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Brug for hjælp?

Besøg vores online-hjælp og få den nyeste supportinformation:
www.philips.com/support

1 Start din internetbrowser.
2 Indtast www.philips.com/support
3 Vælg Gå.
4 Søg efter produktinformation.

Typenummeret for dette produkt er: SLA5520.

Fejlfinding - se side 26-27.

KontaktlinjeLandTelefonnummer
Land Telefonnummer
Austria ...........................................................0820 901115 € 0,20
Belgium .........................................................070 253 010 € 0,17
Canada - English / Español ............1-888-PHILIPS (744-5477)
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)

Fremstilling af uautoriserede kopier af kopieringsbeskyttet materiale, herunder
computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af
ophavsrettigheder og udgøre en strafbar handling. Dette udstyr må ikke anvendes til
sådanne formål.
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• Gem denne brugervejledning til fremtidig brug.

• Følg den installationsprocedure, der er beskrevet i brugervejledningen. 
Dette sikrer den bedste installation med færrest antal tekniske problemer.

• Under opsætning og installation kan det være nyttigt at have anvisningerne til dit
audiosystem, din trådløse base station eller andre trådløse netværkskomponenter ved
hånden.

• Det trådløse netværk skal fungere i modus 802.11b og/eller 802.11g.

• Du finder de nyeste downloads og oplysninger om SLA5520 via vores webside:
www.philips.com/support.

• Du skal have internetadgang via bredbånd (minimum 256 kbit/sek.), hvis du ønsker at
bruge internetfunktionerne til SLA5520.

• Kontrollér, om du skal betale ekstra hos din internetserviceudbyder for at overstige en
bestemt grænse for overførte data. Hvis du bruger internetmedietjenester dagligt, kan du
komme til at overstige en sådan grænse.
Et eksempel - hvis du lytter til internetradio (64 kbit/sek) i mere end 36 timer, overføres
der 1 GB (gigabyte) data til din SLA5520.

Vigtig sikkerhedsinformation
• FORBINDELSER MÅ ALDRIG OPRETTES ELLER ÆNDRES, MENS DER ER TÆNDT

FOR STRØMMEN.

• Kontrollér inden brug af systemet, at driftsspændingen, der er angivet på systemets
mærkeplade, svarer til det lokale forsyningsnets spænding. 
Kontakt din forhandler, hvis det ikke er tilfældet.

• Radioudstyr til trådløs anvendelse er ikke beskyttet mod interferens fra andre
radiotjenester.

• Selv når systemet er i standby, bruger det strøm. Tag adapteren helt ud af stikkontakten,
når systemet skal kobles helt fra strømforsyningen.

• Produktet må ikke udsættes for væsker.
Ting, der er fyldt med væske - fx vaser eller drikkeglas, må ikke placeres tæt ved
produktet.

• Udsæt ikke systemet for kraftig fugt, regn, sand eller varmekilder,
der skyldes varmeapparater eller direkte sollys.

• Sørg for tilstrækkelig plads omkring produktet til passende ventilation.

• Åbn ikke produktet. Kontakt forhandleren af Philips-produkter, hvis der er tekniske
problemer med systemet.

Vigtige oplysninger
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Europæisk lovgivning
Dette produkt er konstrueret, afprøvet og fremstillet i overensstemmelse med det
europæiske R&TTE-direktiv, 1999/5/EF.

Ifølge dette direktiv kan dette produkt anvendes i følgende stater:

SLA5520/00 SLA5520/05

R&TTE-direktiv 1995/5 R&TTE-direktiv 1995/5

Nordamerikanske erklæringer
• Dette udstyr er blevet afprøvet og konstateret at overholde grænserne for en klasse-B

digital anordning i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC’s regler. Disse grænser er
oprettet med henblik på at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i
installationer i privat beboelse. Dette udstyr producerer, anvender og kan udstråle
højfrekvent energi og kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis det
ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen. Der er dog ingen
garanti for, at der ikke opstår interferens i en installation. Hvis dette udstyr forårsager
skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan konstateres ved at slukke og
tænde for udstyret, kan brugeren forsøge at fjerne interferensen ved hjælp af en eller
flere af følgende foranstaltninger:
- Drej eller flyt systemet.
- Gør afstanden mellem udstyret og modtageren større.
- Forbind udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som 

modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en rutineret radio-/tv-tekniker, hvis du har brug for hjælp.

• Denne anordning overholder Kapitel 15 i FCC’s regler og RSS-210 fra Industry Canada.
Driften forudsætter følgende to betingelser:
1) Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og
2) denne anordning skal kunne tåle eventuel interferens, der modtages, herunder

interferens, der forårsager utilsigtet funktion.

• Brugervejledningen eller instruktionsmanualen til en kilde til udstråling (uanset om
udstrålingen er tilsigtet eller ej) skal advare brugeren om, at ændringer, som ikke
udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan gøre
brugerens tilladelse til at anvende udstyret ugyldig.
Et eksempel: 
Advarsel: Ændringer i dette udstyr, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Philips, kan gøre

FCC’s tilladelse til at anvende udstyret ugyldig.

VIGTIGT: FCC’s erklæring vedrørende strålingseksponering:
Dette udstyr overholder FCC’s grænser for strålingseksponering, der er defineret for et
ureguleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med mindst 20 cm afstand
mellem udstrålingskilden og dig selv. Denne sender må ikke anbringes eller betjenes
sammen med en anden antenne eller sender.
– FCC’s ID for dette udstyr er: OYMSLA5520;
– Udstyrets IC er: 135M-SLA5520

FORSIGTIG
Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. 
Brugte batterier skal kasseres i henhold til instruktionerne.
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Kassens indhold

a. Trådløs musikadapter
SLA5520 

b1. Fjernbetjening,
b2. 2 x AAA-batterier 

c. Quick start guide 

d. Installations-cd 

Installation CD

e. Strømkabel f. Audiokabel
Stereo-RCA til 3,5 mm mini-jack 

Enten - audiosystem (med RCA-indgange) –––– eller - separate aktive højtalere

TENRETNI

Resultat efter installation

Trådløst netværk PC El-stikdåse



DK

7

Den trådløse musikadapter

1 Infrarød føler
Modtager signalet fra fjernbetjeningen. 

2 LCD-skærm
Viser menustatus og letter dermed navigeringen i musikbiblioteket og
systemindstillingerne.

3 Stereo 3,5 mm mini-jack-stik

4 Stikdåse til strømkabel

5 Nulstillingshul
Før forsigtigt en papirclips ind og tryk kortvarigt: 
< 2 sekunder – genstart; 
> 8 sekunder – stil indstillinger tilbage til standardværdierne. 

2

3

1

5

4
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Fjernbetjening
1 On/Standby (y)

2 Numeriske taster 0-9
– Under navigering: starter afspilning af gemte faste indstillinger.
– Under indtastning af tekst: indtastning af tekst som med en SMS.

3 PRESET
Tryk på PRESET, tryk på en numerisk tast: gem en fil eller mappe i en fast
indstilling.

4 HOME
Viser menuen HOME og tænder for SLA5520.

5 3 (op), 4 (ned), 1 (venstre), 2 (højre)
Navigeringstaster.

6 (UN)MARK
– Under navigering i Media Manager: tilføjer emner til listen over favoritter.
– Under navigering i listen over favoritter: fjerner et emne.

7 SHUFFLE
Skifter mellem blandet afspilning (shuffle) og fortløbende afspilning.

8 ∞ (foregående/tilbage)
– Springer til starten af en sang (tryk én gang).
– Springer til den foregående sang (tryk to gange).

9 – E + (lydstyrke op/ned)
Øger (+) og reducerer (–) lydstyrken.

10 s (mute)
Slukker for lyden.

11 9 (stop)
Standser afspilningen.

12 ;/2 (pause/afspil)
– Laver pause i  afspilningen.
– Starter afspilning.

13 § (næste/hurtigt fremad)
– Springer til næste sang (tryk én gang).
– Aspiller hurtigt fremad i den aktuelle sang (hold knappen nede).

