
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Juhtmeta muusikaadapter SLA5520

Eestikeelne kasutusjuhend



Vajate abi?
Kõige värskemat informatsiooni saate veebilehelt:

Avage oma internetibrauser.

Sisestage veebilehe aadress

Valige (otsi).

Otsige toote informatsiooni.

Nõuandeid probleemide lahendamiseks otsige kasutusjuhendist lk 25-26.

Kontakt

…..........................................

www.philips.com/support

1.

2. www.philips.com/support

3. GO

4.
Selle toote tüübinumber on SLA5520.

Kopeerimiskaitsega materjalist, kaasa arvatud arvutiprogrammide, -failide, ülekannete ja helisalvestiste volitamata koopiate
tegemine võib olla kopeerimisseadustega vastuolus ja tuua kaasa kriminaalkaristuse. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel
kasutada.

Ole vastutustundlik
Austa autoriõiguseid
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Spetsifikatsioonid võivad ilma ette hoiatamata muutuda.
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EUROOPA REGULATSIOONID

Meie, Philips Consumer Electronics, P&A CC: Building SBP6
(tootja nimi)

P.O Box 80002, 5600 JB Eindhoven, Holland

kinnitame, et elektrooniline toode:
Philips SLA5520 -/00 -/05

Juhtmeta muusikaadapter

mille kohta see deklaratsioon on, on vastavuses järgmiste standarditega:

EN60950-1:2001
IEC60950-1:2001

EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)
EN 300 328-1 V1.4.1 (2003-04)

järgides R&TTE Direktiivi 1999/5/EC tingimusi
ja on toodetud tootmisettevõtte poolt ISO 9000 tasemel.

Eindhoven, 30/06/2005

K.Rysman
Kinnitusosakonna juhataja

(tootja aadress)

(nimi) (tüüp või mudel)

(toote kirjeldus)

(pealkiri ja / või number ja standardite vastuvõtu kuu)

(koht, kuupäev)

(allkiri, nimi ja funktsioon)
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OLULINE INFORMATSIOON
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Hoidke see kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.

Järgige täpselt selles kasutusjuhendis näidatud samm-sammulist seadme
ülesseadmisprotseduuri. See tagab Teile parima installeerimistulemuse
vähimate esilekerkivate probleemidega.

Ülesseadmise ja installeerimise ajal oleks kasulik hoida käepärast ka oma
audiosüsteemi, ruuteri ja muude juhtmeta võrgukomponentide
kasutusjuhendid.

Veenduge, et juhtmeta võrk tegutseb 802.11b ja / või 802.11g re iimil.

Kõige värskema informatsiooni ja allalaadimisvõimalused SLA5520 kohta
leiate meie kodulehelt: www.philips.com/support.

Kui tahate kasutada SLA5520 internetifunktsiooni, siis on vajalik interneti
ligipääs (minimaalselt 256 kbit/s).

Kontrollige, kas Teie internetiteenusepakkuja küsib lisatasu, kui ületate
ülekantavate andmete jaoks seatud ettenähtud limiidi. Kui kasutate interneti
meediateenuseid päevasel alusel, siis võite sellise piiri ületada.

Näiteks - Kui kuulate internetiraadiot (64 kbit/s) umbes 36 tundi järjest.

SLA5520-sse kantakse üle 1 GB (gigabait) andmeid.

ÄRGE KUNAGI TEHKE EGA MUUTKE ÜHENDUSI, KUI SEADE ON SISSE
LÜLITATUD.

Enne kui hakkate seadmega tegutsema, kontrollige, et seadme nimeplaadile
märgitud pinge on identne Teie kohaliku vooluvõrgu pingega. Kui ei ole, siis
konsulteerige seadme edasimüüjaga.

Raadioseadmed juhtmeta rakenduste jaoks ei ole kaitstud teiste
raadioteenuste vahele segamiste eest.

Kui seade on puhkereþiimil, siis tarbib see ikkagi mingil määral elektrit.
Seadme täielikuks vooluvõrgust lahti ühendamiseks tõmmake juhe seinast
välja.

Seade ei tohi sattuda vedelikega kokkupuutesse.

Vedelikuga täidetud anumaid, nagu näiteks vaase või pokaale, ei tohiks
paigutada seadme vahetusse lähedusse.

Ärge laske seadmel sattuda liigse niiskuse, vihma, liiva,
kütteseadme või otsese päikesepaiste kätte.

Jätke SLA5520 ümber piisavalt palju vaba ruumi, et õhk saaks vabalt seadme
ümber liikuda.

Ärge avage seadet.

Kui tekivad tehnilised probleemid, siis kontakteeruge toote edasimüüjaga.

See toode on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile
1999/5/EC.

Selle direktiivi kohaselt võib seda toodet kasutada järgmistes riikides:

SLA5520/00 SLA5520/05

R&TTE Direktiiv 1995/5 R&TTE Direktiiv 1995/5

Kui sisestate vale tüüpi patareid, siis eksisteerib plahvatuse oht.

Vanade patareidega käituge vastavalt juhistele.

ž

ETTEVAATUST

Oluline ohutusinformatsioon

Euroopa regulatsioonid

GARANTII

1 aastane garantii

Tüüp:

Seeria number: ___________________________________________________________________________________

SLA5520

Ostmise kuupäev

Edasimüüja nimi, aadress ja allkiri
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SÕNASELETUSTE LOEND

Juhtmeta võrk

Juhtmeta sülearvuti adapter

Juhtmeta USB adapter

WMA

WPA

Juhtmeta võrgus on seadmed teiste seadmetega ühendatud. Ühendus on kas
juhtmete abil (ethernet) või juhtmeteta (802.11). Üks seadmetest on tihti
server.

- Philipsi baasjaam (ruuter), mis on mitmesse arvutisse ühendatud.

DHCP

Näide

Philipsi juhtmeta sülearvuti adapter suudab Teie sülearvuti ühendada juhtmeta
.

- www.philips.com

võrku

Veebiaadress

Philipsi juhtmeta USB adapter suudab Teie arvuti ühendada juhtmeta võrku.

- www.philips.comVeebiaadress

Populaarne audiofailide koodek.

Windows Media Audio.Lühend tuleb sõnadest:

WPA on üks turvalisustüüp.

WiFi Protected Access.Lühend tuleb sõnadest:

Ülevaade ribalaiusest
Kõik tabelis olevad numbrid on samade väärtustega.

Antud numbrid on näited, nende numbrite variatsioonid on võimalikud.

Tavakasutuses vajaminevad ribalaiuse nõuded

Grupid Biti Bai i

Korruta -ga

Jaga 8-ga

Grup Megabitte sekundi kohta

d d d

id

Giga~ 8 1 1024

Mega~ 8192 1024

Kilo~ 8388608 1048576

~ 8589934592 1073741824

Näide - 5 Megabaiti = 5,120 Kilobaiti = 40,960 Kilobitti.

Juhtmeta võrk IEEE 802.11g 54 – 108+

Juhtmega võrk 100

Audio 0.128

Filmid, DivX 1

Filmid, DVD 6

Filmid, HDTV 12

Mida Te veel vajate?

5

MIS ON KARBIS?

a. Juhtmeta muusikaadapter
SLA5520

b1. Kaugjuhtimispult
b2. 2xAAA patareid

c. Kiire alguse teejuht

d. Installeerimise CD e. Voolujuhe f. Audiokaabel: Stereo RCA 1/8''
mini-jack

Kas Või- Audiosüsteemi (koos RCA sisendpesadega) - - Eraldiseisvaid aktiivseid kõlareid

Juhtmeta võrk
Personaalarvuti Pistikupesa

Tulemus peale installeerimist
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TEIE JUHTMETA MUUSIKAADAPTER

1 Infrapuna sensor

2 LCD ekraan

3 Stereo 1/8'' mini-jack pesa

4 Voolujuhtme ühenduspesa

5 Algseadistamise auk

Võtab vastu kaugjuhtimispuldi poolt saadetud signaali.

Näitab menüüd, et saaksite kerge vaevaga liikuda läbi muusikaalbumite ja
süsteemiseadistuste.

Sisestage õrnalt paberitükk ja vajutage õrnalt:
< 2 sekundit - taaskäivitamine;
> 8 sekundit - tootjavabriku poolt pandud väärtustele algseadistamine.
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SÕNASELETUSTE LOEND

Keel, mida seadmed suhtlemiseks kasutavad. on sageli .
SLA5520 on ja .

- Teie kohalik keel.

Universal Plug and Play.

Arvuti UPnP server
UPnP klient UpnP kontrollpunkt

Võrdlus

Lühend tuleb sõnadest:

UPnP

UPnP klient

UPnP kontrollpunkt

UPnP server

URL

UTP

WAV

UPnP klientseade ühendub .

See on võimeline taasesitama muusikat, pilte ja / või filme.

- Vaadake UPnP-ga ühilduvate toodete teadasaamiseks veebilehekülge
www.philips.com.

UPnP serverisse

Näide

UPnP kontrollpunkt on võimeline ühendama . See on
võimeline alustama, pausi panema ja lõpetama taasesituse .

- Kasutaja seadme vahelesegamine.

UPnP server UPnP kliendiga
UPnP klientseadmes

Näide

UPnP server UPnP kliendile

UPnP server arvuti

UPnP
server

suudab saata sisu .

ei pea ilmtingimata olema .

- Kõvaketas, millel on otseühendus võrguga ja mis käitub nagu
.

