlistu, který je 
uložen lokálně v SLA5520.

Přidání souboru nebo složky do playlistu oblíbených
• Stiskněte (UN)MARK (6) během navigace nebo přehrávání.

Odstranění souboru nebo složky z playlistu oblíbených
1 Stiskněte HOME (4).
� Vyberte Favorites (v nebo V).
3 Stiskněte B nebo OK (16).
4 Přesuňte se na položku, kterou chcete odstranit.
5 Stiskněte (UN)MARK (6).

Přehrávání z playlistu oblíbených
1 Stiskněte HOME (4).
� Vyberte Favorites (v nebo V).
3 Stiskněte B nebo OK (16).
4 Přesuňte se na položku, kterou chcete přehrát.
5 Stiskněte X/B (12).
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CZ
Internetové služby
Vytvoření uživatele

Pro přístup k internetovým rádiím je požadován uživatelský profil.

Připojte se k internetu
1 Stiskněte HOME (4).
� Vyberte Internet radio (v nebo V).
3 Stiskněte B nebo OK (16).

Registrujte se zdarma
4 Zadejte svou e-mailovou adresu.
5 Stiskněte OK.
6 Postupujte podle instrukcí z obdržené e-mailové zprávy.

Vytvoření dalších uživatelů

SLA5520 povoluje maximálně 3 uživatele.

1 Stiskněte Settings (17).
� Vyberte User settings.
3 Stiskněte B nebo OK (16).
4 Vyberte Primary user.
5 Stiskněte B nebo OK (16).
6 Vyberte Add user.
7 Stiskněte B nebo OK (16).
8 Buď - Postupujte podle Vytvoření uživatele – Registrujte se zdarma.

Nebo - 1 Zadejte svou e-mailovou adresu. 
� Stiskněte OK (16). 
3 Zadejte své heslo. 
4 Stiskněte OK (16).

Poslech internetového rádia
1 Stiskněte HOME (4).
� Vyberte Internet radio (v nebo V).
3 Stiskněte B nebo OK (16).
4 Vyberte svůj profil uživatele (user profile).
5 Stiskněte B nebo OK (16).
6 Při spuštění přehrávání postupujte podle instrukcí ze Základní navigace.

Update z Internetu
1 Stiskněte Settings (17).
� Vyberte Software update (v nebo V).
3 Stiskněte B nebo OK (16).
4 Buď - 1 Pokud se na LCD zobrazuje Do you want to update your product?, 

stiskněte B nebo OK.
�  Vyčkejte, až se SLA5520 restartuje.

 Nebo - Pokud není update k dispozici, stiskněte b.
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CZNabídka nastavení
V update softwaru mohou být obsaženy nové funkce.

• Stiskem SETTINGS (17) spustíte navigaci nastavením SLA5520.

Skupina Podrobnosti Vysvětlení

Device status Device name Název SLA5520.

Software version Verze softwaru v SLA5520.

Bootloader version Verze zaváděče v SLA5520. Zaváděcí program pomáhá 
upgradovat SLA5520 v případě závady.

Hardware version Verze hardware SLA5520.

Network name (SSID) Název sítě (SSID) identifikuje bezdrátovou síť. Vlastník 
jej může měnit.
SSID - Service Set Identifier.

Wireless mode Režim bezdrátové sítě definuje způsob komunikace 
zařízení.
Infrastruktura (upřednostněno) - při použití základnové 
stanice, směrovače, gateway nebo přístupového bodu. 
Zařízení komunikují přes tyto prvky sítě.
Příklad - Základnová stanice Philips (s přístupem 
k Internetu), PC s vestavěným bezdrátovým připojením 
a Philips SLA5520.
Bod -bod (Ad-Hoc) - Zařízení komunikují přímo jedno 
s druhým.
Příklad - PC s vestavěným bezdrátovým připojením 
a Philips SLA5520

Security (Encryption) Indikuje zda je v síti povoleno zabezpečení (šifrování): 
„WPA“, „WEP“ nebo „None“.
WPA (nejlepší) - Wireless Protected Access
WEP (dobré) - Wired Equivalent Protocol
None - žádné

WiFi signal strenght Síla signálu bezdrátové sítě v místě SLA5520.

WiFi channel Indikuje kanál WiFi používaný sítí.

Unique product ID (MAC) Unikátní identifikační číslo výrobku SLA5520.
MAC - Media Access Control

Automatic address (DHCP) SLA5520 je přiřazeno identifikační číslo výrobku (IP 
adresa). Používá se při komunikaci se sítí. Přiřazuje je 
DHCP server.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol.

Product ID (IP) Identifikační číslo výrobku (IP adresa), přiřazené 
SLA5520 při komunikaci se sítí.
Příklad - 192.168.0.1 (192.68.000.001)
IP adresa - Internet Protocol address.