14 REPEAT
Skifter mellem gentagelse af den aktuelle sang, gentagelse af alle sange og normal
afspilning.

15 INFO
– Under navigering: vender tilbage til afspilningsvisning.
– Under afspilningsvisning: viser mere information.

16 OK
Bekræfter et valg.

17 SETTINGS
Viser menuen Settings.

18 JUMP TO
Tryk på JUMP TO, tryk på en numerisk tast: springer til et emne på listen.

Se Afspilning med oplysninger om de avancerede funktioner.

2

3

4

5

6
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Installation af softwaren i computeren

Installation

INTERNET

INTERNET

Krav til computerens
processor 500 MHz
hukommelse 128 Mb
ledig plads på harddisken 150 Mb
operativsystem Windows 2000 eller Windows XP
Cd-rom eller dvd-afspiller
Kabelforbundet eller trådløs forbindelse til netværket

Yderligere krav til streaming af beskyttet musik
Processor 1 GHz / 1.000 MHz
hukommelse 256 Mb
ledig plads på harddisken 200 Mb
operativsystem Windows XP med service pack 2 eller nyere

Hvis du ikke har et trådløst netværk, kan du lave et:
Enten ved at (1) (den bedste løsning) installere en base station (router)
eller (2) oprette en direkte forbindelse mellem pc’en og SLA5520 ved at installere
en trådløs adapter i modus Point to point (Ad-Hoc). Find flere oplysninger i
brugervejledningen til adapteren.

Brug en trådløs base station fra Philips for at få det bedste resultat.
Brug en trådløs USB-adapter fra Philips til en pc for at få den bedste ydeevne i
point-to-point.
Brug en trådløs notebook-adapter fra Philips til en bærbar pc for at få den bedste
ydeevne i point-to-point.
Flere oplysninger findes på www.philips.com.

Hvis skærmbilledet med installation ikke vises, så start cd’en manuelt:
1 Vælg Denne computer.
2 Vælg cd-drevet.
3 Vælg Setup.exe.

Start af installations-cd’en
1 Læg installations-cd’en (d) i cd-drevet.

Installation af Philips Media Manager
1 Klik på Install Philips Media Manager.

2 Vælg Next (næste).



3 Vælg I accept the agreement (jeg accepterer aftalen).
4 Vælg Next (næste).

5 Vælg Next (næste).

6 Vælg Next (næste).

7 Vælg Next (næste).

8 Vælg Next (næste).

9 Aktivér WMA.
10Vælg Next (næste).

11Vælg Finish (afslut).

DK
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Vælg den mappe, hvor Philips Media Manager skal installeres.

Vælg mappen Startmenu til at oprette genvejene til Philips Media Manager i.

Vælg Start Media Server at next user log-in for automatisk at starte Philips
Media Manager, når du logger ind.

Vælg Run Philips Media Manager for at starte Philips Media Manager efter
installationen.

Vælg Create a Quick Launch icon for at oprette et ikon på startlinjen.

Vælg Create a desktop ikon for at oprette et ikon på skrivebordet.
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Installation af SLA5520

Tilslutning af audiokabel

Enten - til et audiosystem
1 Tag det medfølgende audiokabel (f).
2 Sæt et 3,5 mm mini-jack-stik ind i Audio-porten på SLA5520.
3 Tilslut stereo RCA-stikkene i venstre og højre indgang

på audiosystemet.

4 Tænd for audiosystemet.
5 Vælg den rigtige indgang på audiosystemet.

eller - til separate aktive højtalere
1 Tag det audiokabel, der er forbundet til højtalerne.
2 Sæt et 3,5 mm mini-jack-stik ind i Audio-porten på SLA5520.

3 Tænd for højtalerne.

Brug en omformer, hvis der ikke er noget 3,5 mm mini-jack-stik. 

Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne ikke forhindrer, at SLA5520 tilsluttes
netværket.
Sikkerhedstypen (WPA, WEP eller ingen) samt sikkerhedskoden (flere tegn) kan
vælges under konfigurationen af SLA5520.

Computeren skal være tilsluttet dit trådløse netværk. Computeren kan tilsluttes
via kabel eller trådløst til din base station (router).

Hvis du ikke har et trådløst netværk, kan du lave et:
Enten ved at (1) (den bedste løsning) installere en base station (router)
eller (2) oprette en direkte forbindelse mellem pc’en og SLA5520 ved at installere
en trådløs adapter i modus Point to point (Ad-Hoc). Find flere oplysninger i
brugervejledningen til adapteren.

Brug en trådløs base station fra Philips for at få det bedste resultat.
Brug en trådløs USB-adapter fra Philips til en pc for at få den bedste ydeevne i
point-to-point.
Brug en trådløs notebook-adapter fra Philips til en bærbar pc for at få den bedste
ydeevne i point-to-point.
Flere oplysninger findes på www.philips.com.

Kontrollér, at det trådløse netværk er aktivt. 
Det trådløse netværk skal fungere i modus 802.11b og/eller 802.11g.

Husk at bruge en indgang på audiosystemet. Find flere oplysninger i systemets
betjeningsvejledning.

INTERNET

INTERNET



Tilslutning af strømkablet
1 Sæt stikket på strømkablet (e) ind i strømkabelstikket (4) på SLA5520.
2 Sæt strømadapteren ind i stikkontakten.

Isætning af batterier i fjernbetjeningen
1 Åbn batterirummet.
2 Sæt batterierne (b2) ind i batterirummet på fjernbetjeningen (b1).
3 Luk batterirummet.

DK
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Tilslutning

Meddelelse Indstillinger Handling

Select language English 1 Vælg det ønskede sprog (4 eller 3).
Francais 2 Tryk på 2 eller OK.
Italiano
Deutsch
Espanol
Nederlands

Configuration wizard og menuen settings vises herefter på det valgte sprog.

Load profile Profile 1 1 Vælg den profil, du ønsker at ændre.  
Profile 2 2 Tryk på 2 eller OK.
Profile 3

Der kan anvendes forskellige profiler til nemmere at opnå forbindelse til forskellige trådløse netværk.
Flere oplysninger findes under menuen Settings – Advanced settings – Profile management .

Select network Network 1 (SSID) 1 Enten – vælg det netværk, som SLA5520
Network 2 (SSID) skal tilsluttes
Other (Advanced) Eller – vælg Other (Advanced) for at indtaste

netværksnavnet (SSID) manuelt.
2 Tryk på 2 eller OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) 1 Enten – vælg Network (Infrastructure)
Point to point (Ad-Hoc) Eller - vælg Point to point (Ad-Hoc). Kun hvis

ingen af disse enheder er tilgængelige: base
station, router, gateway eller access point.

2 Tryk på 2 eller OK.

Select security type WPA 1 Enten - vælg WPA.
WEP Eller – vælg WEP.
None Eller – vælg None.

2 Tryk på 2 eller OK.

Husk at vælge den security type (sikkerhedstype), som er konfigureret for netværket.

Select WPA mode TKIP 1 Enten – vælg TKIP (mest brugt).
AES Eller – vælg AES.

2 Tryk på 2 eller OK.

Husk at vælge den WPA security type, der er konfigureret for netværket.

Configuration wizard kan bede om nedenstående oplysninger.
SLA5520 finder automatisk visse indstillinger, afhængigt af konfigurationen af netværket.

Når du tænder for SLA5520 den første gang, vises Configuration wizard
(konfigurationsguiden) automatisk.
Hvis du efterfølgende ønsker at ændre netværksindstillingerne, skal du starte
Configuration wizard igen.
1 Tryk på Settings (indstillinger) (17).
2 Vælg Configuration wizard (4 eller 3).
3 Tryk på 2 eller OK (16).
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Meddelelse Indstillinger Handling

Select code index Code 1 1 Vælg sikkerhedskodeindeks (WEP-nøgleindeks).
Code 2 2 Tryk på 2 eller OK.
Code 3
Code 4
Exit code editing

Sørg for at vælge det kodeindeks (WEP-nøgleindeks), som bruges af netværket.
Flere oplysninger findes under menuen Settings – Advanced settings – Code management.

Enter security code (WEP) ********** 1 Enten – vælg <Change> for at indtaste 
<Change> sikkerhedskoden (WEP key).

Eller – vælg ******** for at bekræfte den gemte
sikkerhedskode (WEP key).