Näide

Veebiaadress.

- http://www.philips.com.

Uniform Resource Locator.

Näide

Lühend tuleb sõnadest:

Vaadake .

Unshielded Twisted Pair.

ethernet

Lühend tuleb sõnadest:

Populaarne audiofailide .

Lühend tuleb sõnadest: Wave.

koodek

WEP

WiFi

Juhtmega võrk

Juhtmeta multimeediaadapter

Juhtmeta muusikaadapter

WEP on üks .

Wired Equivalent Privacy.

turvalisustüüp

Lühend tuleb sõnadest:

WiFi on lühend WiFi certified'st. Enne, kui seade on ametlikult WiFi-ga tagatud,
peab see läbima WiFi liidu testprogrammi. WiFi liit testib seadme sobivust

tehnoloogiatega.
IEEE

802.11

Juhtmega võrkudes on seadmed üksteisega juhtmetega (ethernet) ühendatud.
Üks seadmetest on sageli .

- Ruuter, mis on ühendatud mitmesse arvutisse.

DHCP server

Näide

Philipsi juhtmeta multimeediaadapter on . See on võimeline
taasesitama muusikat, pilte ja / või filme.

- Vaadake detailide saamiseks veebilehekülge  www.philips.com.

UPnP klient

Näide

Philipsi juhtmeta muusikaadapter on UPnP klient. SLA5520 on suuteline
taasesitama , ja muusikafaile.MP3  WMA WMA-DRM

Bootloader SLA5520 sees oleva osa. See aitab vigade esilekerkimisel parandada teisi
osasid.

tarkvara
tarkvara
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SÕNASELETUSTE LOEND

RCA

Ruuter

SCART

Turvalisuskood

Turvalisustüüp

Server

SMS tekstistiili sisestus

Tarkvara

SSID

Staatiline IP

TKIP

Streaming

Teatud tüüpi ühenduspesa, mida kasutatakse audio- ja videojuhtmete
ühendamiseks seadmega.

Vaadake .baasjaam

Teatud tüüpi ühenduspesa, mida kasutatakse videojuhtmete ühendamiseks
seadmega.

Turvalisuskood (tihti nimetatakse ka krüpteerimise võtmeks) määrab koodi, mis
kaitseb juhtmeta . Maksimaalse turvalisuse saamiseks peaks kasutama
juhuslikku sümbolite, numbrite ja tähtede kombinatsiooni. Siinkohal näiteid ei
anna - määrake maksimaalse turvalisuse saamiseks endale ise mingi kood.
Vahetage seda tihti.

võrku

Turvalisustüüp (tihti nimetatakse ka krüpteerimise tüübiks) on turvalisuse
tagamise tüüp, mida juhtmeta rakendatakse.

Turvalisustüübid parimast halvimani:

WPA AES

WPA TKIP

WEP (kas 64 bitti või 128 bitti)

Mitte midagi.

(ruuteris) saab määrata alamtüübid (pikkus, kasutatavate bittide arv).

- WPA AES.

- WEP 64 bitti.

võrgule

Baasjaamas

Näide

Näide

Server on peaaegu sama, mis , kuid seda kasutatakse professionaalsetel
eesmärkidel.

- Web server (näiteks www.philips.com).

- DNS server.

arvuti

Näide

Näide

Kaugjuhtimispuldiga tekstisisestamise meetod.

Sarnased tekstisisestusmeetodid on kõige sagedamini mobiiltelefonidel.

Näide - Numbrinupp 2 all on peidus 2abcABC.

Seadmes või jooksev rakendus.

Tarkvara saab tihti uuendada, et varustada Teid uute funktsioonidega.

- Philips Media Manager.

- Windows.

arvutis

Näide

Näide

Vaadake võrgunimi.

Service Set Identifier.Lühend tuleb sõnadest:

Kogenud kasutajate jaoks.

Seadmetele toote määramise meetod. Kui staatiline
IP on võimaldatud, siis peab määrama käsitsi.

identifitseerimise numbrite
toote identifitseerimise numbrid

TKIP on kõige sagedamini kasutatav turvalisustüübi WPA alamtüüp.

Vaadake .

Vaadake .

Temporal Key Integrity Protocol.

turvalisustüüp

WPA

Lühend tuleb sõnadest:

Teatud tegevused, mida seadmed peavad sisu ühest kohast teise paigutamiseks
tegema.

Näide - Kõvakettalt muusika lugemine, selle jagamine internetis, selle
dekodeerimine SLA5520-s (vaadake koodek) ja muusika kuulamine audiosüsteemi

Alavõrgumask Võimaliku toote identifitseerimise numbri (IP aadress) identifitseerimine, mida
saab võrgus kasutada.

See koosneb numbrite seeriast (0 kuni 255) ja punktidest: xxx.xxx.xxx.xxx.

- 255.255.255.0Näide

7

KAUGJUHTIMISPULT

1 Sees / Puhkere iim

2 0-9 numbrinupud

3 PRESET (eelseadista)
PRESET

4 HOME (kodu)

5 (Üles), (Alla), (Vasakule), (Paremale) Liikumisnupud.

6 (UN)MARK ((ära) märgista)

7 SHUFFLE (segaminiesitus)

8 (Eelmine / Kiirkerimine tagasi)

9 - + (Helitugevust juurde / maha)

10 (Häälesummutusnupp)

11 (Lõpeta)

12 / (Pane pausi / Mängi)

13 (Järgmine / Kiirkerimine edasi)

14 REPEAT (kordus)

15 INFO

16 OK

17 SETTINGS (Seadistused)

18 JUMP TO (Hüppa...)
JUMP TO

B

^

?

@

P

` Q

_

þ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liikumise ajal: alustab salvestatud eelseatud elementide taasesitust.

Teksti sisestamise ajal: SMS stiilis teksti sisestamine.

Meediahalduris ringi liikumise ajal: lisab elemente lemmikute nimekirja.

Lemmikute nimekirjas liikumise ajal: eemaldab elemendi.

Hüppab loo algusesse (vajutage üks kord).

Hüppab eelmisele loole (vajutage kaks korda).

Suurendab (+) ja vähendab (-) helitugevust.

Paneb taasesituse pausi.

Alustab taasesitust.

Hüppab järgmisele laulule (vajutage üks kord).

Esitab kiiresti käesoleva loo (hoidke nuppu all).

Liikumise ajal: naaseb mängimisvaatele.

Mängimisvaate ajal: kuvab lisainformatsiooni.

Vajutage , vajutage numbrinuppe: salvestage fail või kaust, et see
eelseadistada.

Kuvab HOME menüü ja lülitab SLA5520 sisse.

Saate valida segaminiesituse ja järjestikulise taasesituse vahel.

Summutab heli.

Lõpetab taasesituse.

Saate valida käesoleva loo korduse, kõikide lugude korduse ja normaalse
taasesituse vahel.

Kinnitab valikut.

Kuvab seadistuste menüü.

Vajutage , vajutage numbrinuppe: hüpake nimekirjas olevale
elemendile.

\ [ q Q

Vaadake peatükki , et saada funktsioonide kohta detailsemat
informatsiooni.

Nautige
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INSTALLEERIMINE

Installeerige tarkvara arvutisse
Nõuded arvutile

Lisanõuded kaitstud muusika tõmbamiseks

Kas (1).

Või (2).

My computer

CD kettaseade

Setup.exe

Protsessor 500 MHz

Mälu 128 Mb

Vaba kõvakettaruum 150 Mb

Operatsioonisüsteem Windows 2000 või Windows XP

CD-rom või DVD mängija

Juhtmega või juhtmeta võrguühendus

Protsessor 1 GHz / 1000 MHz

Mälu 256 Mb

Vaba kõvakettaruum 200 Mb

Operatsioonisüsteem

Eelistatud - Installeerige keskjaam (ruuter).

Arvuti ja SLA5520 vahelise otsese ühenduse loomiseks:.

Vaadake detailide saamiseks kasutusjuhendit.

Parima esituse saamiseks kasutage Philipsi juhtmeta ruuterit.

Parima punktist punkti esituse saamiseks kasutage arvutitele mõeldud
Philipsi juhtmeta USB adapterit.

Parima punktist punkti esituse saamiseks kasutage sülearvutitele mõeldud
Philipsi juhtmeta sülearvuti adapterit.

Vaadake detailide saamiseks veebilehekülge www.philips.com.

Kui installeerimisekraani ei ilmu, käivitage CD käsitsi:

Avage .

Avage .

Avage .

Windows XP koos teenusepaketiga 2 või
kõrgem

Kui Te ei oma juhtmeta võrku: looge juhtmeta võrk.

1

2

3

0 Installeerige juhtmetaadapter punktist punkti reþiimil (Ad-Hoc).

ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Käivitage installeerimise CD

Installeerige Philips Media Manager

1

1 Install Philips Media Manager.

2 Next

Asetage installeerimise CD (d) CD-kettaseadmesse.

Klikake

Valige (edasi).

SÕNASELETUSTE LOEND

Seaoses 'ga.

saadaolev nimede, artistide, þanrite ja muu puudutava
informatsiooni kollektsioon.

- raamatus indeks.

- Philips Media Manager'i rakenduse sisu.

Media Manager

Media Manageris sisu

Võrdlus

Näide

Raamatukogu

MAC aadress

Media Manager

MP3

NAT

Navigatsioon

Võrgumask

Võrk

Võrgunimi

Personaalarvuti

Point to point võrk

Toote identifitseerimise number

Proxy port

Proxy server

Iga võrgus oleva seadme unikaalne identifikaator.