Subnet mask Maska podsítě definuje možná identifikační čísla výrobku 
(IP adresy) v síti. Maska podsítě musí být shodná pro 
všechna zařízení. 
Příklad - 255.255.255. 0 (255.255.255.000)
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CZ Skupina Podrobnosti Vysvětlení

Device status Gateway ID (IP) Program běžící v základnové stanici (směrovači) nebo na 
PC, překládající komunikaci z lokální sítě do internetové 
komunikace.

DNS server preferred Upřednostňovaný sever DNS je identifikační číslo 
přístroje (IP adresa) DNS serveru.
DNS server - Program běžící v základnové stanici 
(směrovači). Překládá žádosti o internetové stránky pro 
poskytovatele Internetu.

DNS server alternate Záložní sever DNS je identifikační číslo přístroje (IP 
adresa) záložního DNS serveru.

Proxy server Definuje potřebu proxy serveru.

Proxy hostname Buď - Proxy hostname definuje identifikační číslo 
přístroje (IP adresu) proxy serveru.

Nebo - Proxy hostname definuje internetovou adresu 
(URL) proxy serveru.

Proxy port Proxy port definuje bránu pro zasílání žádostí na proxy 
server.
Rozsah - 0 až 65535

Configuration wizard Load profile Profile 1
Profile 2
Profile 3

1 Vyberte požadovaný profil.
� Stiskněte B nebo OK.
Hodnoty z profilu se použijí.

 
Je použitelné pouze je-li povoleno Advanced settings - Profile management. 

Select network Network 1 (SSID)
Network 2 (SSID)
Other (Advanced)

1 Buď - vyberte síť, k níž se má SLA5520 
připojit.

  Nebo - Vyberte Other (Advanced) 
a zadejte síť (SSID) ručně

� Stiskněte B nebo OK. 

Select wireless mode Network (Infrastructure) Upřednostněno - Zařízení komunikují přes 
základnové stanice, směrovače, gateway 
nebo přístupový bod.
Příklad - Základnová stanice Philips 
(s přístupem k Internetu), PC s vestavěným 
bezdrátovým připojením a Philips 
SLA5520.

Point to Point (Ad-Hoc) Pouze je-li k dispozici některé z těchto 
zařízení: základnová stanice, router, 
gateway nebo přístupový bod.
Příklad - PC s vestavěným bezdrátovým 

připojením a Philips SLA5520



�3

CZSkupina Podrobnosti Vysvětlení

Configuration wizard Select security type WPA Bezdrátová síť je zabezpečena (šifrována) 
pomocí WPA.
Způsob rozpoznání způsobu zabezpečení 
sítě naleznete v návodu k síťovým prvkům.
WPA (nejlepší) - WiFi Protected Access

WEP Bezdrátová síť je zabezpečena (šifrována) 
pomocí WEP.
Způsob rozpoznání způsobu zabezpečení 
sítě naleznete v návodu k síťovým prvkům.
WEP (dobré) - Wired Equivalent Protocol

None Bezdrátová síť není zabezpečena 
(šifrována).
Způsob rozpoznání způsobu zabezpečení 
sítě naleznete v návodu k síťovým prvkům. 

Select WPA mode TKIP Typ zabezpečení WPA je TKIP. Jedná se 
o základní možnost WPA.
TKIP - Temporal Key Integrity Protocol.

AES Typ zabezpečení WPA je AES.
Způsob rozpoznání typu zabezpečení WPA 
naleznete v návodu k síťovým prvkům.
AES - Advanced Encryption Standard.

Select code index Code 1
Code 2
Code 3
Code 4
Exit code editing

1 Vyberte security code index (WEP key 
index).

� Stiskněte B nebo OK.

Je použitelné pouze je-li povoleno Advanced settings - Code management.

Enter security code 
(WEP)

********** Potvrďte uložený kód (WEP). Jste-li na 
pochybách, změňte bezpečnostní kód 
(WEP).

<Change> Zadejte bezpečnostní kód (WEP key).
Je možno jej nalézt v základnové stanici 
(směrovači). Podrobnosti v návodu. 

Enter security code 
(WPA)

********** Potvrďte uložený kód (WPA). Jste-li na 
pochybách, změňte bezpečnostní kód 
(WPA).

<Change> Zadejte bezpečnostní kód WPA.
Je možno jej nalézt v základnové stanici 
(směrovači). Podrobnosti v návodu.

Select active code Code 1
Code 2
Code 3
Code 4

Vyberte security code identifier (WEP 
key index). Rozsah 1-4. Je možno jej 
nalézt v základnové stanici (směrovači). 
Podrobnosti v návodu.
WEP security code identifier - Je-li 
zadán více než jeden WEP security code 
identifier (WEP key), je nutno vybrat 
aktuálně aktivní kód (key index).
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CZ Skupina Podrobnosti Vysvětlení

Configuration wizard Select network settings Automatic (DHCP) SLA5520 je přiřazeno identifikační 
číslo výrobku (IP adresa). Používá se při 
komunikaci se sítí. Přiřazuje je DHCP 
server.
DHCP - Dynamic Host Configuration 
Protocol.

Manual (Static IP) Pouze pro zkušené uživatele - Identifikační 
číslo přístroje (IP adresa), Netmask, 
Gateway a preferovaný DNS server musí 
být nastaveny ručně.