2 Tryk på 2 eller OK.

Husk at indtaste den sikkerhedskode (WEP-nøgle), som bruges af netværket.

Enter security code (WPA) ********** 1 Enten – vælg <Change> for at indtaste 
<Change> sikkerhedskoden (WPA key).

Eller – vælg ******** for at bekræfte den gemte
sikkerhedskode (WPA key).

2 Tryk på 2 eller OK.

Husk at indtaste den sikkerhedskode (WPA-nøgle), som bruges af netværket.

Select network settings Automatic (DHCP) 1 Enten – vælg Automatic (DHCP) (bruges mest)
Manual (Static IP) Eller – vælg Manual (Static IP). For rutinerede

brugere. Produktidentifikationsnummer (IP-
adresse), netmaske, gateway og foretrukken
DNS-server skal angives manuelt.

2 Tryk på 2 eller OK.

Apply settings? Yes 1 Enten – vælg Yes.
No Eller – kassér indstillingerne og vælg No.

2 Tryk på 2 eller OK.

Save to profile Profile 1 1 Vælg den profil, du ønsker at ændre.
Profile 2 2 Tryk på 2 eller OK.
Profile 3

Du kan anvende forskellige profiler til let at opnå forbindelse til forskellige trådløse netværk.
Flere oplysninger findes under menuen Settings - Advanced - Profile management.
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Grundlæggende navigering
Nedenstående instruktioner giver et eksempel på, hvordan du starter afspilningen af
musikfiler.

Den nøjagtige menustruktur afhænger af dit netværksmiljø (dvs. om du har
internetadgang eller ej) og af hvordan dit musikbibliotek er organiseret på din pc.

Menuen HOME kan for eksempel se sådan ud

Tænd for SLA5520
1 Tryk på yy (1) eller HOME (4).

Fremhæv et punkt
2 Tryk på 33 eller 44 (5).

Hold tasten nede for at bladre hurtigere.

Afspilning

Home
 Musikserver 1

 Musikserver 2

 Favorites

 Internet Radio
Favorites
 Nick Ferry

 Nicole Ferry

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

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

Internet Radio
 Yahoo

 Live365

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

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

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

Live365
 Genre

 Land

 Bithastighed

 Alle

4 Gentag trin 2 og 3, indtil du ser det emne, du ønsker at afspille.
De emner, der kan afspilles, omfatter mapper og filer.

Start afspilningen
5 Tryk på OK (16) or ;/2 (12).

Stop afspilningen
• Tryk på 9 (16).

Vælg andre indholdsfiler
Enten - tryk på 11 (5) for at bladre tilbage i menustrukturen.
Eller - tryk på HOME (4).

Spring til et punkt på listen
1 Tryk på JUMP TO (18),
2 Tryk på en numerisk tast (2). 

Flere oplysninger findes under De numeriske tasters funktion.

Vælg punktet
3 Tryk på 22 (5) eller OK (16).

LCD-skærmen viser herefter de nye menupunkter.



Ikoner på LCD-skærmen
Nedenstående tabel viser de ikoner, som kan blive vist på LCD-skærmen til den
trådløse musikadapter.

Eksempel på vist tekst Forklaring
Nick Ferry Kunstnernavn.

. . . One More Time Albummets navn.

Born To Be Happy Nummerets navn.

02:18/04:03 (standard) Forløbet tid/tid i alt for aktuelle spor.

Ikoner Forklaring

Afspiller nu.

Indikator for trådløs signalstyrke.

Information om streaming-buffer:
Viser, at stationssignalet overføres til enheden og
bliver afspillet inden for få sekunder.

Pause i afspilningen.

Det aktuelle nummer gentages. 

Alle numre i mappen gentages.

Vilkårlig afspilning af alle numre i mappen.

Mulighed for at gå fremad i
menustrukturen.

Mulighed for at gå tilbage i
menustrukturen.

Afspilning af filen er muligt.

Afspilning af filen er IKKE muligt.
Se Afspilning af beskyttet musik med
oplysninger om, hvordan afspilning er muligt 
(side 18).

9/54 Emnenummer/antal emner i alt i mappe.
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De numeriske tasters funktion
Tast Sekvens
1 1 . - @ <mellemrum> ! ~ & :  (osv.)
2 2 a b c A B C 2 a b c (osv.)
3 3 d e f D E F 3 d e f (osv.)
4 4 g h i G H I 4 g h i (osv.)
5 5 j k l J K L 5 j k l (osv.)
6 6 m n o M N O 6 m n o (osv.)
7 7 p q r s P Q R S 7 p q r s (osv.)
8 8 t u v T U V 8 t u v (osv.)
9 9 w x y z W X Y Z 9 w x y z (osv.)
0 0
∞ Sletter foregående tegn.
1 Vælger det foregående tegn.
2 Vælger det næste tegn.
3 4 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 
[ \ ] ^ _ ` { | } ~ <mellemrum> ! “ # $ % & ’ ( ) 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
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Arbejder (vent venligst).

Trådløst netværk er frakoblet.

Trådløst point to point (Ad-Hoc).

Internetradio er tilgængelig.

Gemmer aktuelle emne. 

Markør.

Lokale tjenester

Deling af musik

Kun de filer, som du kan se i Philips Media Manager, vil kunne åbnes fra SLA5520.

Kun de filer, der understøttes af SLA5520, vil være tilgængelige for dit
audiosystem.

Oplysninger om produkter, der kan afspille billed- og filmfiler, findes på 
www.philips.com.

Åbn Philips Media Manager
1 Vælg Start.
2 Enten - vælg Programs. 

Eller - vælg All programs.
3 Vælg Philips Media Manager.
4 Vælg Philips Media Manager.

Vælg indholdstype
• Vælg Music.

Tilføj musik i musikbiblioteket
1 Vælg Add music.
2 Vælg Add files or Folders.

3 Vælg de filer eller mapper, du ønsker at tilføje.
4 Vælg Open.

Fra nu af vil du kunne åbne de filer, du har tilføjet, fra SLA5520.
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Afspilning af musik
1 Følg instruktionerne i Grundlæggende navigering for at navigere til musikfilen.
2 Tryk på OK (16) eller ;/2 (12) for at begynde afspilning af musikfilen.

Nummeret afspilles herefter.

All Music Viser alle delte musikfiler.
Artists Viser al musik sorteret efter kunstner.
Albums Viser al musik sorteret efter album.
Genres Viser al musik sorteret efter genre.
Playlists Viser de afspilningslister, der er oprettet i Philips Media Manager.
Favorites Viser de favoritter, der er oprettet i Philips Media Manager.
Watch Folders Viser mappestrukturen i Watch Folders. Hjælpefunktionen i Philips

Media Manager indeholder flere oplysninger.

Under afspilning af lyd er disse funktioner tilgængelige via fjernbetjeningen:
;/2 – Laver pause i det aktuelle nummer.

– (Gen-)starter afspilning af det aktuelle nummer.

9 Standser afspilningen af det aktuelle nummer.

§ – Springer til næste nummer (tryk én gang).
– Søger hurtigt fremad i det aktuelle nummer (hold tasten nede).

∞ – Springer til starten af et nummer (tryk én gang).
– Springer til det foregående nummer (tryk to gange).

s Slukker for lyden.

REPEAT Skifter mellem gentagelse af den aktuelle sang, gentagelse af alle sange
og normal afspilning.

INFO Viser information om nummeret. 

SHUFFLE Skifter mellem blandet afspilning (shuffle) og fortløbende afspilning.

Afspilning af beskyttet musik

Krav til computeren
1GHz / 1.000 MHz processor, 256 MB RAM-hukommelse, 200 MB ledig plads
på harddisken, Windows XP med Service Pack 2 eller nyere.

Media Manager (UPnP-server)
Enten – en fremtidig version af Philips Media Manager kan omfatte mulighed

for at streame WMA-DRM-beskyttet musik.
Eller – Windows Media Connect kan bruges til at streame WMA-DRM-

beskyttet musik. Philips SLA5520 skal tilføjes på den sikre liste over
Windows Media Connect.