See määratakse seadmele tootmisel.

Media Access Control address.Lühend tuleb sõnadest:

Arvutis baasjaamas tarkvara arvutisvõi (ruuteris) jooksev osa. See jagab olevat
sisu teiste võrgus olevate seadmetega.

- Philips Media Manager.

- Windows Media Connect.

Näide

Näide

Audiofailide populaarne .koodek

Üldiselt koduses kasutuses ei lähe vaja.

(ruuteris) jooksev osa.

- See loob üle interneti ühenduse kahe erineva lokaalse võrgu vahel. Seega,
need kaks võrku saavad justkui üheks võrguks. Kasutatakse tihti firmades, et
ühendada töötajate võrk ühiseks võrguks.

- Sisevõrgu otseseks ühendumiseks õige internetiteega. Mõned rakendused
vajavad korrektseks käitumiseks NAT-i. Mõnikord kasutavad kogenud kasutajad
teist osa, et ühendada oma seade internetti.

Network Address Translation.

Baasjaamas tarkvara

Osa 1

Osa 2

Lühend tuleb sõnadest:

Sisu valimise meetod selliselt ekraanilt nagu näiteks SLA5520-l.

- Üles ja alla, vasakule ja paremale, OK ja mängima panemise nupud
SLA5520-e kaugjuhtimispuldil.
Näide

Vaadake .alavõrgumask

Kahest või enamast seadmest koosnev kollekstioon, mis suudavad üksteisega
suhelda.

- Baasjaam (internetiligipääsuga), SLA5520 ja arvuti.Näide

Võrgunimi on juhtmeta võrgu identifikaator.

- philips

- Pauli kodu

- youcannothacme

Näide

Näide

Näide

Personaalarvuti võib olla kas täissuuruses arvuti või sülearvuti.

Personal Computer.Lühend tuleb sõnadest:

Kasutatakse ainult siis, kui mitte ükski järgmistest seadmetest ei ole kasutatav:
, ruuter, gateway või ligipääsupunkt. Seadmed suhtlevad üksteisega

ilma vahendajata.

- Arvuti SLA5520-ga.

baasjaam

Näide

Seadme identifitseerimine, kasutades interneti protokolli (IP). See koosneb 4-st
numbriseeriast (0 kuni 255) ja punktidest: xxx.xxx.xxx.xxx.

Selle saab määrata kas DHCP server või käsitsi.

Seadmed kasutavad toote identifitseerimise numbreid teiste seadmetega
suhtlemiseks.

Proxy port on kiirtee võrku, mida peab ühendumiseks kasutama.

Ulatus - 0 kuni 65535

proxy serveriga

Baasjaamas serverisvõi jooksev tarkvara osa. Võgus olevad seadmed küsivad
proxy serverilt (võõrustaja) luba pääseda teatud internetiosadele ligi. Palve
esitatakse defineeritud kiirtee kaudu (port).

33
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Failide kaitsemise meetod, peamiselt selleks, et ei kasutataks illegaalselt.

Digital Rights Management.

sisu

Lühend tuleb sõnadest:

DRM

Ethernet

Tulemüür

Püsivara

Gateway

Kõvaketas

Riistvara

IEEE

IEEE 802.11

Infrastruktuurivõrk

IP aadress

Vaadake .

- Kaabel

- Ühendus

- Port

- Võrk

juhtmeta võrgud

Näide

Näide

Näide

Näide

Baasjaamas arvutis

tarkvarale

ja / või võrgusuhtlust kontrollivas jooksev tarkvara osa.

Tulemüür kehtestab kõigile seadmetele ja rakendustele (näiteks )
reeglid. Teiste seadmetega ja / või internetiga suheldes peab neid reegleid järgima.
Need reeglid saavad määrata, kas seade (näiteks - SLA5520) omab võrguligipääsu
või mitte.

- Windows tulemüür

- Norton tulemüür

- McAfee tulemüür

- Zone Alarm

Näide

Näide

Näide

Näide

Vaadake .

- SLA5520-s olev tarkvara.

tarkvara

Näide

Baasjaamas serveris

baasjaam

või jooksev tarkvara osa. See tõlgib kohaliku suhtluse
internetisuhtluseks.

- Philipsi .Näide

Arvutis riistvara sisu tarkvaraoleva osa. Seda kasutatakse tihti ja salvestamiseks.

- Windows Explorer'is C-ketas.Näide

Seadmete füüsiline osa.

Seotud - IEEE soodustab tehnoloogiate nagu
ehituslikke protsesse.

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc

- www.ieee.org

juhtmeta adapteritega 802.11

Lühend tuleb sõnadest:

Web

802.11 on poolt defineeritud juhtmeta ülekannete tehnoloogiate grupp:

802.11b - aeglase kiirusega (kuni 11 mbit/s) juhtmeta ülekanne

802.11g - suure kiirusega (kuni 54 mbit/s) juhtmeta ülekanne.

IEEE

Infrastruktuurivõrk luuakse ühe järgneva seadme poolt: baasjaam, ruuter, gateway
või ligipääsupunkt.

Klientseadmed - nagu , juhtmeta muusikaadapterid ja muud võrgustatud
seadmed - saavad infrastruktuurvõrku ühenduda.

Tihti on interneti püsiühendus baasjaama poolt jagatud.

Näide - Interneti ligipääsuga Philipsi baasjaam, juhtmeta sisseehitatud arvuti ja
Philips SLA5520.

arvutid

Vaadake .toote identifitseerimise number

DNS Baasjaamas tarkvarajooksev osa. See korraldab internetisoovide ja
internetipakkuja vahelist suhtlust.

- tõlgib url-i www.philips.com IP aadressiks xxx.xxx.xxx.xxx

Domain Name Server

Näide

Lühend tuleb sõnadest:

ISP Internetiteenuseid pakkuv firma.

- Telefoniteenuse pakkuja.

Internet Service Provider.

Võrdlus

Lühend tuleb sõnadest:
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3 I accept the agreement

4 Next

5

6

7

8

9 WMA

10

11 Finish

Valige (nõustun kokkuleppega).

Valige (edasi).

Võimaldage .

Valige (lõpetamine).

Valige (edasi).

Valige (edasi).

Valige (edasi).

Valige (edasi).

Valige (edasi).

Next

Next

Next

Next

Next

Valige kaust, kuhu soovite Philips Media Manageri installeerida.

Valige Start Menu kaust, et luua sinna Philips Media Manageri otsetee..

Töölauale ikooni loomiseks võimaldage (töölaua
ikooni loomine).

Kiire stardiriba peale ikooni loomiseks võimaldage
(kiire stardiriba ikooni loomine).

Automaatseks Philips Media Manageri käivitamiseks sisselogimisel
võimaldage (Media serveri
käivitamine järgmise kasutaja sisselogimisega).

Philips Media Manageri käivitamiseks peale installeerimist võimaldage
(jooksuta Philips Media Manageri).

Create a desktop icon

Create a Quick Launch
icon

Start Media Server at next user log-in

Run
Philips media manager
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INSTALLEERIMINE

Installeerige SLA5520
Veenduge, et juhtmeta võrk on aktiivne.

Veenduge, et juhtmeta võrk tegutseb 802.11b ja / või 802.11g reþiimil.

Eelistatud - Installeerige keskjaam (ruuter).

Arvuti ja SLA5520 vahelise otsese ühenduse loomiseks:

Parima esituse saamiseks kasutage Philipsi juhtmeta ruuterit.

Parima punktist punkti esituse saamiseks kasutage arvutitele mõeldud
Philipsi juhtmeta USB adapterit.

Parima punktist punkti esituse saamiseks kasutage sülearvutitele mõeldud
Philipsi juhtmeta sülearvuti adapterit.

Vaadake detailide saamiseks veebilehekülge www.philips.com.

Veenduge, et arvuti on juhtmeta võrku ühendatud. Arvuti võib ruuteriga olla
ühendatud juhtme abil või ilma juhtmeta.

Veenduge, et turvalisusseadistused ei keela SLA5520-l võrku ühenduda.

Turvalisustüübi (WPA, WEP või mitte midagi) ja turvalisuskoodi (sümbolid)
saate sisestada SLA5520 konfigureerimise ajal.

Kasutage kindlasti audiosüsteemi sisendpesa. Detailide saamiseks lugege
selle kasutusjuhendit.

Kui 1/8'' mini-jack ei ole kasutatav, siis kasutage muundajat.

Kui Te ei oma juhtmeta võrku: looge juhtmeta võrk.

Kas (1).

Või (2).

0 Installeerige juhtmetaadapter punktist punkti reþiimil (Ad-Hoc). Vaadake
detailide saamiseks kasutusjuhendit.

Ühendage audiokaabel
Kas

1 audiokaabel

2 1/8'' mini-jack SLA5520-e

3 stereo RCA vasakusse ja paremasse
sisendpesasse

4

5

Või

1 audiokaabel

2 1/8'' mini-jack SLA5520-e Audiopesasse

3

- audiosüsteemi

Võtke kaasasolev (f).

Ühendage Audiopesasse.

Ühendage ühendused audiosüsteemi
.

Lülitage audiosüsteem sisse.

Valige audiosüsteemi õige sisendpesa.

- eraldiseisvatesse aktiivsetesse kõlaritesse

Võtke kõlaritesse ühendatud .

Ühendage .