Product ID (IP) ***.***.***.*** Potvrďte identifikační číslo výrobku (IP 
adresa), přiřazené SLA5520.

<Change> Zadejte identifikační číslo výrobku. 

Subnet mask ***.***.***.*** Zadejte masku podsítě. Maska podsítě 
musí být shodná pro všechna zařízení v síti.

<Change> Zadejte masku podsítě. 

Gateway ID (IP) ***.***.***.*** Potvrďte identifikační číslo výrobku 
(IP adresa) gateway. Adresa gateway je 
nejčastěji stejná jako adresa základnové 
stanice, směrovače nebo přístupového 
bodu.

<Change> Zadejte identifikační číslo výrobku (IP 
adresu) gateway. 

DNS server preferred ***.***.***.*** Potvrďte identifikační číslo výrobku (IP 
adresa) upřednostňovaného DNS serveru. 
Adresa DNS serveru je nejčastěji stejná 
jako adresa základnové stanice, směrovače 
nebo přístupového bodu.

<Change> Zadejte identifikační číslo výrobku (IP 
adresu) DNS serveru. 

DNS server alternate ***.***.***.*** Potvrďte identifikační číslo výrobku (IP 
adresa) záložního DNS serveru.

<Change> Zadejte identifikační číslo výrobku (IP 
adresu) záložního DNS serveru. 

Apply settings? Yes Uložení nastavení konfigurace.

No Zrušení nastavení konfigurace. 

Save to profile Profile 1
Profile 2
Profile 3

1 Vyberte security code index (WEP key 
index).

� Stiskněte B nebo OK.

User settings Primary user Add user Přidejte hostujícího uživatele. Je nutno 
zadat e-mailovou adresu a (volitelně) heslo.

Remove user Vyberte uživatele, kterého chcete 
odstranit. Potvrďte heslem primárního 
uživatele. 

Guest user 1 Uložte upřednostňované nastavení prvního 
hostujícího uživatele. 

Guest user 2 Uložte upřednostňované nastavení 
druhého hostujícího uživatele.
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CZSkupina Podrobnosti Vysvětlení

Software update Cancel (zrušit)
OK

Nový update programu může obsahovat 
nové funkce.

Select language English
Francais
Italiano
Deutsch
Espanol
Nederlands

Přepne jazyk do angličtiny.
Přepne do franštiny.
Přepne do italštiny.
Přepne do němčiny.
Přepne do španělštiny.
Přepne do holandštiny.

Advanced settings Profile management Enable Správa profilů slouží SLA5520pro 
usnadnění připojení do různých sítí. 
Příklad - Profil 1, network settings@home
Příklad - Profil 2, network settings@work
Profily 1, 2 a 3 jsou povoleny. Před 
uložením nastavení musí být zvolen profil. 
1.

Disable Zakáže profily 2 a 3. Všechna nastavení se 
týkají pouze Profilu 1.

Code management Enable Pouze pro zkušené uživatele - Je možné 
uložit až 4 bezpečnostní kódy (WEP).
Současně může být aktivní pouze 1.
Uložení 4 kódů (WEP) usnadňuje jejich 
změnu pro vyšší bezpečnost.

Disable Doporučeno - Pro připojení k síti stačí 1 
bezpečnostní kód (WEP). Je možno zadat 
pouze tento 1 kód. 

Edit device name Zadejte název sítě (SSID). 

Proxy server Enable Pouze pro zkušené uživatele nebo 
profesionální sítě - Žádosti o připojení 
k Internetu směřují přes proxy server.

Disable Doporučeno - Žádosti o obsah Internetu 
jsou posílány přímo do Internetu.

Configure date and 
time

Select time zone Změňte časové pásmo podle oblasti, v níž 
SLA5520 provozujete.

Daylight saving Enable Automatické nastavení letního/zimního 
času.

Disable Letní/zimní čas se automaticky nepřepíná.

Select time format Změňte tvar data podle svého přání.

Select profile Select profile Profile 1
Profile 2
Profile 3

Je dostupné pouze při povoleném 
Advanced settings - Profile 
management.
Načte nastavení z profilu.
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CZ Odstraňování potíží
Problém Tip

Nereaguje na dálkový ovládač (b1). Ujistěte se, že jsou správně vloženy baterie (b2).
Ujistěte se, že míříte ovládačem (b1) na SLA5520 (a).
Přesvědčte se, zda je SLA5520 napájen ze síťového zdroje.
Vyměňte baterie. Ujistěte se, že je vkládáte správně.

•
•
•
•

Nelze najít síť. Přesvědčte se, že jsou všechny síťové komponenty v provozu.
Buď - se ujistěte, že je vysílání názvu sítě (SSID Broadcast) povoleno v základnové  
 stanici (směrovači). 
Nebo - Zadejte název sítě (SSID) ručně. Podrobnosti naleznete v návodu  
  k základnové stanici.