1 Start Media Manager på computeren.
2 Kontrollér, at Media Manager deler beskyttet indhold.
3 Tryk på Home på fjernbetjeningen.
4 Vælg Media Manager i SLA5520.
5 Se Afspilning af musik med oplysninger om, hvordan du starter afspilningen.
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Afspilning af favoritmusik

Gem et emne i nummeret på en fast indstilling
1 Gå til et emne (fil eller mappe).
2 Tryk på PRESET (3).
3 Tryk på en af de numeriske taster 0-9 (2) for at gemme emnet under det

pågældende nummer.

Afspil et emne fra nummeret på en fast indstilling
• Vælg nummeret på den faste indstilling ved at trykke på den relevante numeriske 

tast 0-9 (2).

Oprettelse af en afspilningsliste med favoritemner
Du kan gemme op til 20 af dine favoritemner (sange eller mapper) i en afspilningsliste,
der lagres lokalt på SLA5520.

Tilføj en sang eller mappe i afspilningslisten med favoritemner
• Tryk på (UN)MARK (6) under navigering eller afspilning.

Fjern et emne fra afspilningslisten med favoritemner
1 Tryk på HOME (4).
2 Vælg Favorites (3 eller 4).
3 Tryk på 2 eller OK (16).
4 Gå til det emne, der skal fjernes.
5 Tryk på (UN)MARK (6).

Afspil fra afspilningslisten med favoritemner
1 Tryk på HOME (4).
2 Vælg Favorites (3 eller 4).
3 Tryk på 2 eller OK (16).
4 Gå til det emne, der skal afspilles.
5 Tryk på ;/2 (12).



En brugerprofil er nødvendig for at få adgang til radiostationer på internettet.

Der kan maksimalt være 3 brugere for hver SLA5520.
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Internettjenester
Oprettelse af en bruger

Gå på internettet
1 Tryk på HOME (4).
2 Vælg Internet radio (3 eller 4).
3 Tryk på 2 eller OK (16).

Bliv registreret gratis
4 Indtast din e-mail-adresse.
5 Tryk på OK.
6 Følg instruktionerne i den e-mail, der sendes til din e-mail-adresse.

Oprettelse af flere brugere

1 Tryk på Settings (17).
2 Vælg User settings.
3 Tryk på 2 eller OK (16).
4 Vælg Primary user.
5 Tryk på 2 eller OK (16).
6 Vælg Add user.
7 Tryk på 2 eller OK (16).
8 Enten – se Oprettelse af en bruger – Bliv registreret gratis.

Eller – 1 Indtast din e-mail-adresse.
2 Tryk på OK (16).
3 Indtast din adgangskode.
4 Tryk på OK (16).

Afspilning af internetradio
1 Tryk på HOME (4).
2 Vælg Internet radio (3 eller 4).
3 Tryk på 2 eller OK (16).
4 Vælg din brugerprofil.
5 Tryk på 2 eller OK (16).
6 Følg instruktionerne i Grundlæggende navigering med oplysninger om, hvordan
du starter afspilningen.

Opdatering på internettet
1 Tryk på Settings (17).
2 Vælg Software update (3 eller 4).
3 Tryk på 2 eller OK (16).
4 Enten – 1 tryk på 2 eller OK, hvis Do you want to update your product?

vises på LCD-skærmen.
2 Vent på at SLA5520 genstarter.

Eller – tryk på 1, hvis der ikke er nogen opdatering tilgængelig.



Nye funktioner kan være at finde i senere opdateringer af softwaren.

• Tryk på SETTINGS (17) for at starte navigering i SLA5520’s indstillinger.

Menuen Settings

Gruppe Detaljer Forklaring

Device status Device name Navnet på SLA5520.

Software version Softwareversionen i SLA5520.

Bootloader version Bootloader-version i SLA5520. Bootloaderen er med til
at opgradere SLA5520 i tilfælde af fejl.

Hardware version Hardwareversionen til SLA5520.

Network name (SSID) Netværksnavnet (SSID) identificerer det trådløse
netværk. Det kan ændres af netværkets ejer. 
SSID - Service Set IDentifier.

Wireless mode Netværkets trådløse modus definerer, hvordan
enhederne kommunikerer.
Infrastructure, som en foretrukne indstilling - når en base
station, router, gateway eller access point anvendes.
Enhederne kommunikerer via base station, router,
gateway eller access point.
Et eksempel - Philips base station (med internetadgang),
pc med trådløst indbygget og Philips SLA5520.
Point to point (Ad-Hoc) - enhederne kommunikerer
direkte med hinanden.
Et eksempel - pc med trådløst indbygget og Philips
SLA5520

Security (Encryption) Angiver, om sikkerhed (kryptering) er aktiveret i det
trådløse netværk: ‘WPA’, ‘WEP eller ‘None’.
WPA, den bedste indstilling - Wireless Protected Access
WEP, en god indstilling - Wired Equivalent Protocol Ingen.
None

WiFi signal strength Den signalstyrke, der modtages fra det trådløse netværk.

WiFi channel Angiver den WiFi-kanal, der anvendes af netværket.

Unique product ID (MAC) Et unikt produktidentifikationsnummer til SLA5520.
MAC - Media Access Control

Automatic address (DHCP) SLA5520 tildeles et produktidentifikationsnummer 
(IP-adresse). Det bruges til kommunikation på netværket
og tildeles af en DHCP-server.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Product ID (IP) SLA5520 tildeles et produktidentifikationsnummer 
(IP-adresse) til kommunikation på netværket.
Et eksempel - 192.168.0.1 (192.168.000.001)
IP-adresse - Internet Protocol-adresse.

Subnet mask Subnetmasken definerer de mulige
produktidentifikationsnumre (IP-adresser) på netværket.
Subnetmasken skal være den samme for alle enheder.
Et eksempel - 255.255.255.0 (255.255.255.000)
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Gruppe Detaljer Forklaring

Device status Gateway ID (IP) Et stykke software, der kører på en base station (router)
eller pc, som oversætter lokal netværkskommunikation til
internetkommunikation.

DNS server preferred DNS server alternate er produktidentifikationsnummeret
(IP-adressen) på den alternative DNS-server.

DNS server alternate Proxy server enabled/disabled bestemmer, om en proxy-
server skal anvendes eller ej.
Proxy server - Et stykke software, der kører på en base
station (router) eller af internetserviceudbyderen. Den
leder forespørgsler om internetindhold til den korrekte
internet-highway.

Proxy server Bestemmer, om en proxy-server er nødvendig eller ej.

Proxy hostname Enten - proxy-serverens værtsnavn definerer proxy-
serverens produktidentifikationsnummer 
(IP-adresse).

Eller - proxy-serverens værtsnavn definerer 
proxy-serverens web-adresse (URL).

Proxy port Proxy port definerer den indgang, der skal bruges til at
sende forespørgsler til proxy-serveren.
Område - 0 til 65535

Configuration wizard Load profile Profile 1 1 Vælg den profil, du ønsker at indlæse.
Profile 2 2 Tryk på 2 eller OK.
Profile 3 Værdierne i profilen aktiveres.

Kun tilgængelig, hvis Advanced settings - Profile management er aktiveret.

Select network Network 1 (SSID) 1 Enten – vælg det netværk, som
Network 2 (SSID) SLA5520 skal tilsluttes.
Other (Advanced) Eller – vælg Other (Advanced) for at

indtaste netværksnavnet (SSID)
manuelt.

2 Tryk på 2 eller OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) Den foretrukne - enhederne kommunikerer via
en base station, router, gateway eller access
point.
Et eksempel - Philips base station (med
internetadgang), pc med trådløst indbygget og
Philips SLA5520.

Point to point (Ad-Hoc) Kun hvis ingen af disse enheder er tilgængelige:
base station, router, gateway eller access
point.
Enhederne kommunikerer direkte med
hinanden.
Et eksempel - pc med trådløst indbygget og

Philips SLA5520
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Gruppe Detaljer Forklaring

Configuration wizard Select security type WPA Det trådløse netværk er sikret (krypteret) med WPA.
Find oplysninger i betjeningsvejledningen til de
trådløse netværksenheder om, hvordan du
identificerer sikkerhedstypen (krypteringstypen).
WPA (den bedste) - WiFi Protected Access

WEP Det trådløse netværk er sikret (krypteret) med WEP.
Find oplysninger i betjeningsvejledningen til de
trådløse netværksenheder om, hvordan du
identificerer sikkerhedstypen (krypteringstypen).
WEP (god) - Wired Equivalent Privacy.