Lülitage kõlarid sisse.

SÕNASELETUSTE LOEND
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Vaadake .Point to Point võrkAd-Hoc võrk

Vaadake .BaasjaamLigipääsupunkt

Kiiruse väljend, kõige sagedamini ~bitti sekundi kohta.

- interneti abonement pakub 4 megabitti sekundi kohta ribalaiust.

- audiofailidel on ribalaius 128 kilobitti sekundi kohta.

- Vaadake peatükki .

Näide

Näide

Näide Ülevaade ribalaiustest

Ribalaius

Baasjaam Järgmiste funktsioonidega seade:

- Philipsi baasjaam, vaadake detailide saamiseks veebilehekülge
www.philips.com

H

H

H

juhtmeta võrgu loomine

interneti jagamine

juhtmeta ja juhtmega (Ethernet) seadmete vahelisesuhtlemise kontrollimine

Näide

Bitt Minimaalne andmete maht, mis on elektroonilisele seadmele salvestatud või või
edastatud.

- Vaadake peatükki .Näide Ülevaade ribalaiustest

AES AES on turvalisustüübi WPA liik.

Vaadake .

Vaadake .

Advanced Encryption Standard

turvalisustüüp

WPA

Lühend tuleb sõnadest:

Bititase SLA5520 sees oleva osa. See aitab vigade esilekerkimisel parandada teisi
osasid.

tarkvara
tarkvara

Püsiühendus Internetiühendus, mis on 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas onlainis ja toetab
minimaalset 256 kbit/s allalaadimise .

- ADSL

- Kaabel

bititaset

Näide

Näide

Bait 8-st koosnev grupp. Baitidega puutume kõige rohkem kokku faili suuruse
vaatamisel. Et mitte kasutada väga suuri numbeid, siis on teatud baitigruppidele
antud eraldi nimed:

Kilobait (kb) - 1024 baiti

- Pilt on 450 kilobaiti.

Megabait (Mb) - 1024 kilobaiti

- Film on 700 megabaiti.

Gigabait (Gb) - 1024 megabaiti

- Kõvaketas saab salvestada 120 gigabaiti.

- Vaadake peatükki .

bitist

Ülevaade ribalaiusest

Näide

Näide

Näide

Näide

Koodek Tarkvara osa, mida kasutatakse audio-, pildi- ja videosisust digitaalfailide
loomiseks. Koosneb kahest osast: kodeerija (loob faili) ja dekodeerija (mängib
faile).

Sisu Sisuks nimetame mingit muusika, piltide ja filmide gruppi.

DHCP Baasjaamas serveris tarkavara toote
identifitseerimise numbrite DHCP

või jooksev osa. Seadmetele
määramise meetod. server esmalt

identifitseerib võrgus olevad seadmed ning seejärel määrab neile toote
identifitseerimise numbrid.

Dynamic Host Configuration Protocol.Lühend tuleb sõnadest:

Krüptimise võti Vaadake .turvalisuskood

Krüptimise tüüp Vaadake .turvalisustüüp
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KAITSTUD SISU PUUDUTAV LAHTIÜTLEMINE MICROSOFTI POOLT

See toode on Microsoft Corporation intellektuaalse omandi õigustega kaitstud.

Selle tehnoloogia kasutamine või jagamine ilma Microsoft'i või autoriseeritud
Microsoft'i filiaali loata on keelatud.

Sisupakkujad kasutavad selles seadmes (WM-DRM) oleva Windows Media jaoks
digitaalõiguste korraldamise tehnoloogiat, et kaitsta selle sisu (Secure Content),
selleks, et nende intellektuaalne omand, kaasa arvatud kopeerimisõigused, ei
oleks sellises sisus valesti kasutatatud.see seade kasutab WM-DRM tarkvara, et
mängida ette turvalist sisu (WM-DRM tarkvara). Kui WM-DRM tarkvara tuvalisust
on selles seadmes kuritarvitatud, siis Secure Content omanikud võivad nõuda, et
Microsoft tühistaks WM-DRM tarkvara õigused omandada uusi litsentse Secure
Content'i kopeerimiseks, näitamiseks ja / või ettemängimiseks. Tühistamine ei
muuda WM-DRM tarkvara võimet mängida kaitsmata asju. Tühistatud WM-DRM
tarkvara nimekiri saadetakse Teie seadmesse, kui Te laete internetist või arvutist
alla Secure Content litsentsi. Ka Microsoft võib koos sellise litsentsiga secure
Content omanike nimel laadida selle nimekirja Teie seadmesse alla.

INSTALLEERIMINE
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Ühendage voolujuhe

Sisestage patareid kaugjuhtimispulti

1

2

1

2

3

Ühendage voolujuhtme (e) ühendus SLA5520-e voolujuhtme
ühenduspesasse (4).

Ühendage vooluadapter seinakontakti.

Avage patareitasku.

Sisestage patareid (b2) kaugjuhtimispuldi (b1) patareitaskusse.

Sulgege patareitasku.
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ÜHENDAGE

Kui Te lülitate SLA5520 esimest korda sisse, siis ilmub automaatselt
konfiguratsiooni õpetus.

Kui Te soovite võrguseadistusi muuta millalgi hiljem, siis peate konfiguratsiooni
õpetuse taaskäivitama.

Vajutage (seadistused) (17).

Valige (konfiguratsiooni õpetus) ( või ).

Vajutage või (16).

1 Settings

2 Configuration wizard

3 OK

\ [

Q

Konfiguratsiooni õpetus võib pakkuda Teile järgevat informatsiooni.

Sõltuvalt võrgu konfiguratsioonist, määrab SLA5520 mõned seadistused ise
automaatselt.

Seadistus Galimi Võimalik valik Teguviis

Select language (valige keel) English (inglise)
Francais (prantsuse)
Italiano (itaalia)
Deutsch (saksa)
Espanol (hispaania)
Nederlands (hollandi)

1

2 OK

Valige eelistatud keel või )

Vajutage või .

[ \

Q

Konfiguratsiooni õpetus seadistuste menüü Teie poolt valitud keelesja kuvatakse nüüd .

Load profile (lae alla profiil) Profile 1

Profile 2

Profile 3

1 Valige profiil, mida soovite muuta.

2 OKVajutage või .Q

Selleks, et lihtsasti ühenduda erinevatesse juhtmeta võrkudesse, saate kasutada erinevaid . Detailide saamiseks vaadake lähemalt
(seadistuste menüü) - (edasijõudnudte seadistused) - (profiilide korraldamine).

profiile
Settings menu Advanced settings Profile management

Select network (valige võrk) Network 1 (SSID) (võrk 1)

Network 2 (SSID) (võrk 2)

Other (Advanced) (muud
(edasijõudnud))

1 Kas -

Või - Other

Valige võrk, millesse SLA5520 peaks
ühenduma.
Valige (Advanced), et sisestada võrgu
nimi (SSID) käsitsi.

2 OKVajutage või .Q

Select wireless mode (valige
juhtmeta re iim)þ

Network (Infrastructure) (võrk
(infrastruktuur))

Point to point (Ad-Hoc)
(punktist punkti)

1 Kas, Network (Ifrastructure)
Või - Point to point

gateway

eelistatult- Valige ,
Valige (Ad-Hoc). Ainult siis, kui
mitte ükski järgnevatest seadmetest ei ole
kasutatav: baasjaam, ruuter, või
ligipääsupunkt.

2 OKVajutage või .Q

Select security type (valige
turvalisuse tüüp)

WPA

WEP

None (Mitte ükski)

1 Kas  - valige WPA.
Või - valige WEP.
Või  - valige None.

2 OKVajutage või .Q

Valige kindlasti , mis on võrgule konfigureeritud.turvalisuse tüüp

Select WPA mode (valige WPA
re iim)þ

TKIS

AES

1 Kas,
Või -

kasutatakse kõige sagedamini  - valige TKIP.
valige AES.

2 OKVajutage või .Q

Valige kindlasti , mis on võrgule konfigureeritud.WPA turvalisuse tüüp

TEHNILINE INFO
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USA

Euroopa

Jaapan

USA

Kanada

Jaapan

Audio

FCC CFR47 Part 15B, Class II

89/336/EEC

ETC 301 489-1&17 (2.4 GHz)

EN61000-3-2

(harmoonilised AC käesolevad emissioonid)

EN55022 Class II, EN50082-1 (immuunsus)

VCCI Class II

CB (IEC60950)

FCC CFR47 Part 15C,

Para15.247, 205, 209

IC RSS 210

EN 300 328

ARIB STD-T66 (Chan1-13),

T-33 (Chan14)

H x W x D

110 x 160 x 44 (mm)

3.5 vatti

1.7 vattii

240 grammi

WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

DC 9V / 0.5 A

1/8 ühendus stereo audio

802.11g

Rahvusvaheline Plug & Play

Euroopa

˝

Elektromagnetiline ühilduvus

Toote turvalisus

Raadio regulatsioonid

Mõõtmed

Energia tarbimine

Puhkere iimil energia tarbimineþ

Kaal

Toetatud koodeid

Sisendpesa

Väljundpesa

Juhtmeta

Võrk
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LISAINFORMATSIOON

Tervis ja ohutus

Säilitamine ja hooldus

Ümbertöötlemine ja äraviskamine

Informatsioon tarbijale

See toode saadab ja võtab sisse lülitatult vastu raadiolaineid. See toode vastab
standarditele, mis on talle määratud. Mikrolaineahjud võivad ülekande kvaliteeti
mõjutada. Ka teised juhtmeta süsteemid (Bluetooth, juhtmeta võrgud jne) võivad
ülekande kvaliteeti mõjutada. Toode põhineb RF tehnoloogial. Seetõttu võib toode
kannatada samade häirete käes, mis GSM-d, teisaldatavad raadiod ja teised RF-
põhised tooted.