•
•

Nelze se připojit k síti 
nebo
Připojení se přerušilo

Ujistěte se, že jste zadali správně bezpečnostní kódy (WPA nebo WEP).
Zadejte bezpečnostní kódy (WPA nebo WEP) přesně tak, jak .jsou uvedeny 
v základnové stanici (směrovači).
Přesvědčte se, zda firewall základnové stanice (směrovače) nebo firewall počítače 
nefiltruje MAC adresu SLA5520 ze sítě. Podrobnosti naleznete v návodu 
k základnové stanici.

•
•

•

Nalezení media manageru trvá déle 
než 30 sekund.

Viz Zkrácení času pro nalezení media manageru na další stránce.•

V nabídce HOME SLA55�0 se 
nezobrazuje media manager.

Přesvědčte se, zda firewall základnové stanice (směrovače) nebo firewall počítače 
neblokuje media manager ze sítě.  
Podrobnosti naleznete v souborech Help media manageru.
Ujistěte se, že je SLA5520 připojen do správné sítě.

•

•

Není možné procházet média 
pomocí manageru SLA55�0.

Ujistěte se, že media manager sdílí hudební soubory.
Ujistěte se, že media manager povoluje SLA5520 prohledávání knihovny.

•
•

Není možné spustit přehrávání 
hudebních souborů.

Ujistěte se, že SLA5520 podporuje formáty souborů (podle přípon WMA, MP3, 
WAV) (WMA-DRM, WMA, MP3, WAV).
Ujistěte se, že je knihovna media manageru aktuální.
Při přehrávání chráněných nahrávek 
Ujistěte se, že je při prvním přehrávání dostupné připojení k Internetu.

•

•
•
•

Není možné spustit internetové 
rádio.

Přesvědčte se, zda firewall základnové stanice (směrovače) neblokuje internetové 
rádio.
Zkuste to jindy. Služba nemusí dočasně pracovat.

•

•

Žádný zvuk z reproduktorů. Přesvědčte se, zda není umlčen zvuk SLA5520.
Ujistěte se, že je zvukový systém zapnutý.
Přesvědčte se, zda není umlčen zvuk systému.
Ujistěte se, že je na systému zvolen správný vstup.
Zkontrolujte propojení SLA5520 a hudebního systému.

•
•
•
•
•

Seznam oblíbených je plný. Seznam oblíbených je omezen na 20 položek. Před přidáním dalších je nutno 
některé smazat.

•

Potíže s připojením k serveru nebo 
k síti.

Media manager neodpovídá. Ujistěte se, že jsou ostatní prvky sítě v pořádku.•

Není povoleno více uživatelů. Počet uživatelů je omezen na 3. Dalšího uživatele můžete přidat po smazání 
některého z předchozích.

•

Datum/čas se nezobrazuje správně. Přesvědčte se, zda je aktivní připojení SLA5520 k Internetu. 
Nastavte datum/čas v nabídce Nastavení.

•

Předvolby nepracují. Používejte kompatibilní media manager (Philips media manager).•
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CZ
Zkrácení času pro nalezení media manageru

Vyhledávání media manageru je možno zkrátit až na méně než 20 sekund.

Buď - je-li připojení k Internetu provedeno přes jediné PC - viz Povolení sdílení 
internetového připojení v PC.

Nebo - nejsou-li použity žádné základnové stanice, směrovač, gateway ani 
přístupový bod - viz Uzamčení identifikačního čísla přístroje (IP 
adresy) v PC.

Povolení sdílení internetového připojení v PC

Sdílení internetového připojení je dostupné pouze v PC se dvěma síťovými 
připojeními.
Příklad - PC s připojením k Internetu (drátovým) a bezdrátovým připojením 

k SLA5520.

1 Přihlaste se do PC jako Administrator.
� Vyberte Start.
3 Vyberte Control Panel.
4 Otevřete Network Connections.
5 Klepněte pravým na připojení, které používáte pro Internet.
Příklad - Vytáčené připojení (Dial Up connection).

Příklad - Local Area Connection.
6 Vyberte Properties.
7 Vyberte Advanced.
8 Povolte Allow other network users to connect through this computer’s 

Internet connection.
9 Zakažte Allow other network users to control or disable the shared 

Internet connection.
10 Vyberte OK.
11 Restartujte PC.
1� Restartujte SLA55�0.

Uzamčení identifikačního čísla přístroje (IP adresy) v PC

Uzamčení IP adresy v PS je možné pouze při spojení Bod-bod (Ad-Hoc).

1 Vyčkejte, až SLA55�0 nalezne media manager.
� Vložte instalační CD (d) do mechaniky CD.
3 Vyberte TOOLS.
4 Vyberte Auto IP Network Utility.
5 Vyberte připojení, které používáte ke spojení s SLA55�0.
Příklad - Wireless network connection.
6 Vyberte Lock AutoIP.
7 Vyberte Exit.
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CZ Další informace o síti

Bezpečnost
Firewall
Při prvním požadavku Philips Media Manager na přístup do sítě vás bude firewall 
varovat.
• Vyberte Unblock, Allow nebo podobný výraz pro povolení přístupu. 