None Det trådløse netværk er ikke sikret (krypteret).
Find oplysninger i betjeningsvejledningen til de
trådløse netværksenheder om, hvordan du
identificerer sikkerhedstypen (krypteringstypen).

Select WPA mode TKIP WPA-sikkerhedstypen er TKIP.
Denne indstilling er standarden for WPA-sikkerhed.
TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 

AES WPA-sikkerhedstypen er AES.
Find oplysninger i betjeningsvejledningen til de
trådløse netværksenheder om, hvordan du
identificerer WPA-sikkerhedstypen 
(WPA-krypteringstypen).
AES - Advanced Encryption Standard 

Select code index Code 1 1 Vælg sikkerhedskodeindeks (WEP-nøgleindeks).
Code 2 2 Tryk på 2 eller OK.
Code 3
Code 4
Exit code editing

Kun tilgængelig, hvis Advanced settings - Code management er aktiveret.

Enter security code ************ Bekræft den gemte sikkerhedskode (WEP). 
(WEP) Hvis du er i tvivl - skift sikkerhedskode (WEP).

<Change> Indtast sikkerhedskoden (WEP-nøglen).
Du finder den i din base station (router). 
Find flere oplysninger i betjeningsvejledningen.

Enter security code ************ Bekræft den gemte sikkerhedskode (WPA).
(WPA) Hvis du er i tvivl - skift sikkerhedskode 

(WPA)
<Change> Indtast WPA-sikkerhedskoden.

Du finder den i din base station (router). 
Find flere oplysninger i betjeningsvejledningen.

Select active code Code 1 Vælg identifikator for WEP-sikkerhedskoden
Code 2 WEP-nøgleindeks). Område - 1 til 4. Du finder den i din 
Code 3 base station (router). Se i betjeningsvejledningen til din 
Code 4 base station. 

Identifikator for WEP-sikkerhedskode - hvis mere end én
identifikator for WEP-sikkerhedskoden (WEP-nøglen) er
angivet, skal du vælge den kode, som aktuelt er aktiv
(nøgleindeks)



Gruppe Detaljer Forklaring

Configuration wizard Select network settings Automatic (DHCP) Den foretrukne - SLA5520 kan tildeles et
produktidentifikationsnummer (IP-adresse). Det
bruges til kommunikation på netværket. Det kan
tildeles af en DHCP-server.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Manual (Static IP) Kun for rutinerede brugere -
produktidentifikationsnummer (IP-adresse), netmaske,
gateway og foretrukken DNS-server skal angives
manuelt.

Product ID (IP) ***.***.***.*** Bekræft det produktidentifikationsnummer (IP-
adresse), der er tildelt SLA5520.

<Change> Indtast produktidentifikationsnummeret.

Subnet mask ***.***.***.*** Bekræft subnetmasken. Den skal være den samme
for alle enheder i netværket.

<Change> Indtast subnetmasken.

Gateway ID (IP) ***.***.***.*** Bekræft det produktidentifikationsnummer (IP-
adresse), der er tildelt gateway’en. Gateway-adressen
er som oftest den samme som adressen til din base
station, router eller access point.

<Change> Indtast det produktidentifikationsnummer (IP-
adresse), der er tildelt gateway’en.

DNS server preferred ***.***.***.*** Bekræft det produktidentifikationsnummer 
(IP-adresse), der er tildelt den foretrukne DNS-
server. Adressen til den foretrukne DNS-server er
som oftest den samme som adressen til din base
station, router eller access point.

<Change> Indtast det produktidentifikationsnummer 
(IP-adresse), der er tildelt den foretrukne 
DNS-server.

DNS server alternate ***.***.***.*** ***.***.***.*** Bekræft det produktidentifikationsnummer 
(IP-adresse), der er tildelt den alternative 
DNS-server.

<Change> Indtast det produktidentifikationsnummer 
(IP-adresse), der er tildelt den alternative 
DNS-server.

Apply settings Yes Gem konfigurationsindstillingerne.
No Fjern konfigurationsindstillingerne.

Save to profile Profile 1 1 Vælg sikkerhedskodeindeks (WEP-
Profile 2 nøgleindeks).
Profile 3 2 Tryk på 2 eller OK.

User settings Primary user Add user Tilføj en gæstebruger. E-mail-adressen og eventuelt
en adgangskode skal angives.

Remove user Vælg den bruger, der skal fjernes. Bekræft med
adgangskoden til den primære bruger (primary user).

Guest user 1 Indlæs den første gæstebrugers foretrukne
indstillinger.

Guest user 2 Indlæs den anden gæstebrugers foretrukne
indstillinger.
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Gruppe Detaljer Forklaring

Software update Cancel Nye funktioner kan være at finde i senere
opdateringer af

OK softwaren.

Select language English Skift til engelsk.
Francais Skift til fransk.
Italiano Skift til italiensk.
Deutsch Skift til tysk.
Espanol Skift til spansk.
Nederlands Skift til hollandsk.

Advanced settings Profile management Enable Profilstyring kan bruges til nemt at tilslutte SLA5520
til separate netværk.
Et eksempel - Profile 1, netværksindstillinger @ privat.
Eksempel - Profile 2, netværksindstillinger @ arbejde.
Profile 1, 2 og 3 er aktiveret. Profilen skal være valgt,
inden indstillingerne gemmes.

Disable Deaktiver Profile 2 og 3. Alle indstillinger gælder
herefter kun for Profile 1.

Code management Enable Kun for rutinerede brugere - op til 
4 sikkerhedskoder (WEP) kan gemmes. 
Kun én er aktiv på et givent tidspunkt.
Hvis du gemmer 4 sikkerhedskoder (WEP), er det
nemmere at skifte mellem koderne og dermed få
bedre sikkerhed.

Disable Den foretrukne indstilling - kun en enkelt
sikkerhedskode (WEP) er nødvendig for at tilslutte til
netværket. Kun en enkelt sikkerhedskode (WEP) kan
angives.

Edit device name Indtast netværkets navn (SSID).

Proxy server Enable Kun for rutinerede brugere eller netværk på
professionelle steder - forespørgsler om
internetindhold dirigeres via proxy-serveren.

Disable Den foretrukne indstilling - forespørgsler om
internetindhold sendes direkte til internettets 
hoved-highway.

Configure date Select time zone Skift tidszone, så det passer til det område,
and time hvor SLA5520 anvendes.

Daylight savings Disable Ingen automatisk justering til vinter-/sommertid.
Enable Automatisk justering til vinter-/sommertid.

Select time format Skift tidsformat efter ønske.

Select profile Select profile Profile 1 Kun tilgængelig, hvis Advanced settings - 
Profile 2 Profile management er aktiveret.
Profile 3 Indlæs indstillingerne fra profilen.
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Fejlfinding
Problem

Fjernbetjeningen reagerer ikke (b1).

Kan ikke finde netværk.

Kan ikke tilslutte til netværk
eller
Forbindelse nede

Det tager mere end 30 sekunder at
finde Media Manager.

Der vises ingen Media Manager i
menuen Home i SLA5520.

Kan ikke bladre til Media Manager fra
SLA5520.

Kan ikke starte afspilningen af en
musikfil.

Kan ikke starte afspilningen af en
radiostation på internettet.

Ingen lyd fra højtalerne.

Afspilningsliste med favoritter er fyldt
op.

Problem med server- eller
netværksforbindelse.

Ikke flere brugere tilladt.

Dato/klokkeslæt vises ikke
korrekt.

Faste indstillinger fungerer ikke
længere.
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Afhjælpning

• Kontrollér, at batterierne (b2) er sat rigtigt i.
• Fjernbetjeningen skal pege mod (b1) SLA5520 (a).
• Kontrollér, at SLA5520 er tilsluttet i stikkontakten.
• Udskift batterierne med nye. Sæt batterierne i som angivet.

• Kontrollér, at de andre trådløse netværksenheder er tændt.
• Enten - kontrollér, at sendenetværkets navn (SSID Broadcast) er aktiveret i din base

station (router).
Eller - indtast netværksnavnet (SSID) manuelt. Find flere oplysninger i

betjeningsvejledningen til din base station (router).