Kui Teie toode on defektne ja vajab parandamist, kuid Teie garantiiperiood on
möödas, siis saate konsulteerida meie spetsialistidega (vaadake lk 2).

Kogu liigne pakkematerjal on välja jäetud. Komplekt koosneb materjalidest, mida
saab spetsiaalsetes selleks ettenähtud firmades osadeks lammutades ümber
töödelda. Palume kinni pidada kohalikest pakendite materjalide äraviskamise,
tühjade patareide ja vanade seadmete kohta käivatest reeglitest.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see
tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

Palun viige end kurssi kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete
kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi
tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Vana toote äraviskamine

ÜHENDAGE
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Seadistus Võimalik valik Teguviis

Select code index (valige koodi
indeks)

Code 1 (kood 1)
Code 2 (kood 2)
Code 3 (kood 3)
Code 4 (kood 4)
Exit code editing (välju koodi
pakkumisest)

1 Valige turvalisuse koodi indeks (WEP võtme
indeks).

2 OKVajutage või .Q

Valige kindlasti , mida võrgu poolt kasutatakse.

Detailide saamiseks vaadake lähemalt (seadistuste menüü) - (edasijõudnute seadistused) -
(koodide korraldamine).

koodi indeks (WEP võtme indeks)

Settings menu Advanced settings
Code management

Enter security code (WEP) (sisestage
turvalisuse kood (WEP))

*******

<Change> (muuda)

1 Kas - Change
WEP võti ,

Või -
WEP võti

2 OK

valige < >, et sisestada turvalisuse
kood ( )
valige *********, et kinnitada salvestatud
koodi ( ).

Vajutage või .Q

Valige kindlasti , mida võrgu poolt kasutatakse.turvalisuse kood (WEP võti)

Enter security code (WPA) (sisestage
turvalisuse kood (WPA))

*******

<Change> (muuda)

1 Kas - Change
WPA võti ,

Või -
võti

valige < >, et sisestada turvalisuse
kood ( )
valige *********, et kinnitada salvestatud
koodi ( ).WPA

2 OKVajutage või .Q

Valige kindlasti , mida võrgu poolt kasutatakse.turvalisuse kood (WPA võti)

Select network settings (valige võrgu
seadistused)

Automatic (DHCP)
(automaatne)

Manual (Static IP) (käsitsi)

1 Kas,
Automatic (DHCP)

Või - Manual (Static IP)

kasutatakse kõige sagedamini - Valige

Valige . Kogenud
kasutajatele. Peate käsitsi sisestama toote
identifitseerimise numbri (IP aadress),
võrgumaski, ja eelistatud DNS
serveri.

gateway

2 OKVajutage või .Q

Apply settings? (rakenda
seadistusi?)

Yes (jah)

No (ei)

1 Kas - Yes
Või - No

valige .
loobuge seadistustest - valige .

2 OKVajutage või .Q

Save to profile (salvesta profiili) Profile 1

Profile 2

Profile 3

1 Valige profiil, mida soovite muuta.

2 OKVajutage või .Q

Selleks, et lihtsasti ühenduda erinevatesse juhtmeta võrkudesse, saate kasutada erinevaid . Detailide saamiseks vaadake
lähemalt (seadistuste menüü) - (edasijõudnute seadistused) - (profiilide

korraldamine).

profiile
Settings menu Advanced settings Profile management
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NAUTIGE

Põhiline ringiliikumine

Hüpake nimekirjas olevale elemendile

1 JUMP TO

2 numbrinuppe Digit key
options

4 2 3

Vajutage (18).

Vajutage (2). Vaadake detailide saamiseks
(numbrinuppude valikuid).

Korrake samme ja kuni näete elementi, mida soovite ette mängida.
Ette saab mängida ka kaustasid ja faile.

Allolev instruktsioon näitab, kuidas alustada muusikafailide taasesitust.

Täpne menüüstruktuur sõltub sellest, milline on Teie võrgukeskkond (näiteks kas
Teil on interneti ligipääs või mitte) ja kuidas Teie muusikakaustad on arvutis
organiseeritud.

(kodu) menüü näeb välja selline:

Vajutage (1) või (4).

Vajutage või (5).
Kiiresti edasi kerimiseks hoidke nuppu all.

Vajutage (5) või (16).

Vajutage (16) või (12).

- Vajutage (5), et liikuda tagasi menüüstruktuuri.

- Vajutage (4).

HOME

Lülitage SLA5520 sisse

1 HOME

Märgistage element

2

Valige element

3 OK

Alustage taasesitust

5 OK

Lõpetage ettemängimine

Valige teise sisuga failid

Kas

Või HOME

B

\ [

Q

` Q

P

q

LCD ekraan näitab nüüd uusi menüüelemente.

/

Vajutage (16).H

VÕRGU KOHTA KÄIV LISAINFORMATSIOON
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Turvalisus

Kui Te kasutate baasjaama juhtmeta gateway'd ja eksisteerib tulemüür, siis
peavad meediaserveri programmi jaoks olema lubatud multisaate sõnumid,
et saaks saata infot SLA5520-sse (-st) (239.255.255.xxx).

Tulemüür

MAC aadressi kontroll / filter

Esimesel korral, kui Philips Media Manager vajab võrku ligipääsu, siis tulemüür
hoiatab Teid.

Kui Te kasutate oma juhtmeta võrgus MAC Adress Control'i, siis peate teadma
oma juhtmeta muusikaadapteri MAC aadressi. MAC aadress on unikaalne number,
mis määrab Teie seadme võrku. See koosneb tervest reast numbritest ja
tähtedest, mis on järgmisel kujul xx.xx.xx.xx.xx.xx.

Teie juhtmeta muusikaadaperi MAC aadressi saab kuvada ka LCD ekraanil. MAC
aadressi kuvamiseks:

Vajutage (seadistused) (17).

Valige (seadme staatus) ( või ).

Vajutage või (16).

Valige (unikaalne toote ID (MAC)) ( või ).

Te peate muutma juhtmeta võrguseadistused nii, et need jätaksid juhtmeta
muusikaadapteri MAC aadressi filtreerimisest välja. Täpsema info saamiseks
lugege oma juhtmeta võrgu dokumente.

H Valige (ära blokeeri), (võimalda) või sarnane fraas.Unblock Allow
Philips Media Manager saab nüüd laadida alla uuendusi ja saata muusikat
Teie juhtmeta muusikaadapterisse.

1 SETTINGS

2 Device status

3 OK

4 Unique product ID (MAC)

\ [

Q

\ [
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NÕUANDED PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Media Manageri otsimiseks kuluva aja vähendamine
Media Manageri otsimisele kuluva aja saab vähendada isegi vähem kui 20-le
sekundile.

- kui Teie internetiühendus on läbi ühe arvuti - vaadake
.

- kui baasjaam, ruuter, ega ligipääsupunkt ei ole saadaval -
vaadake

.

Internetiühenduse jagamine on võimalik ainult arvutis, millel on 2
võrguühendust. - internetiühendusega arvuti (juhtmega) ja juhtmeta
ühendus SLA5520-sse.

Arvuti toote identifikatsiooni numbri (IP aadressi) lukustamine on lubtud vaid
siis, kui kasutatakse Point to Point (Ad-Hoc) võrku.

Kas
Internetiühenduse jagamise võimaldamine arvutis

Või
Lukustage arvutis toote identifitseerimise number (IP

aadress)

gateway

Näide

Internetiühenduse jagamise võimaldamine arvutis

1 administraatorina

2 Start.

3 Control Panel.

4 Network Connections

5 ühendusel
internetti

6 Properties

7 Advanced

8 Allow other network users to connect through this computer's
Internet connection

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

10 OK

11 arvuti

12 SLA5520.

Lukustage arvutis toote identifitseerimise number (IP aadress)

1 SLA5520 Media Manageri

2 installeerimise CD (d)

3 TOOLS

4 Auto IP Network Utility.

5 ühendus

6 Lock AutoIP

7 Exit

Logige arvutisse sisse.

Valige

Valige

Valige .

Klikake hiire parema nupuga , mida kasutate, et ühenduda
.

Valige .

Valige

Võimaldage
(luba teistel võrgukasutajatel ühenduda läbi selle arvuti

internetti).

Ärge võimaldage valikut
(luba kontrollida teisi võrgukasutajaid või ära

võimalda jagatud internetiühendust).

Valige .

Taaskäivitage .

Taaskäivitage

Oodake, et leiaks .

Asetage CD-kettaseadmesse.

Valige .

Valige

Valige , mida kasutate SLA5520 ühendamiseks.

Valige .

Valige .

NAUTIGE
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Numbrinuppude valikud

Juhtmeta muusikaadapteri LCD ekraani ikoonid
Järgmine tabel kirjeldab ikoone, mida võidakse kuvada juhtmeta muusikaadapteri
LCD ekraanil.