Philips Media manager je nyní připraven stahovat aktualizace a streamovanou hudbu do 
Hudebního adaptéru.

Při použití bezdrátové gateway v základnové stanici a přítomnosti firewallu musí být 
pro program mediálního serveru povoleny zprávy multicast, aby byla zajištěn provoz 
z/do SLA5520 (239.255.255.xxx).

Řízení/filtrování MAC adres
Používáte-li filtrování MAC adres v bezdrátové síti, budete muset znát adresu 
bezdrátového hudebního adaptéru. MAC adresa je unikátní číslo, identifikující zařízení 
v síti. Sestává ze série čísel a písmen ve formátu:xx.xx.xx.xx.xx.xx.
Mac adresu bezdrátového hudebního adaptéru můžete zobrazit na LCD zobrazovači 
takto:

1 Stiskněte SETTINGS (17).
� Vyberte Device status (v nebo V).
3 Stiskněte B nebo OK (16).
4 Vyberte Unique product ID (MAC) (v nebo V).

Pro vynětí bezdrátového hudebního adaptéru z filtrování MAC adres je nutné změnit 
nastavení bezdrátové sítě. Postupujte přitom podle dokumentace k síti.
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CZDalší informace
Zdraví a bezpečnost
Zapnutý výrobek vysílá a přijímá rádiové vlny. Výrobek odpovídá normám, které 
se ho týkají. Kvalita přenosu může být ovlivněna mikrovlnnými troubami a dalšími 
bezdrátovými a mikrovlnnými systémy (Bluetooth, bezdrátové sítě apod.). Výrobek 
používá vysokofrekvenční technologii, může být proto ovlivněn stejným rušením jako 
GSM telefony, přenosné vysílačky a další výrobky používající vf přenos.

Údržba a opravy
Je-li přístroj vadný a vyžaduje opravu, obraťte se i po záruce na naše odborníky (viz 
str. 2).

Recyklace a likvidace
Veškerý nadbytečný obalový materiál byl vypuštěn. Výrobek sestává z materiálů, které 
je možno recyklovat po rozebrání odbornou organizací. Při likvidaci obalu, použitých 
baterií a přístroje samotného postupujte ve shodě s místní legislativou.

Informace pro zákazníka

Zacházení s použitým výrobkem
Výrobek byl navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je 
možné recyklovat a znovu použít.

Použití uvedeného symbolu přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek podléhá 
evropské normě 2002/96/EC.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrického a elektronického 
odpadu.

Při likvidaci elektronických zařízení postupujte podle místní legislativy a nevyhazujte je 
do běžného domovního odpadu. Správný způsob likvidace starých výrobků zabraňuje 
jejich negativnímu působení na životní prostředí a lidské zdraví.
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CZ Technické údaje
Elektromagnetická kompatibilita USA

FCC CFR47 Part 15B, Class II

Evropa
89/336/EEC,
ETC 301 489-1&17(2,4GHz)
EN61000-3-2
(Emise harmonického střídavého proudu)
EN55022 Class II, EN50082-1 (Imunita)

Japonsko
VCCI Class II

Bezpečnost výrobku CB (IEC60950)

Rádiové normy USA
FCC CFR47 Part 15C,
Para15.247, 205, 209

Kanada
IC RSS 210

Evropa
EN 300 328

Japonsko
ARIB STD-T66 (Chan1-13),
T-33 (Chan14)

Rozměry š × v × h
110 × 160 × 44 mm

Příkon
Příkon v pohotovostním stavu

3,5 W
1,7 W

Hmotnost 240 g

Podporované kodeky zvukové 
WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

Napájecí zásuvka DC 9V/0,5A

Výstup 1/8“ stereo zvuk

Bezdrátová síť 802.11g

Připojení k síti Univerzální Plug&Play
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CZOdmítnutí odpovědnosti Microsoft týkající se chráněného obsahu
Tento výrobek je chráněn určitými právy k duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft 
Corporatiion.

Použití nebo šíření těchto technologií mimo výrobek je zakázáno bez svolení 
Microsoftu nebo jeho autorizovaných zástupců.

„Poskytovatelé obsahu používají technologii digitální správy autorských práv ve 
Windows Media v tomto přístroji („WM-DRM“) pro ochranu integrity obsahu 
(„Secure Content“) tak, aby jejich duševní vlastnictví, včetně autorských práv, tohoto 
obsahu nebylo porušeno. Tento výrobek používá pro přehrávání zabezpečeného obsahu 
(„WM-DRM Software“) software WM-DRM. Byla-li porušena bezpečnost WM-DRM 
Software v tomto zařízení, vlastník zabezpečeného obsahu („Secure Content Owner“) 
může požádat Microsoft o odvolání práva WM-DRM Software k získání nové licence 
pro kopírování, zobrazení nebo přehrávání zabezpečeného obsahu. Toto odvolání nemá 
vliv na přehrávání nezabezpečeného obsahu pomocí WM-DRM Software. Seznam 
odvolání práv WM-DRM Software je stažen do zařízení při každém stažení licence 
pro zabezpečený obsah z Internetu nebo z PC. Microsoft může podle této licence 
rovněž stáhnout seznam odvolání do vašeho zařízení jménem vlastníků zabezpečeného 
obsahu.“
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CZ Slovníček
Adresa MAC Unikátní identifikace zařízení v síti.