• Kontrollér, at du har indtastet sikkerhedskoden (WPA eller WEP) korrekt.
• Kopiér sikkerhedskoden (WPA eller WEP) nøjagtigt, som den er angivet i din base

station (router).
• Sørg for, at firewall’en på din base station (router) og/eller firewall’en på computeren

ikke filtrerer SLA5520’s MAC-adresse fra netværket.
Find flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din base station (router). 

• Se afsnittet Hurtigere søgning efter Media Manager på næste side.

• Sørg for, at firewall’en på din base station (router) og/eller firewall’en på computeren
ikke blokerer Media Manager fra netværket.
Flere oplysninger finder du i hjælpefilen til Media Manager.

• Kontrollér, at SLA5520 er tilsluttet i det rigtige netværk.

• Kontrollér, at musikfilerne deles af Media Manager
• Kontrollér, at Media Manager tillader, at SLA5520 søger i biblioteket.

• Se efter, at filtypenavnet (WMA, MP3, WAV) understøttes af SLA5520 (WMA-DRM,
WMA, MP3, WAV).

• Sørg for, at Media Managers bibliotek er opdateret.
• Hvis du afspiller beskyttede sange - kontrollér, at internetforbindelsen er tilgængelig,

når du første gang afspiller beskyttede sange.

• Kontrollér, at firewall’en i din base station (router) ikke blokerer for internetradio.
• Prøv igen senere. Internetradioen kan være midlertidigt ude af drift.

• Se efter, at der ikke er slukket (mute) for lydstyrken i SLA5520.
• Kontrollér, at der er tændt for audiosystemet.
• Se efter, at der ikke er slukket (mute) for lydstyrken i audiosystemet.
• Kontrollér, at den korrekte indgang er valgt i audiosystemet.
• Kontrollér, at SLA5520 og audiosystemet er forbundet korrekt.

• Afspilningslisten med favoritter er begrænset til 20 emner. Fjern et gammelt emne,
inden du tilføjer et nyt.

• Media Manager reagerede ikke. Kontrollér, at de andre trådløse netværksenheder er
tændt.

• Antallet af brugere er begrænset til 3. Fjern en gammel bruger, inden du tilføjer en ny.

• Kontrollér, at en internetforbindelse er tilgængelig til SLA5520.
Husk at konfigurere dato/klokkeslæt i menuen Settings.

• Brug en kompatibel Media Manager (Philips Media Manager).
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Hurtigere søgning efter Media Manager

Aktivering af deling af internetforbindelse på din pc

1 Log på pc’en som Administrator.
2 Vælg Start.
3 Vælg Control Panel.
4 Åbn Network Connections.
5 Højreklik på den forbindelse, som du bruger til opkobling til internettet.
Et eksempel – opkaldsforbindelse.

Et eksempel – Local Area Connection.
6 Vælg Properties. 
7 Vælg Advanced.
8 Aktivér Allow other network users to connect through this computer’s

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

Internet connection.
10Vælg OK.
11Genstart pc’en.
12Genstart SLA5520.

Låsning af computerens produktidentifikationsnummer

1 Vent til SLA5520 har fundet Media Manager.
2 Læg installations-cd’en (d) i cd-drevet.
3 Vælg TOOLS.
4 Vælg Auto IP Network Utility.
5 Vælg den forbindelse, som du bruger til opkobling til SLA5520.
Et eksempel – trådløs netværksforbindelse.
6 Vælg Lock AutoIP.
7 Vælg Exit.

Låsning af computerens produktidentifikationsnummer (IP-adressen) er kun
muligt, når et point to point (Ad-Hoc) -netværk anvendes. 

Deling af internetforbindelse er kun muligt på en pc med to
netværksforbindelser.
Et eksempel – en pc med internetforbindelse (fast forbundet) og en trådløs

forbindelse til SLA5520.

Søgningen efter Media Manager kan reduceres til under 20 sekunder.

Enten - hvis din forbindelse til internettet foregår via en enkelt pc – se afsnittet
Aktivering af deling af internetforbindelse på din pc.

Eller, hvis ingen base station, router, gateway eller access points er tilgængelige –
se Låsning af produktidentifikationsnummer (IP -adresse) på din
pc.



Yderligere netværksinformation
Sikkerhed
Firewall
Den første gang, Philips Media Manager skal på internettet, vil firewall’en advare dig.
• Vælg Unblock, Allow eller en lignende indstilling.

Philips Media Manager vil herefter kunne hente opdateringer og streame musik til den
trådløse musikadapter.
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Hvis du bruger en trådløs gateway til din base station, og en firewall er
installeret, skal multicast-meddelelser aktiveres for mediaserverprogrammet for at
give tilladelse til trafik til og fra SLA5520 (239.255.255.xxx).

MAC-adressekontrol/-filter
Hvis du bruger MAC-adressekontrol i dit trådløse netværk, skal du kende MAC-
adressen til din trådløse musikadapter. 
MAC-adressen er et unikt nummer, som identificerer din enhed i netværket. 
Den består af et antal tal og bogstaver i følgende format: xx.xx.xx.xx.xx.xx.
MAC-adressen til din trådløse musikadapter kan blive vist på LCD-skærmen. 
Sådan vises MAC-adressen:

1 Tryk på SETTINGS (17).
2 Vælg Device status (3 eller 4).
3 Tryk på 2 eller OK (16).
4 Vælg Unique product ID (MAC) (3 eller 4).

Du skal ændre dine indstillinger af det trådløse netværk, så MAC-adressen til den
trådløse musikadapter ikke filtreres. Find oplysninger om dette i dokumentationen
til dit trådløse netværk.



Sundhed og sikkerhed
Produktet udsender og modtager radiobølger, når det er tændt. Produktet
overholder de standarder, der er defineret for det. Kvaliteten af transmissionen kan
påvirkes af anvendelsen af mikrobølgeovne. Andre trådløse systemer (Bluetooth,
trådløse netværk osv.) kan også have betydning for transmissionens kvalitet.
Produktet er baseret på en højfrekvensteknologi. Produktet kan derfor udsættes for
de samme former for interferens som mobiltelefoner, bærbare radioer og andre
højfrekvensbaserede produkter.

Vedligeholdelse og service
Hvis produktet er defekt og skal repareres, men garantien er udløbet, kan du
kontakte en af vores specialister (se side 2).

Genbrug og bortskaffelse
Al overflødig emballage er udeladt. Produktet består af materialer, der kan genbruges,
hvis de adskilles af et specialiseret firma. Overhold de lokale bestemmelser for
bortskaffelse af emballage, batterier og gammelt udstyr.

Information til kunden

Bortskaffelse af dit gamle produkt
Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj
kvalitet, som kan genbruges. 

Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at
produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC

Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter i dit lokalområde.

Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit
almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med
til at skåne miljøet og vores helbred.
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Teknisk information
USA
FCC CFR47 kapitel 15B, klasse II

Europa
89/336/EØF,
ETC 301 489-1&17(2,4 GHz)
EN61000-3-2
(harmoniske vekselstrømsemissioner)
EN55022 klasse II, EN50082-1 (immunitet)

Japan
VCCI klasse II

CB (IEC60950)

USA
FCC CFR47 kapitel 15C,
afsnit 15.247, 205, 209

Canada
IC RSS 210

Europa
EN 300 328

Japan
ARIB STD-T66 (kan. 1-13),
T-33 (kan. 14)

H x B x D
110 x 160 x 44 (mm)

3,5 watt
1,7 watt

240 gram

Audio
WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

DC 9V / 0,5 A

3,5 mm stereoaudio-stik

802,11 g

Universal Plug & Play
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Produktsikkerhed

Radiobestemmelser

Dimensioner

Strømforbrug
Strømforbrug i standby

Vægt

Understøttede kodere/afkodere

Indgangsstik

Udgangsstik

Trådløs

Netværk



Microsofts ansvarsfraskrivelse vedrørende beskyttet indhold

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder, der tilhører Microsoft
Corporation. 

Anvendelse eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt
uden tilladelse (licens) fra Microsoft eller et autoriseret selskab under Microsoft.

