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Tarvitsetko apua?

Katso viimeisimmät tukitiedot on-line-tuesta osoitteesta www.philips.com/support

1 Avaa Internet-selain.
2 Syötä osoitteeksi www.philips.com/support 3 Valitse Siirry.
4 Hae tuotetiedot.

Tämän tuotteen mallinumero on SLA5520.

Vianmääritys, katso sivut 26–27.

YhteydenottoMaaPuhelinnumero
Maa Puhelinnumero
Alankomaat ................................................0900 0400 063 € 0,20 
Belgia ..............................................................070 253 010 € 0,17 
Espanja...........................................................902 888 785 € 0,15 
Iso-Britannia...............................................0906 1010 017 £ 0,15 
Irlanti ............................................................01 601 1161 
Italia ....................................................199 404 042 € 0,25 
Itävalta ...........................................................0820 901115 € 0,20 
Kanada – englanti/espanja .............1-888-PHILIPS (744-5477) 
Kanada – ranska ..............................1-800-661-6162 
Kreikka ........................................................0 0800 3122 1223 
Luxemburg..................................................26 84 30 00 
Norja ..............................................................2270 8250 
Portugali .......................................................2 1359 1440 
Ranska............................................................08 9165 0006 € 0,23 
Ruotsi.............................................................08 632 00 16 
Saksa ...............................................................0180 5 007 532 € 0,12 
Suomi .............................................................09 2290 1908 
Sveitsi .............................................................02 2310 2116 
Tanska............................................................3625 8761 
Yhdysvallat ..................................................1-888-PHILIPS (744-5477)

Kopiosuojatun materiaalin, mukaan lukien tietokoneohjelmien, tiedostojen,
lähetettyjen ohjelmien ja äänitallenteiden luvaton kopioiminen voi olla tekijänoikeuksia
loukkaava rikollinen teko. Älä käytä tätä laitetta edellä mainittuihin tarkoituksiin.
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• Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

• Määritä tuotteen asetukset tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. 
Näin asennus sujuu helpoimmin ja vältyt monilta teknisiltä ongelmilta.

• Äänentoistojärjestelmäsi, langattoman tukiasemasi ja muiden langattoman verkon osien
käyttöohjeista voi olla apua asetusten määrittämisessä ja asennuksessa.

• Varmista, että langaton verkko toimii 802.11b- ja/tai 802.11g-tilassa.

• Uusimmat ladattavat tiedostot ja tiedot SLA5520-tuotteesta ovat saatavilla Internet-
sivuillamme osoitteessa www.philips.com/support.

• SLA5520:n Internet-toimintojen käyttämiseen tarvitaan laajakaistainen Internet-yhteys
(vähintään 256 kbit/s).

• Tarkista, veloittaako Internet-palveluntarjoajasi lisämaksun tietyn tietomäärän ylittävästä
tiedonsiirrosta. Jos käytät Internetin mediapalveluja päivittäin, tällainen raja voi ylittyä.
Esimerkki – Jos kuuntelet Internet-radiota (64 kbit/s) noin 36 tuntia, SLA5520:een

siirretään 1 Gt (gigatavua) tietoa.

Tärkeää turvallisuustietoa
• ÄLÄ KOSKAAN YHDISTÄ, IRROTA TAI MUUTA LIITÄNTÖJÄ VIRRAN OLLESSA

KYTKETTYNÄ.

• Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että tyyppikilpeen merkitty käyttöjännite on sama
kuin paikallinen verkkojännite. Jollei näin ole, ota yhteyttä laitteen myyjään.

• Langattomaan käyttöön tarkoitettua radiolaitteistoa ei ole suojattu muiden
radiopalveluiden aiheuttamilta häiriöiltä.

• Kun järjestelmä on valmiustilassa, se kuluttaa hieman sähkövirtaa. 
Jos haluat irrottaa järjestelmän kokonaan sähköverkosta, irrota sovitin pistorasiasta.

• Älä altista tuotetta nesteille. Tuotteen lähelle ei saa sijoittaa nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten maljakoita tai juomalaseja.

• Älä altista järjestelmää liialliselle kosteudelle, sateelle, hiekalle tai
lämmönlähteille, kuten lämmittimille tai suoralle auringonvalolle.

• Jätä SLA5520:n ympärille tarpeeksi tilaa riittävää ilmankiertoa varten.

• Älä avaa tuotetta. Jos sinulla on teknisiä ongelmia, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään.

Tärkeitä tietoja
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Eurooppalaiset säädökset
Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu radio- ja telepäätelaitteista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

Direktiivin mukaan tämä tuote voidaan huoltaa seuraavissa maissa:

SLA5520/00 SLA5520/05 

R&TTE-direktiivi 1995/5 R&TTE-direktiivi 1995/5

Yhdysvaltalaiset lausunnot
• Tämä laitteisto on testattu ja todettu B-luokan digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten

mukaiseksi FCC:n määräysten osassa 15 tarkoitetulla tavalla. Rajoitusten tarkoituksena on
taata sopiva suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa. Tämä laitteisto
tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä suurtaajuusenergiaa, ja se voi siksi väärin asennettuna ja
ohjeiden vastaisesti käytettynä häiritä radioviestintää. Häiriöitä voi esiintyä muutenkin
joissain asennuksissa. Jos tämä laitteisto häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, mikä
voidaan selvittää kytkemällä ja katkaisemalla laitteiston virta, käyttäjä voi yrittää poistaa
häiriötä jo(i)llakin seuraavista tavoista:
– kääntämällä SLA5520:tä tai sijoittamalla sen toiseen paikkaan
– lisäämällä laitteiston ja vastaanottimen välistä etäisyyttä
– liittämällä laitteiston pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin se, johon 

vastaanotin on liitetty
– kysymällä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