Näitetekst Seletus

Artisti nimi

Albumi nimi

Laulu nimi

Käesoleva loo möödunud aeg / koguaeg

Ikoon Seletus

Mängib

Juhtmeta signaalitugevuse indikaator

Ülekandmise informatsioon:
näitab, et kanali signaal on seadmesse saadud ja
paari sekundi algab ettemängimine

Taasesitus on pausi pandud

Käesoleva loo kordamine

Kaustas olevate kõikide lugude kordamine

Kaustas olevate kõikide lugude juhuslikus
järjekorras ettemängimine.
Menüüstruktuuris on võimalik edasi liikuda

Menüüstruktuuris on võimalik tagasi liikuda

Faili ettemängimine on võimalik

Faili ettemängimine EI ole võimalik. Selleks,
kuidas teha ettemängimine võimalikuks, vaadake
peatükki Kaitstud muusika kuulamine, lk 18.

Elemendi number / kaustas olevate elementide
koguarv.

1 . - @ <space> ! ~ & : (jne)
2 a b c A B C 2 a b c ( )
3 d e f D E F 3 d e f ( )
4 g h i G H I 4 g h i ( )
5 j k l J K L 5 j k l ( )
6 m n o M N O 6 m n o ( )
7 p q r s P Q R S 7 p q r s ( )
8 t u v T U V 8 t u v ( )
9 w x y z W X Y Z 9 w x y z ( )
0
Kustutab eelmise sümboli.
Valib eelmise sümboli.
Valib järgmise sümboli.
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
[ \] ^ _ ` {| }~ <tarpas> ! " # $ % & ' ( )
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @

jne
jne
jne

jne
jne

jne
jne

jne

Nupp Järjestus
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Tegutseb (palun oodake)

Juhtmeta võrk on lahti ühendatud

Juhtmeta

Internetiraadio on kasutatav

Käesoleva elemendi salvestamine

Kursor

point to point
(Ad-Hoc)

16

Lokaalsed teenused

SLA5520-le on kättesaadavad ainult need failid, mida näete Philips Media
Manageris.

Ainult need failid, mis on SLA5520 poolt toetatud, on Teie audiosüsteemi
jaoks kättesaadavad.

Nende toodete kohta, mis esitavad pilte ja filme, täpsema info saamiseks
vaadake veebilehekülge www.philips.com

Muusika jagamine

Avage Philips Media Manager

1 Start

2 Kas Programs.
Või All programs

3 Philips Media Manage

4 Philips Media Manager

Valige sisutüüp

Lisage muusikafaile

1 Add music

2 Add Files or Folders

3 failid kaustad

4 Open

Valige .

- Valige
- Valige .

Valige r.

Valige .

Valige (lisage muusikat).

Valige (lisage faile või kaustasid).

Valige või , mida soovite lisada.

Valige (avage).

H Valige (muusika).Music

Nüüdsest pääsete SLA5520-ga lisatud failidele ligi.
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NÕUANDED PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Probleem Nõuanne

Kaugjuhtimispult ei reageeri (b1)

Ei leia võrku

Ei saa võrku ühenduda või on võrk
maas

Media Manageri leidmiseks kulub üle
30 sekundi

SLA5520 HOME menüüs ei kuvata
Media Manageri

Ei saa Media Manageri SLA5520-st
valida

Ei saa muusikafaili mängima panna

Ei saa internetiraadiot kuulata

Kõlaritest ei tule heli

Lemmikute nimekiri on täis

Serveri või võrguühenduse probleem

Rohkem kasutajaid ei lubata

Kuupäeva / kellaaega ei kuvata õigesti

Eelseadistused ei tööta enam

H

H

H

H

Veenduge, et olete patereid õigesti sisestanud (b2).

Veenduge, et suunate kaugjuhtimispuldi otsa (b1) SLA5520 (a) poole.

Veenduge, et SLA5520 on vooluvõrku ühendatud.

Asendage patareid uute vastu. Veenduge, et sisestate patareid nii nagu
näidatud.

H

H

Veenduge, et teised juhtmeta võrguseadmed on sisse lülitatud.

Kas - Veenduge, et ülekande võrgu nimi (SSID Broadcast) on baasjaamas
(ruuteris) võimaldatud.

Või  - Sisestage võrgu nimi (SSID) käsitsi. Detailide saamiseks lugege oma
baasjaama (ruuteri) kasutusjuhendit.

H

H

H

Veenduge, et sisestasite turvalisuskoodi (WPA või WEP) õigesti.

Kopeerige turvalisuskood (WPA või WEP) baasjaama (ruuterisse).

Veenduge, et baasjaama (ruuteri) ja / või arvuti tulemüür ei filtreeri SLA5520
MAC aadressi võrgust välja. Detailide saamiseks lugege oma baasjaama
(ruuteri) kasutusjuhendit.

H Vaadake peatükki .Media Manageri otsimiseks kuluva aja vähendamine

H

H

Veenduge, et baasjaama (ruuteri) ja / või arvuti tulemüür ei blokeeri Media
Manageri võrgust välja. Detailide saamiseks Media Manageri abifaili.

Veenduge, et SLA5520 on ühendatud õigesse võrku.

H

H

Veenduge, et muusikafailid on Media Manageri poolt jagatud.

Veenduge, et Media Manager lubab SLA5520-l kaustasid valida.

H

H

H

Veenduge, et faili formaadilaiend (WMA, MP3, WAV) on SLA5520 poolt
toetatud (WMA-DRM, WMA, MP3, WAV).

Veenduge, et Media Manageri kaustad / raamatukogu on kehtiv.

Kui mängitakse kaitstud lugusid - Kui mängite kaitstud sisuga lugusid
esimest korda, siis veenduge, et internetiühendus on olemas.

H

H

Veenduge, et baasjaama (ruuteri) tulemüür ei blokeeriks internetiraadio
teenuseid.

Proovige mõne hetke pärast uuesti. Teenus võib ajutiselt maas olla.

H

H

H

H

H

Veenduge, et SLA5520 heli ei ole mute nupuga summutatud.

Veenduge, et audiosüsteem on sisse lülitatud.

Veenduge, et audiosüsteemi heli ei ole oleks mute nupuga summutatud.

Veenduge, et audiosüsteemile on valitud õige sisendpesa.

Veenduge, et  SLA5520 ja audiosüsteem on õigesti ühendatud.

H Lemmikute nimekirja mahub maksimaalselt 20 lugu. Enne, kui lisate uued
lood, eemaldage esmalt vanad.

H Media Manager ei vastanud. Veenduge, et teised juhtmeta võrguseadmed on
sisse lülitatud.

H Kasutajaid saab maksimaalselt olla 3. Enne, kui lisate uue kasutaja,
eemaldage esmalt vana.

H

H

Veenduge, et SLA5520 jaoks on internetiühendus olemas.

Konfigureerige kuupäeva / kellaaega seadistuste menüüs.
H Veenduge, et kasutate ühilduvat Media Manageri (Philips Media Manager).
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Software update
(tarkvara uuendus)

Select language
(valige keel)

Cancel (loobu)

OK

English (inglise)
Francais (prantsuse)
Italiano (itaalia)
Deutsch (saksa)
Espanol (hispaania)
Nederlands (hollandi)

Uued funktsioonid saab tarkvara uuendusse kaasa
haarata.

Lülitub inglise keelele.
Lülitub prantsuse keelele.
Lülitub itaalia keelele.
Lülitub saksa keelele.
Lülitub hispaania keelele.
Lülitub hollandi keelele.

Grupp Detailid Seletus

SEADISTUSTE MENÜÜ

Advanced settings
(edasijõudnute
seadistused)

Configurate date and
time (konfigureeri
kuupäeva ja kellaaega)

Profile management
(profiili korraldus)

Profiili korraldust saab kasutada selleks, et ühendada
kerge vaevaga SLA5520 erinevatesse võrkudesse.

- profiil 1, võrgu seadistused @ kodus.

- profiil 2, võrgu seadistused @ tööl.

Võimaldatakse profiil 1, 2, 3. Enne seadistuste
salvestamist peab profiil olema valitud.

Näide

Näide

Ärge võimaldage profiili 2 ja 3. Kõiki seadistusi
rakendatakse ainult profiilile 1.

Enable (võimalda)

Disable (ära võimalda)

Code management
(koodi korraldus)

Ainult kogenud kasutajale - Saate salvestada kuni 4
turvalisuskoodi (WEP). Samaaegselt on aktiivne vaid
üks kood.
4 turvalisuskoodi (WEP) salvestamine teeb
turvalisuskoodide tsüklilise kasutamise lihtsaks.

Eelistatud - võrku ühendumiseks on vajalik teada vaid
ühte turvalisuskoodi (WEP). Saate sisestada ainult ühe
turvalisuskoodi (WEP).

Enable (võimalda)

Disable (ära võimalda)

Edit device name
(näita seadme nime)

Sisestage võrgu võrgunimi (SSID).

Proxy server Ainult kogenud kasutajale või ametlike lehekülgede
võrkudele - Nõudeid internetisisu järele juhitakse proxy
serveri kaudu.

Eelistatud - Nõuded internetisisu järele saadetakse otse
interneti peateed pidi.

Enable (võimalda)

Disable (ära võimalda)

Select time zone
(valige ajavöönd)

Muutke ajavööndit, et see vastaks piirkonnale, kus Te
SLA5520-e kasutate.

Daylight savings
(päevavalguse
säästmine)

Automaatset talve / suveaja reguleerimist ei toimu.

Toimub automaatne talve / suveaja reguleerimine.