Indholdsleverandører bruger teknologien til styring af de digitale rettigheder til
Windows Media (WM-DRM) i denne enhed til beskyttelse af indholdet (‘Secure
Content’), så de immaterielle rettigheder, herunder copyright, til et sådan indhold
ikke krænkes. Denne enhed bruger WM-DRM-software til afspilning af Secure
Content (‘WM-DRM-software’). Hvis sikkerheden ved WM-DRM-softwaren i denne
enhed kompromitteres, kan ejerne af Secure Content kræve, at Microsoft
tilbagekalder WM-DRM-softwarens ret til at anskaffe ny licenser til kopiering, visning
og/eller afspilning af Secure Content. En ophævelse ændrer ikke WM-DRM-
softwarens evne til at afspille ubeskyttet indhold. En liste over ophævet WM-DRM-
software sendes til din enhed, når du downloader en licens til Secure Content fra
internettet eller en pc. Microsoft kan i forbindelse med en sådan licens desuden
overføre lister over ophævelser til din enhed på vegne af Secure Content Owners.
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Access point Se base station.

Ad-Hoc-netværk Se point to point-netværk.

AES AES er en form af sikkerhedstypen WPA.
Se sikkerhedstype.
Se WPA.
En forkortelse for Advanced Encryption Standard.

Båndbredde En angivelse af hastighed - som oftest ~bit i sekundet.
Eksempel – internetabonnementet har en båndbredde på 4 megabit i sekundet.
Eksempel – audiofilen har en båndbredde på 128 kilobit i sekundet.
Eksempel – se Generel oversigt over båndbredder.

Base station En anordning med følgende funktioner:
• Bruges til oprettelse af det trådløse netværk
• Bruges til deling af internetabonnement
• Bruges til styring af kommunikationen mellem trådløse og fast forbundne 

(Ethernet-) enheder.
Eksempel – Philips base station (flere oplysninger på www.philips.com).

Bibliotek Vedrører Media Manager.
En samling af navne, artister, genrer og andre oplysninger om indholdet, 
som er tilgængelig for Media Manager.
Til sammenligning kan nævnes indeksregisteret i en bog.
Et eksempel – indholdet i applikationen Philips Media Manager.

Bit Den mindste mængde data, der lagres eller overføres af elektronisk udstyr.
Eksempel – se Generel oversigt over båndbredder.

Bitrate Den båndbredde, der er nødvendig for at kunne transportere indholdet.

Bootloader En del af softwaren inden i SLA5520. Den er med til at reparere andre dele af
softwaren, hvis der opstår fejl.

Bredbåndsinternet Et internetabonnement, der er online døgnet rundt,ugens 7 dage. og understøtter
som minimum en download-bitrate på 256 kbit/sek.
Et eksempel – ADSL
Et eksempel – kabel

Byte En gruppe på 8 bits. Bytes bruges som oftest til at angive filstørrelser. For at undgå at
bruge meget store tal, definerer man grupper af bytes.
Kilobyte (kb) – 1.024 byte
Et eksempel – billedet er 450 kilobyte.
Megabyte (Mb) – 1.024 kilobyte
Et eksempel – filmen er 700 kilobyte.
Gigabyte (Gb) – 1.024 megabyte 
Et eksempel – harddisken kan rumme 120 gigabyte.
Eksempel – se Generel oversigt over båndbredder.

DHCP Software, der kører på en base station eller en server. En metode til tildeling af
produktidentifikationsnumre til enheder. DHCP-serveren identificerer enheder i
netværket og tildeler derefter produktidentifikationsnumre til enhederne.
En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol.



DNS Software, der kører på en base station. Den organiserer kommunikationen mellem
internetforespørgsler og internetudbyderen.
Et eksempel – (fx oversætter URL-adressen www.philips.com til IP-adressen

xxx.xxx.xxx.xxx)
En forkortelse for Domain Name Server

DRM En metode til at beskytte filer - som oftest indhold - mod at blive brugt ulovligt.
En forkortelse for Digital Rights Management

Ethernet Har forbindelse med nutidens anvendelse.
Se fast forbundne netværk.
Et eksempel – kabel
Et eksempel – stikforbindelse
Et eksempel – port
Et eksempel – netværk

Fast forbundet netværk I fast forbundne netværk er enhederne forbundet til andre enheder med kabler
(ethernet). En af enhederne er ofte en DHCP-server.
Et eksempel – en router med forbindelser til flere pc’er.

Firewall Software, der kører på en base station og/eller en pc, som styrer kommunikationen
i netværket.
Firewall’en definerer regler for alle enheder og programmer (fx software). Reglerne
skal følges i kommunikationen med andre enheder og/eller internettet. Reglerne kan
bestemme, at en enhed (fx SLA5520) kan eller ikke kan få adgang til netværket.
Et eksempel – Windows Firewall
Et eksempel – Norton Firewall
Et eksempel – McAfee Firewall
Et eksempel – Zone Alarm

Firmware Se software.
Et eksempel – softwaren i SLA5520

Gateway Software, der kører på en base station eller en server. 
Den oversætter lokal kommunikation til internetkommunikation.
Et eksempel – Philips base station.

Harddisk Et stykke hardware inden i en pc. 
Det bruges ofte til lagring af indhold og software.
Et eksempel – C-drevet i Windows Explorer.

Hardware Den fysiske indkapsling og de indvendige dele.

IEEE Forbundet med trådløse adaptere – IEEE fremmer den konstruktionsmæssige
proces i teknologier som 802.11.
En forkortelse for Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Web – www.ieee.org

IEEE 802.11 802.11 er en gruppe af trådløse transmissionsteknologier, der defineres af IEEE:
802.11b – trådløs transmission med lav hastighed (op til 11 mbit/sek.).
802.11g – trådløs transmission med høj hastighed (op til 54 mbit/sek.).

Infrastrukturnetværk Infrastrukturnetværk udgøres af en af følgende enheder: base station, router, gateway
eller access point.
Klientenheder - fx pc’er, trådløse musikadaptere og andre enheder i et netværk - kan
tilsluttes infrastrukturnetværket.
Internetadgang via bredbånd deles ofte af en base station.
Et eksempel – Philips base station med internetadgang, en pc med trådløst indbygget

og Philips SLA5520.
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Indhold Musik, billeder og film kaldes samlet for indhold.

Indtastning af tekst som med en SMS En metode, der bruges til indtastning af tekst med fjernbetjeningen. 
En lignende metode til indtastning af tekst findes ofte til mobiltelefoner.
Et eksempel – ved tryk på den numeriske tast 2 bladrer du i 2abcABC.

IP-adresse Se produktidentifikationsnummer.

ISP En virksomhed, der tilbyder internetservice. 
Til sammenligning kan nævnes et telefonselskab.
En forkortelse for Internet Service Provider.

Koder/afkoder Et stykke software, der bruges til at oprette digitale filer med lyd-, billed- og
videoindhold.
Består af to dele; en koder-afkoder (opretter filer) og en afkoder (afspiller filerne).

Krypteringsnøgle Se sikkerhedstype.

Krypteringstype Se sikkerhedstype.

MAC-adresse Den unikke identifikator for hver enhed i et netværk. 
Den tildeles enheden fra fabrikkens side.
MAC står for Media Access Control.

Media Manager Software, der kører på en pc eller en base station (router).
Den deler indholdet fra pc’en med andre enheder i netværket.
Et eksempel – Philips Media Manager
Et eksempel – Windows Media Connect

MP3 En populær koder/afkoder til audiofiler.

NAT Den er som oftest ikke nødvendig til privat brug. 
Software, der kører på en base station (router).
Del 1 - Det skaber en forbindelse mellem to forskellige lokale netværk via internettet.

De to netværk forekommer dermed at være kun et enkelt netværk.
Anvendes ofte af virksomheder til medarbejdernes opkobling til
virksomhedens netværk.

Del 2 – Direkte kommunikation fra interne netværk til den rigtige highway på
internettet. Nogle specielle applikationer skal bruge NAT til at fungere
korrekt.
Til tider anvender rutinerede brugere den anden del til at forbinde deres
enheder til internettet.

NAT er en forkortelse for Network Address Translation.