Je přiřazena zařízení již ve výrobě.
Zkratka - Media Access Control

AES AES je způsob zabezpečení WPA.
Viz způsoby zabezpečení.
Viz WPA.
Zkratka - Advanced Encryption Standard

Bezdrátová síť V bezdrátových sítích jsou zařízení spojena mezi sebou. Mohou být spojena kabely 
(ethernet) nebo bezdrátově (802.11). Jedno ze zařízení je obvykle DHCP server.
Příklad - Základnová stanice Philips (směrovač) s připojením k několika PC.

Bezdrátový adaptér pro notebook Bezdrátový adaptér pro notebook Philips může připojit notebook k bezdrátové síti.
Web - www.philips.com

Bezdrátový hudební adaptér Philips Wireless Music Adapter je UPnP klient.SLA5520 může přehrávat hudbu v MP3, 
WMA a WMA-DRM.

Bezdrátový multimediální adaptér Philips Wireless Multimedia Adapter je UPnP klient. Může přehrávat hudbu, obraz 
a filmy.
Příklad - Podrobnosti na www.philips.com.

Bezdrátový USB adaptér Bezdrátový adaptér USB Philips může připojit PC k bezdrátové síti.
Web - www.philips.com

Bezpečnostní kód Často nazýván šifrovací klíč, definuje kód chránící bezdrátovou síť. Pro maximální 
bezpečnost se doporučuje náhodný řetězec znaků (písmen, číslic a symbolů). 
Neuvádíme příklady, pro maximální bezpečnost si definujte vlastní řetězec. A měňte jej 
často.

Bit Jednotka informace, nejmenší množství dat, přenášených elektronickými zařízeními.
Příklad - Viz Všeobecný přehled šířky pásma.

Bootloader
(Zaváděč)

Část programu SLA5520. Pomáhá opravit chyby programu, pokud se vyskytnou.

Byte Skupina 8 bitů. Byty se nejčastěji používají pro vyjádření velikosti souborů. Jsou 
definovány tyto větší násobky bytů.
Kilobyte (kB) - 1024 bytů
Příklad - Obrázek má 450 kB.
Megabyte (MB) - 1024 kB
Příklad - Film má velikost 700 MB.
Gigabyte - 1024 MB
Příklad - Velikost pevného disku je 120 GB.
Příklad - Viz Všeobecný přehled šířky pásma.

DHCP Program běžící v základnové stanici nebo na serveru. Způsob přiřazení 
identifikačních čísel výrobků zařízením. DHCP server identifikuje zařízení v síti 
a přiřazuje jim identifikační čísla.
Zkratka - Dynamic Host Configuration Protocol.

www.philips.com
www.philips.com
www.philips.com
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CZDNS Program běžící v základnové stanici. Zprostředkovává komunikaci mezi žádostmi 
o připojení k Internetu a poskytovatelem. 
Příklad - (Např. převod url www.philips.com na IP adresu xxx.xxx.xxx.xxx)
Zkratka - Domain Name Server.

Drátová síť V drátových sítích jsou zařízení spojena kabely (ethernet). Jedno ze zařízení je obvykle 
DHCP server.
Příklad - Směrovač s připojením k několika PC.

DRM Způsob ochrany obsahu souborů před nelegálním použitím.
Zkratka - Digital Rights Management

Ethernet Ve vztahu k dnešnímu použití.
Viz drátové sítě.
Příklad - Kabel
Příklad - Konektor
Příklad - Port
Příklad - Síť.

Firewall Program běžící na základnové stanici nebo v PC, řídí a chrání komunikaci v síti.
Firewall definuje pravidla pro všechna zařízení a aplikace (např. software). Pravidla 
musí být dodržována při vzájemné komunikaci i při spojení na Internet. Pravidlo může 
definovat že zařízení (např. - SLA5520) může nebo nemůže přistoupit do sítě.
Příklad - Windows Firewall
Příklad - Norton Firewall
Příklad - McAfee Firewall
Příklad - Zone Alarm.

Firmware Viz software.
Příklad - Program v SLA5520

Gateway Program běžící na základnové stanici nebo na serveru. Převádí lokální komunikaci 
do komunikace s Internetem.
Příklad - Základnová stanice Philips.

Hardware Fyzická část zařízení, kryty a vnitřní části.