Enable (võimalda)

Disable (ära võimalda)

Select time format
(valige ajaformaat)

Muutke ajaformaati, et see vastaks Teie eelistatud
ajaformaadile.

Select profile (valige
profiil)

Select profile (valige
profiil)

Kasutatav ainult siis, kui
(edasijõudnute seadistused) -
(profiilide korraldamine) on võimaldatud. Laadige
profiilist seadistused.

Advanced settings
Profile management

Profile 1
Profile 2
Profile 3
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Kuulake muusikat
1

Põhiline ringiliikumine

2 OK

Muusikafailide vahel ringi liikumiseks järgige juhiseid, mis anti peatükis
.

Vajutage (16) või (12), et alustada muusikafailide taasesitamist.` Q/
Laul mängitakse nüüd ette.

Näitab kõiki jagatud muusikafaile.

Näitab kogu muusikat, mis on artistide kaupa
sorteeritud.

Näitab kogu muusikat, mis on þanrite kaupa sorteeritud.

Näitab mängunimekirjasid, mis on Philips Media
Manageris loodud.

Näitab lemmikuid, mis on Philips Media Manageris
loodud.

Näitab kaustada teekonnastruktuuri. Detailide saamiseks
vaadake Philips Media Manageri Help'i (abi).

Näitab kogu muusikat, mis on albumite kaupa sorteeritud.

Audio taasesituse ajal on kaugjuhtimispuldil need valikud kättesaadavad:

0

0

0

0

0

0

Paneb käesoleva loo pausi.
Alustab käesoleva loo taasesitamist.

Hüppab järgmisele loole (vajutgae üks kord).
Kerib käesolevas loos kiiresti edasi (hoidke
all).

Hüppab loo algusesse (vajutage üks kord).
Hüppab eelmisele loole (vajutage kaks korda).

Lõpetab käesoleva loo taasesituse.

Summutab heli.

Võimaldab valida käeoleva loo korduse, kõikide lugude
korduse ja normaalse taasesituse vahel.

Näitab loo kohta käivat informatsiooni.

Võimaldab valida lugude juhusliku ja järjestikulise
taasesituse vahel.

Kaitstud muusika kuulamine

Nõuded arvutile

Media Manager (UpnP server)

1 GHz / 1000 MHz protsessor, 256 MB RAM mälu, 200 MB vaba
kõvakettaruumi, Windows XP koos teenusepaketiga 2 või kõrgem.

- Philips Media Manageri tuleviku versioon võib sisaldada võimalust
mängida WMA-DRM kaitstud muusikat.

Windows Media Connect't saab kasutada, et mängida WMA-DRM
kaitstud muusikat. Philips SLA5520 peab olema lisatud Windows Media
Connect turvalisti.

Kas

Või -

1 media manager

2 jagab kaitstud sisu

3 kaugjuhtimispuldil Home

4 SLA5520 media manager

5 Muusika kuulamine

Käivitage arvutis .

Veenduge, et media manager .

Vajutage .

Valige -s .

Taasesituse alustamiseks vaadake peatükki .
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Lemmikmuusikafailide mängimine
Salvestage element eelseatud numbrile

1

2 PRESET

3 0-9 numbrinuppudest

Elemendi mängimine eelseatud numbri alt

Lemmikmängunimekirja loomine

1 Home

2

3 OK

4

5 (UN)MARK

1 Home

2 Favorites

3 OK

4

5

Liikuge elemendile (fail või kaust).

Vajutage (3).

Vajutage ühte (2), et salvestada element selle numbri
alla.

Saate SLA5520 mängunimekirja salvestada lokaalselt kuni 20 lemmikelementi
(laulud või kaustad).

Vajutage (4).

Valige Favorites ( või ).

Vajutage või (16).

Liikuge elemendile, et see eemaldada.

Vajutage (6).

Vajutage (4).

Valige ( või ).

Vajutage või (16).

Liikuge elemendile, et see ette mängida.

Vajutage / (12).

H

H

Valige eelseatud number, vajutades vastavat (2).

Vajutage liikumise või taasesituse ajal (6).

numbrinuppu

(UN)MARK

Lisage lemmikmängunimekirja laul või kaust

Lemmikmängunimekirjast elemendi eemaldamine

Lemmikmängunimekirjast loo esitamine

\ [

Q

\ [

Q

` Q
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SEADISTUSTE MENÜÜ

Configuration wizard
(konfiguratsiooni
õpetus)

Select network
settings (valige võrgu
seadistused)

Eelistatud - SLA5520-le on määratud toote
identifitseerimise number (IP aadress). Seda
kasutatakse võrgus suhtlemiseks. See määratakse ära
DHCP serveri poolt. - Dynamic Host
Configuration Protocol.

DHCP

Ainult kogenud kasutajatele - Toote identifitseerimise
number (IP aadress). Peate võrgumaski, ja
eelistatud DNS serveri sisestama käsitsi.

gateway

Automatic address
(DHCP) (automaatne
aadress (DHCP))

Manual (Static IP)
(käsitsi)

Grupp Detailid Seletus

Product ID (IP)

(toote ID (IP))

Kinnitage toote identifitseerimise number (IP aadress),
mis on SLA5520-le määratud.

Sisestage toote identifitseerimise number.

***.***.***.***

<Change> (muuda)

Subnet mask
(alavõrgumask)

Kinnitage alavõrgumask. Alavõrgumask peab kõigil
seadmetel olema sama.

Sisestage alavõrgumask.

***.***.***.***

<Change> (muuda)

Gateway ID (IP) Kinnitage toote identifitseerimise number (IP
aadress). Kõige sagedamini on aadress sama,
mis baasjaamal, ruuteril või ligipääsupunktil.

gateway
gateway

Sisestage gateway toote identifitseerimise number (IP
aadress).

***.***.***.***

<Change> (muuda)

DNS server preffered
(DNS server
eelistatud)

Kinnitage eelistatud DNS serveri toote identifitseerimise
number (IP aadress). Kõige sagedamini on eelistatud
DNS serveri aadress sama, mis baasjaamal, ruuteril või
ligipääsupunktil.

Sisestage eelistatud DNS serveri toote identifitseerimise
number (IP aadress).

***.***.***.***

<Change> (muuda)

DNS server alternate
(DNS server
alternatiiv)

Kinnitage alternatiivse DNS serveri toote
identifitseerimise number (IP aadress).

Sisestage alternatiivse DNS serveri toote
identifitseerimise number (IP aadress).

***.***.***.***

<Change> (muuda)

Apply settings
(rakenda seadistusi)

Salvestage konfiguratsiooni seadistused.

Loobuge konfiguratsiooni seadistustest.

Yes (jah)

No (ei)

Save to profile
(salvesta profiili)

1

2 OK

Valige turvalisuskoodi indeks (WEP võtme indeks).

Vajutage või .Q

Profile 1

Profile 2

Profile 3

User settings
(kasutaja seadistused)

Primary user
(peakasutaja)

Lisage külastuskasutaja. Peate sisestama e-maili
aadressi ja (soovi korral) salasõna.

Valige kasutaja, kelle soovite eemaldada. Kinnitaga
peakasutaja salasõnaga.

Add user (lisa
kasutaja)

Remove user
(eemalda kasutaja)

Guest user 1
(külastuskasutaja 1)

Guest user 2
(külastuskasutaja 2)

Laadige esimese külastuskasutaja eelistatud
seadistused.

Laadige teise külastuskasutaja eelistatud seadistused.
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Configuration wizard
(konfiguratsiooni
õpetus)

Select security type
(valige turvalisuse
tüüp)

Juhtmeta võrk on WPA-ga turvatud (krüpteeritud).

Uurige juhtmeta võrguseadmete kasutusjuhendeid, et
saada teada, kuidas teha kindlaks, millise
turvalisustüübiga (krüpteeringuga) on tegemist.

, parim - WiFi Protected Access.WPA

Juhtmeta võrk on WEP-ga turvatud (krüpteeritud).

Uurige juhtmeta võrguseadmete kasutusjuhendeid, et
saada teada, kuidas teha kindlaks, millise
turvalisustüübiga (krüpteeringuga) on tegemist.

, hea - Wired Equivalent Privacy.WEP

Juhtmeta võrk ei ole turvatud (krüpteeritud).

Uurige juhtmeta võrguseadmete kasutusjuhendeid, et
saada teada, kuidas teha kindlaks, millise
turvalisustüübiga (krüpteeringuga) on tegemist.

WPA

WEP

None (mitte ükski)

Grupp Detailid Seletus

Select WPA mode
(valige WPA reþiim)

WPA turvalisustüüp on TKIP. See on WPA puhul
vaikimisi olev väärtus.

– Temporal Key Integrity Protocol.TKIP

WPA turvalisustüüp on AES. Uurige juhtmeta
võrguseadmete kasutusjuhendeid, et saada teada,
kuidas teha kindlaks, millise WPA turvalisustüübiga
(WPA krüpteeringuga) on tegemist.

- Advanced Encryption Standard.AES

TKIP

AES

Select code index
(valige koodi indeks)

1

2 OK

Valige turvalisuse koodi indeks (WEP võtme
indeks).

Vajutage või .Q

Code 1 (kood 1)

Code 2 (kood 2)

Code 3 (kood 3)

Code 4 (kood 4)

Exit code editing
(välju koodi
pakkumisest)

Kasutatav ainult siis, kui (edasijõudnute seadistused) - (koodi korraldamine) on
võimaldatud.