Navigering En metode, der bruges til at vælge indhold på et display som det på SLA5520.
Et eksempel – Piletasterne op og ned, venstre og højre samt OK- og afspilningstasten

på fjernbetjeningen til SLA5520.

Netmaske Se subnetmaske.

Netværk En samling af to eller flere enheder, som kan kommunikere med hinanden.
Et eksempel – en base station (med internetadgang), SLA5520 og en pc.

Netværksnavn Netværksnavnet er det trådløse netværks identifikation (identifikator).
Et eksempel – philips
Et eksempel – familien Poulsen
Et eksempel – youcannothackme
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Pc For så vidt angår denne brugermanual, kan pc’en være enten stationær eller bærbar.
Pc er en forkortelse for personlig computer.

Point to point-netværk Anvendes kun, hvis ingen af disse enheder er tilgængelige: base station, router, gateway
eller access point. Enhederne kommunikerer direkte med hinanden.
Et eksempel – pc til SLA5520.

Produktidentifikationsnummer Identifikationen af en enhed med anvendelse af internetprotokollen (IP). 
Det består af 4 rækker med tal (0 til 255) og punktummer: xxx.xxx.xxx.xxx. 
Det kan tildeles af en DHCP-server eller manuelt.
Produktidentifikationsnumrene bruges af enhederne til at kommunikere med andre
enheder.
Til sammenligning kan nævnes personers navne.
Et eksempel – 192.168.0.1 (192.168.000.001)

Proxy-port Proxy-porten er en highway på netværket, som skal bruges til at forbinde til proxy-
serveren.
Område – 0 til 65535

Proxy-server Software, der kører på en base station eller en server. Enhederne i netværket
beder proxy-serveren (værten) om tilladelse til adgang til bestemte dele på
internettet. Forespørgslen gives via den definerede highway (port).

RCA En type stik, der bruges til at forbinde audio- og videokabler med en enhed.

Router Se base station.

SCART En type stik, der bruges til at forbinde videokabler med en enhed.

Server En server svarer til en pc. Bortset fra, at den bruges til professionelle formål.
Et eksempel – en webserver (fx www.philips.com).
Et eksempel – en DNS-server.

Sikkerhedskode Sikkerhedskoden (der ofte kaldes for krypteringskoden) er den kode, som beskytter
et trådløst netværk. For at opnå maksimal sikkerhed bør en vilkårlig række af tegn,
tal og symboler anvendes. Find din egen personlige kode og lav ofte om på den.

Sikkerhedstype Sikkerhedstypen (ofte kaldet krypteringstypen) er den type sikkerhed, der anvendes i
det trådløse netværk.
Fra bedste til ingen sikkerhed:
WPA AES
WPA TKIP
WEP (enten 64 bit eller 128 bit)
Ingen.
Undertyper (længde, antal anvendte bits) kan defineres på en base station (router).
Et eksempel – WPA AES
Et eksempel – WEP 64 bit.

Software Et program, der kører på en enhed eller en pc.
Software kan ofte opgraderes med nye funktioner.
Et eksempel – Philips Media Manager.
Et eksempel – Windows 
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SSID Se netværksnavn.
SSID er en forkortelse for Service Set Identifier.

Statisk IP Anvendes til tider af rutinerede brugere.
En metode til tildeling af produktidentifikationsnumre til enheder. Hvis statisk IP
er aktiveret, skal produktidentifikationsnumrene tildeles manuelt.

Streaming Den gruppe handlinger, som enhederne skal bruge til at overføre indhold fra et sted
til et andet.
Et eksempel – læsning af musik fra en harddisk, deling af musikken i netværket,

afkodning (se koder/afkoder) af musikken i SLA5520 og afspilning af
musikken via audiosystemet.

Subnetmaske Identifikationen af et muligt produktidentifikationsnummer (IP-adresser), som kan
bruges i et netværk. Det består af en række tal (0 til 255) og punktummer:
xxx.xxx.xxx.xxx.
Et eksempel – 255.255.255.0

TKIP Se WPA.
En forkortelse for Temporal Key Integrity Protocol.

Trådløs multimedieadapter Philips’ trådløse multimedieadapter er en UPnP-klient. Den kan afspille filer med
musik, billeder og film.
Et eksempel – se www.philips.com med flere oplysninger.

Trådløs musikadapter Philips’ trådløse musikadapter er en UPnP-klient. SLA5520 kan afspille MP3-, WMA-
og WMA-DRM-filer med musik.

Trådløst netværk I trådløse netværk er enhederne forbundet til hinanden. Forbindelsen er udført enten
med kabler (ethernet) eller trådløst (802.11). 
En af enhederne er ofte en DHCP-server.
Et eksempel – en Philips base station (router) med forbindelser til flere pc’er.

Trådløs notebook-adapter Philips’ trådløse notebook-adapter kan forbinde din bærbare computer (notebook) til
det trådløse netværk.
Se også www.philips.com

Trådløs USB-adapter Philips’ trådløse USB-adapter kan forbinde din pc til det trådløse netværk.
Se også www.philips.com

UPnP Det sprog, som enhederne bruger til kommunikation. Pc’en er ofte UPnP-
serveren. SLA5520 er UPnP-klienten og UPnP-kontrolpunktet.
Til sammenligning kan nævnes et lokalt sprog.
En forkortelse for Universal Plug and Play.

UPnP-klient En enhed, som er UPnP-klient, er forbundet til en UPnP-server. 
Den kan afspille musik, billeder og/eller film.
Et eksempel – se www.philips.com med UPnP-kompatible produkter.

UPnP-kontrolpunkt Et UPnP-kontrolpunkt kan forbinde en UPnP-server til en UPnP-klient. Det kan
starte, holde pause i og standse afspilningen på en enhed, som er en UPnP-klient.
UPnP-kontrolpunkter er som oftest indlejrede i UPnP-klienter.
Et eksempel – enhedens brugerinterface.

UPnP-server En UPnP-server kan streame indhold til en UPnP-klient.
En UPnP-server er ikke nødvendigvis en pc.
Et eksempel – en harddisk med en direkte forbindelse til netværket, som fungerer som

en UPnP-server.
Et eksempel – Philips Media Manager.



Gruppe Bits Bytes
Giga~ 8 1 Multiplicer med 1024
Mega~ 8192 1024
Kilo~ 8388608 1048576
~ 8589934592 1073741824

Dividér med 8

Et eksempel - 5 megabytes = 5.120 kilobytes = 40.960 kilobits.

Generel oversigt over båndbredder

Alle tal i tabellen har samme værdi.
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URL En webadresse.
Et eksempel – http://www.philips.com.
En forkortelse for Uniform Resource Locator.

UTP Se ethernet.
En forkortelse for Unshielded Twisted Pair.

WAV En populær koder/afkoder til audiofiler.
En forkortelse for Wave.

WEP WEP er en sikkerhedstype.
WEP står for Wired Equivalent Privacy.

WiFi WiFi er en forkortelse for WiFi certified. Inden en enhed certificeres officielt med
betegnelsen WiFi, skal den igennem WiFi-alliancens testprogram. WiFi-alliancen
afprøver enhedens kompatibilitet med IEEE 802.11-teknologierne.
En forkortelse for Wireless Fidelity.
Et eksempel – WiFi bg.

WMA En populær koder/afkoder til audiofiler.
En forkortelse for Windows Media Audio.

WPA WPA er en sikkerhedstype.
En forkortelse for WiFi Protected Access.

Gruppe Megabits i sekundet
Trådløst netværk IEEE 802.11g 54– 108+
Fast forbundet netværk 100
Audio 0.128
Film, DivX 1
Film, dvd 6
Film, HDTV 12

Krav til båndbredde ved almindelig anvendelse
De oplyst tal er eksempler; variationer i disse tal kan meget vel forekomme.



Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia
���Ç�¼�

Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus

11
Type: 

Serial nr: _____________________________________________________________________

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito - 
Data da adquirição - Gª�¹µª�ía a�µ¹�º - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - 

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

Á¹Æ¼º ���Ç�¼�
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

�µªa¾�¸Èªµ, � �Ç�¿¼� ¡a  ¿¸µ�¹aÀ� ¾µ¿ �ª¸. ¸¹µª���¿¾�

Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja

SLA5520
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