Identifikační číslo zařízení Identifikace zařízení v síti pomocí Internet Protocol (IP). Sestává ze 4 skupin čísel (0 až 
255) oddělených tečkami: xxx.xxx.xxx.xxx.
Přiřazuje je DHCP server nebo se zadá ručně.
Identifikační číslo zařízení používají zařízení při vzájemné komunikaci.
Srovnání - Jména lidí.
Příklad - 192.168.0.1 (192.168.000.001)

IEEE Ve vztahu k bezdrátovému adaptéru - IEEE prosazuje využití technologií jako 
80�.11.
Zkratka - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Web - www.ieee.org

IEEE 80�.11 802.11 je skupina bezdrátových přenosových technologií, definovaná IEEE:
802.11b - bezdrátový přenos s nízkou rychlostí (do 11 Mbit/s).
802.11g - bezdrátový přenos s vysokou rychlostí (do 54 Mbit/s).

IP adresa Viz identifikační číslo výrobku.

ISP Společnost poskytující internetové služby.
Srovnání - telefonní operátor.
Zkratka - Internet Service Provider.

www.ieee.org
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CZ Jako SMS Způsob zadávání textu z dálkového ovládače, který používá metodu psaní SMS 
u mobilních telefonů.
Příklad - Číselné tlačítko 2 má cyklický význam 2abcABC.

Knihovna Ve vztahu k manažeru médií (media manager).
Databáze názvů, umělců, žánrů a dalších informací o obsahu, která je dostupná pro 
media manager.
Srovnání - Rejstřík knihy.
Příklad - Obsah aplikace Philips Media Manager.

Kodek Program pro vytvoření digitálních souborů, obsahujících zvuk, obraz a video. Sestává 
ze 2 částí - kodéru (vytváří soubor) a dekodéru (přehrává soubor).

Maska podsítě
(subnet mask)

Identifikace možných identifikačních čísel zařízení (IP adres), které mohou být použity 
v síti. Sestává ze 4 skupin čísel (0 až 255) oddělených tečkami: xxx.xxx.xxx.xxx.
Příklad - 255.255.255.0

Maska sítě
(Netmask)

Viz Maska podsítě.

Media manager Program běžící na PC nebo na základnové stanici (směrovači).
Sdílí obsah z PC a dalších zařízení v síti.
Příklad - Philips Media Manager
Příklad - Windows Media Connect

MP3 Populární kodek zvukových souborů.

NAT Obvykle není nutný pro domácí provoz.
Program běžící na základnové stanici (směrovači).
Část 1–  Vytváří spojení mezi dvěma různými místními sítěmi přes internet. Obě sítě se 

pak jeví jako jedna. Často se používá ve firemní sféře pro spojení jednotlivých 
sítí zaměstnanců do korporátní sítě.

Část 2 – Přímá komunikace z interních sítí na správné spojení na Internetu. Některé 
speciální aplikace vyžadují NAT ke správné činnosti. Zkušení uživatelé někdy 
používají část II ke spojení s internetem.

Zkratka - Network Address Translation

Navigace Způsob výběru obsahu pro zobrazení, jako u SLA5520.
Příklad - Použití tlačítek doleva, doprava, dolů, nahoru, OK a přehrávání na ovládači 

SLA5520.

Název sítě Představuje identifikaci bezdrátové sítě.
Příklad - philips
Příklad - Paul’s home
Příklad - menehacknete

Obsah Hudba, obrázky a filmy tvoří obsah souborů.

PC Ve smyslu tohoto návodu.
PC může být stolní počítač nebo notebook.
Zkratka - Personal Computer

Pevný disk
(Hard disk)

Hardware uvnitř PC. Zařízení pro ukládání dat, často obsahu a programů.
Příklad - Disk C: v Průzkumníku Windows

Proxy port Označuje spojení se sítí, které musí být použito pro připojení k proxy serveru.
Rozsah - 0 až 65535



35

CZProxy server Program běžící na základnové stanici nebo na serveru. Zařízení v síti žádají proxy 
server (host) o povolení přístupu do určitých částí Internetu. Tato žádost probíhá přes 
definované spojení (port).

Přenosová rychlost
(Bitrate)

Šířka pásma, potřebná pro přenos obsahu.

Přístupový bod Viz Základnová stanice.

RCA Typ konektorů pro připojení zvukových a video kabelů (cinch).

Řídící bod UPnP Může propojovat UPnP server s UPnP klientem. Může spouštět, přerušovat 
a zastavit přehrávání v zařízení UPnP klienta. Řídící body UPnP jsou nejčastěji součástí 
UPnP klientů.
Příklad - Uživatelské rozhraní zařízení

SCART Typ konektoru pro připojení zvukových a video kabelů.

Server Server je počítač jako PC, používá se však profesionálně.
Příklad - webový server (např. www.philips.com)
Příklad - DNS server

Síť
(Network)

Spojení dvou nebo více zařízení, která spolu mohou komunikovat.
Příklad - Základnová stanice (s přístupem k Internetu), SLA5520 a PC.

Síť Ad-Hoc Viz Síť bod-bod.

Síť bod-bod Používá se tehdy, nejsou-li dostupná tato zařízení: základnová stanice, směrovač, 
gateway nebo přístupový bod. Zařízení komunikují přímo.
Příklad - SLA5520 s PC.