Advanced settings Code management

Enter security code
(WEP)

(sisestage turvalisuse
kood (WEP))

Kinnitage salvestatud turvalisuskoodi (WEP). Kui
kahtlete, siis muutke turvalisuskoodi (WEP).

Sisestage turvalisuskood (WEP võti). Leiate selle
baasjaamalt (ruuterilt). Detailide saamiseks vaadake
ruuteri kasutusjuhendit.

**********

<Change> (muuda)

Enter security code
(WPA)

(sisestage turvalisuse
kood (WPA))

Kinnitage salvestatud turvalisuskoodi (WPA). Kui
kahtlete, siis muutke turvalisuskoodi (WPA).

Sisestage WPA turvalisuskood. Leiate selle baasjaamalt
(ruuterilt). Detailide saamiseks vaadake ruuteri
kasutusjuhendit.

**********

<Change> (muuda)

Select active code
(valige aktiivne koodi)

Valige WEP turvalisuskoodi identifikaator  (WEP võtme
indeks). Ulatus - 1 kuni 4. Leiate selle baasjaamalt
(ruuterilt). Detailide saamiseks vaadake ruuteri
kasutusjuhendit.

WEP turvalisuskoodi identifitseerija - Kui sisestatud on
rohkem kui üks WEP turvalisuskoodi identifitseerija
(WEP võti), peate valima hetkel aktiivse koodi
(võtmeindeks).

Code 1 (kood 1)

Code 2 (kood 2)

Code 3 (kood 3)

Code 4 (kood 4)

SEADISTUSTE MENÜÜ NAUTIGE
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Interneti teenused

Interneti raadiojaamadele ligipääsuks on vaja luua kasutajaprofiil.

Ühe SLA5520 jaoks saab luua maksimaalselt 3 kasutajat.

Looge kasutaja

Looge rohkem kasutajaid

Kuulake internetiraadiot

Interneti uuendus

Valige internet

1 HOME

2 Internet radio

3 OK

Registreerige tasuta

4 e-maili aadress

5 OK

6

1 Settings

2 User settings

3 OK

4 Primary user

5 OK

6 Add user

7 OK

8 Kas - Create user Register for free

Või 1 e-maili aadress
2 OK
3 oma salasõna
4 OK

1 HOME

2

3 OK

4 oma kasutajaprofiil

5

6 Taasesituse alustamiseks Põhiline
ringiliikumine

1 Settings

2 Software update

3 OK

4 Kas 1 OK Do you want to
update your product?

Või

Vajutage (4).

Valige ( või ).

Vajutage või (16).

Sisestage oma .

Vajutage .

1Järgige e-mailile saadetud juhiseid.

Vajutage (17).

Valige (kasutaja seadistused).

Vajutage või (16).

Valige (peakasutaja).

Vajutage või (16).

Valige (lisage kasutaja).

Vajutage või (16).

Vaadake (looge kasutaja) - (registreerige
tasuta).

– Sisestage oma .
Vajutage (16).
Sisestage .
Vajutage (16).

Vajutage (4).

Valige Internet radio ( või ).

Vajutage või (16).

Valige .

järgige juhiseid, mis anti peatükis
.

Vajutage (17).

Valige (tarkvara uuendus) ( või ).

Vajutage või (16).

– Vajutage või , kui LCD ekraanile kuvatakse
(Kas soovite oma toodet uuendada?)

– Vajutage , kui ühtegi uuendust ei ole saadaval.

\ [

Q

Q

Q

Q

\ [

Q

Q

\ [

Q

Q

q

Vajutage või (16).

Oodake kuni SLA5520 teeb algkäivituse.

OK

2



20

SEADISTUSTE MENÜÜ

Uued funktsioonid saab tarkvara uuendusse kaasata.

H Vajutage (17), et alustada SLA5520 seadistustes ringi liikumist.SETTINGS

Grupp Detailid Seletus

Device status
(seadme staatus)

Device name (seadme nimi) SLA5520 nimi.

Software version (tarkvara
versioon

Tarkvara versioon SLA5520-s.

Bootloader version Bootloader versioon SLA5520-s. See aitab ebaõnnestumise
korral SLA5520-t uuendada.

Hardware version (riistvara
versioon)

SLA5520 riistvara versioon.

Võrgu nimi (SSID) määrab juhtmeta võrgu. Seda saab
omaniku poolt muuta. - Service Set Identifier.SSID

Võrgu juhtmeta re iim määrab, kuidas seadmed omavahel
suhtlevad.

Eelistatavalt infrastruktuur - kui kasutatakse baasjaama,
ruuterit, 'd või ligipääsupunkti. Seadmed suhtlevad
läbi baasjaama, ruuteri, või ligipääsupunkti.

- Philipsi baasjaam (interneti ligipääsuga),

juhtmeta sisse ehitatud arvuti ja Philips SLA5520.

Point to point (Ad-Hoc) - Seadmed suhtlevad otseselt
üksteisega.

-  juhtmeta sisse ehitatud arvuti ja Philips SLA5520.

þ

gateway
gateway

Näiteks

Näiteks

Näitab, kas turvalisus (krüpteerimine) on juhtmeta võrgus
võimaldatud: WPA', WEP' või None' (mitte midagi).

, parim - Wireless Protected Access

, hea - Wired Equivalent Protocol

‚ ‚ ‚

WPA

WEP

None

Juhtmeta võrgust saadud signaali tugevus.

Näitab võrgu poolt kasutatavat WiFi kanalit.

SLA5520 unikaalne toote identifitseerimise number. -
Media Access Control

MAC

SLA5520-le on määratud toote identifitseerimise number (IP
aadress). Seda kasutatakse võrgus suhtlemiseks. See
määratakse ära DHCP serveri poolt. - Dynamic Host
Configuration Protocol.

DHCP

Toote identifitseerimise number (IP aadress), mis on
SLA5520-le võrgus suhtlemiseks määratud. -
192.168.0.1 (192.168.000.001) - Internet
Protocol address.

Näide
IP address

Alavõrgumask määrab võimaliku toote identifitseerimise
numbrid võrgus (IP aadress). Alavõrgumask peab kõigil
seadmetel olema sama. - 255.255.255.0
(255.255.255.000).

Näide

Network name (võrgu nimi
(SSID))

Wireless mode (juhtmeta
reþiim)

Sequrity (Encryption)

(turvalisus (krüpteerimine))

WiFi signal strength (WiFi
signaali tugevus)

WiFi channel (WiFi kanal)

Unique product ID (MAC)
(unikaalne toode ID (MAC))

Automatic address (DHCP)
(automaatne aadress (DHCP))

Product ID (IP) (toote ID (IP))

Subnet mask (alavõrgumask)

SEADISTUSTE MENÜÜ
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Grupp Detailid Seletus

Device status
(seadme staatus)

Gateway ID (IP)

Tarkvara, mis on baasjaamas
(ruuteris) või arvutis ning mis
tõlgib kohaliku võrgusuhtluse
internetisuhtluseks.

DNS server alternate (DNS
server alternatiiv)

Proxy server

Proxy hostname (Proxy
võõrustajanimi)

Proxy port

Tarkvara, mis on baasjaamas (ruuteris) või arvutis ning mis
tõlgib kohaliku võrgusuhtluse internetisuhtluseks.

DNS server eelistatud on eelistatud DNS serveri toote
identifitseerimise number (IP aadress). DNS server -
baasjaamas (ruuteris) olev tarkvara. See tõlgib interneti
teenusepakkujale ära meie soovid internetilehekülgede järele.

DNS server alternatiiv on alternatiivse DNS serveri toote
identifitseerimise number (IP aadress).

Näitab, kas proxy server on nõutud.

Kas

Või

- proxy võõrustajanimi määrab proxy serveri toote
identifitseerimise numbri (IP aadress).

- proxy võõrustajanimi määrab proxy serveri
veebiaadressi (URL).

Proxy port määrab ukse, et saata proxy serverile soove.

- 0 kuni 65535.Ulatus

Configuration wizard
(konfiguratsiooni
õpetus)

Load profile (lae profiil
alla)

1

2 OK

Valige profiil, mida soovite muuta.

Vajutage või .Q

Profiilis olevad väärtused on aktiivsed.

Profile 1

Profile 2

Profile 3

Kasutatav ainult siis, kui Advanced settings (edasijõudnute seadistused) - Profile management (profiilide korraldamine) on
võimaldatud.

Select network (valige
võrk)

Select wireless mode
(valige juhtmeta
reþiim)

1 Kas

Või

- Valige võrk, millesse SLA5520 peaks
ühenduma.

- Valige Other (Advanced), et sisestada
võrgu nimi (SSID) käsitsi.

2 OKVajutage või .Q

Eelistatud - seadmed suhtlevad läbi baasjaama,
ruuteri, või ligipääsupunkti.

- Philipsi baasjaam (interneti ligipääsuga),

juhtmeta sisse ehitatud arvuti ja Philips SLA5520.

gateway

Näiteks

Ainult siis, kui ükski seadmetest ei ole kasutatav:
baasjaam, ruuter, või ligipääsupunkt.

Seadmed suhtlevad otseselt üksteisega.

- juhtmeta sisse ehitatud arvuti ja Philips
SLA5520.

gateway

Näiteks

Network 1 (SSID) (võrk 1)

Network 2 (SSID) (võrk 2)

Other (Advanced)

(muud (edasijõudnud))

Network (Infrastructure)
(võrk (infrastruktuur))

Point to point (Ad-Hoc)
(punktist punkti)