Sítě s infrastrukturou Sítě s infrastrukturou jsou tvořeny některými z následujících zařízení: základnová 
stanice, směrovač, gateway nebo přístupový bod.
Klientská zařízení - jako PC, bezdrátový hudební adaptér a další síťová zařízení - se 
mohou do takové sítě připojit. Základnová stanice obvykle sdílí i širokopásmové 
připojení k Internetu.
Příklad - Základnová stanice Philips s přístupem k Internetu, PC s bezdrátovým 
připojením a Philips SLA5520. 

Směrovač
(router)

Viz základnová stanice.

Software
(program)

Aplikační program, běžící v zařízen či na PC. Je možno jej upgradovat (vylepšit) pro 
zlepšení funkce.
Příklad - Philips Media Manager
Příklad - Windows

SSID Viz název sítě.
Zkratka - Service Set Identifier

Statická IP Někdy používaná zkušenými uživateli.
Způsob přiřazení identifikačního čísla zařízení. Je-li povolena statická IP, musí být 
identifikační číslo zařízení přiřazeno ručně.

Streaming Soubor akcí, potřebných pro přenos obsahu z jednoho zařízení do jiného.
Příklad - Načtení hudby z pevného disku, sdílení po síti, dekódování (viz kodek) 

v SLA5520 a poslech zvukovým systémem. 

www.philips.com
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CZ Šifrovací klíč Viz bezpečnostní kód.

Širokopásmový Internet Předplacené trvalé připojení on-line s podporou min. 256 kb/s.
Příklad - ADSL
Příklad - kabelová TV

Šířka pásma
(Bandwith)

Označení přenosové rychlosti, nejčastěji ~bity za sekundu
Příklad - Internetové připojení rychlostí 4 Mb/s.
Příklad - Šířka pásma zvukového soboru je 128 kb/s.
Příklad - Viz Všeobecný přehled šířky pásma.

TKIP Nejčastěji užívaný způsob zabezpečení WPA. Viz způsob zabezpečení. Viz WPA.
Zkratka - Temporal Key Integrity Protocol

UPnP Jazyk pro komunikaci zařízení mezi sebou. PC často tvoří UPnP server. SLA5520 je 
UPnP klient a řídící bod UPnP.
Srovnání - Místní jazyk.
Zkratka - Universal Plug and Play

UPnP klient Zařízení UPnP klient se připojuje k UPnP serveru. Může přehrávat hudbu, obrázky 
a filmy.
Příklad - Podívejte se na www.philips.com po kompatibilních produktech.

UPnP server Může streamovat obsah do UPnP klienta.  
Netvoří jej nezbytně PC.
Příklad - Pevný disk s přímým přístupem do sítě, který slouží jako UPnP server.
Příklad - Philips Media Manager

URL Webová adresa.
Příklad - http://www.philips.com.
Zkratka - Uniform Resource Locator

UTP Viz Ethernet.
Zkratka - Unshielded Twisted Pair

WAV Populární kodek pro zvukové soubory.
Zkratka - wave (vlna)

WEP Způsob zabezpečení sítě.
Zkratka - Wired Equivalent Privacy

WiFi WiFi je zkratka pro certifikaci WiFi. Před oficiálním označením zařízení jako WiFi 
musí proběhnout testovací program aliance WiFi. Ten ověří kompatibilitu zařízení 
s technologiemi IEEE 80�.11.
Zkratka - Wireless Fidelity
Příklad - WiFi bg.

WMA Populární kodek zvukových souborů.
Zkratka - Windows Media Audio

WPA Způsob zabezpečení.
Zkratka - WiFi Protected Access

www.philips.com
http://www.philips.com
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CZZákladnová stanice Zařízení s těmito funkcemi:
• Vytváří bezdrátovou síť
• Sdílí internetové připojení
• Řídí komunikaci bezdrátové a drátové (Ethernet) sítě.
Příklad - Základnová stanice Philips, podrobnosti na www.philips.com.

Způsob kódování Viz způsob zabezpečení.

Způsob zabezpečení Často nazýván způsob šifrování, způsob zabezpečení bezdrátové sítě.
Od nejlepšího po bez ochrany:
WPA AES
WPA TKIP
EWP (64 nebo 128 bit)
None (žádný).
Základnová stanice umožňuje definovat podtypy (podle délky, počtu bitů apod.).
Příklad - WPA AES
Příklad - WEP 64 bit

Všeobecný přehled šířky pásma

Všechna čísla v tabulce mají stejnou hodnotu.

Předpona bity Byty
G (Giga) 8 1 Násobení 1024
M (Mega) 8192 1024
k (kilo) 8388608 1048576
~ 8589934592 1073741824

Dělení 8

Příklad - 5 MB = 5 120 kB = 40 960 kb

Požadavky na šířku pásma pro všeobecné použití

Uvedená čísla jsou příklady pro orientaci, skutečné požadavky se mohou výrazně lišit.

Mb/sPoužití
bezdrátová síť IEEE 802.11g 54– 108+

001drátová síť
821,0zvuk

1filmy v DivX
6filmy z DVD
21filmy v HDTV

www.philips.com
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