• Tämä laite on FCC:n määräysten osan 15 ja Industry Canadan RSS-210-standardin
mukainen. Toiminta on seuraavien kahden ehdon alainen:
1) tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä
2) tämän laitteen on otettava vastaan kaikki vastaanotettavat häiriöt, mukaan lukien

sellaiset häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

• Tarkoituksellisesti tai tarkoituksettomasti säteilyä tuottavan lähteen käyttöoppaassa tai -
ohjeessa on varoitettava käyttäjää siitä, että ilman vaatimustenmukaisuudesta vastaavan
osapuolen nimenomaista hyväksyntää tehdyt muutokset tai modifioinnit voivat mitätöidä
käyttäjän oikeuden käyttää laitteistoa.
Esimerkki: 
Varoitus: Tähän laitteistoon ilman Philipsin nimenomaista hyväksyntää tehdyt muutokset

tai modifioinnit voivat mitätöidä FCC:n laitteistolle myöntämän
käyttövaltuutuksen.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: FCC-säteilyaltistuslausunto
Tämä laitteisto on niiden rajojen mukainen, jotka FCC on asettanut valvomattoman
ympäristön säteilyaltistuksesta. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää niin, että
vartalon ja säteilylähteen väliin jää 20 cm:n väli. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa toisen
antennin tai lähettimen yhteyteen eikä käyttää yhdessä toisen antennin tai lähettimen
kanssa.
– Laitteiston FCC-tunnus on: OYMSLA5520
– Laitteiston IC-tunnus on: 135M-SLA5520

VAROITUS
Pariston korvaaminen vääräntyyppisellä paristolla aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt
paristot ohjeiden mukaan.

BE ✔

IRE
PT ✔

DE ✔

DK ✔

IT ✔

FI ✔

CH ✔

GR ✔
LU ✔

SE ✔

ES ✔

NL ✔

UK

FR ✔

AT ✔

NO ✔

BE
IRE ✔

PT
DE

DK
IT
FI
CH

GR 
LU
SE

ES
NL
UK ✔

FR
AT
NO



Muut tarvittavat varusteet 
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Pakkauksen sisältö

a. Langaton musiikkisovitin
SLA5520 

b1. Kauko-ohjain
b2. 2 x AAA-paristoa 

c. Pikaopas 

d. Asennus-CD 

Installation CD

e. Virtajohto f. Äänijohto
stereo-RCA–1/8 tuuman minijakki 

Joko - äänentoistojärjestelmä (jossa RCA-tulot) –––– tai - erilliset aktiivikaiuttimet

TENRETNI

Laitteisto asennettuna

Langaton verkko Tietokone Pistorasia
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Langaton musiikkisovitin

1 Infrapuna-anturi 
Vastaanottaa infrapunasignaalit kauko-ohjaimesta. 

2 LCD-näyttö 
Valikkonäyttö, joka helpottaa musiikkikirjastossa ja järjestelmäasetuksissa liikkumista.

3 1/8 tuuman stereominijakin liitäntä 

4 Virtajohdon liittimen liitäntä 

5 Palautusreikä 
Työnnä reikään varovasti paperiliitin ja paina 
< 2 sekuntia – uudelleenkäynnistys 
> 8 sekuntia – tehtaan oletusarvojen palautus. 

2

3

1

5

4
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Kauko-ohjain
1 Virta/valmiustila (y) 

2 Numeronäppäimet 0–9
– Valikoissa liikuttaessa: aloittaa tallennettujen esivalittujen kohteiden toistamisen.
– Tekstiä syötettäessä: SMS-tyyppinen tekstinsyöttö.

3 PRESET
Painamalla PRESET-näppäintä ja numeronäppäintä tallennat tiedoston tai
kansion esivalituksi.

4 HOME
Avaa KOTI-valikon ja kytkee virran SLA5520:een.

5 3 (ylös), 4 (alas), 1 (vasemmalle), 2 (oikealle)
Näppäimet valikoissa liikkumista varten.

6 (UN)MARK
– Mediahallinnassa liikuttaessa: lisää kohteen suosikkien soittolistaan.
– Suosikkien soittolistassa liikuttaessa: poistaa kohteen.

7 SHUFFLE
Valitsee satunnaisen tai järjestyksessä toiston.

8 8 (edellinen/takaisinkelaus)
– Siirtyy kappaleen alkuun (kun painat kerran).
– Siirtyy edelliseen kappaleeseen (kun painat kahdesti).

9 – E + (lisää/vähennä äänenvoimakkuutta)
Äänenvoimakkuuden lisäys (+) ja vähennys (–).

10 s (mykistys)
Mykistää äänen.

11 9 (pysäytys)
Pysäyttää toiston.

12 ;/2 (tauko/toisto)
– Keskeyttää toiston.
– Aloittaa toiston.

13 § (seuraava / pikakelaus eteenpäin)
– Siirtyy seuraavaan kappaleeseen (kun painat kerran).
– Toistaa nykyistä kappaletta pikakelauksella (kun pidät painettuna).

14 REPEAT
Valitsee nykyisen kappaleen uudelleentoiston, kaikkien kappaleiden
uudelleentoiston tai normaalin toiston.

15 INFO
– Valikoissa liikuttaessa: palaat toistonäyttöön.
– Toistonäytössä: näyttää lisätiedot.

16 OK
Vahvistaa valinnan.

17 SETTINGS
Avaa Settings-valikon.

18 JUMP TO
Paina JUMP TO ja numeronäppäin: siirryt haluttuun luettelokohtaan.

Katso tietoja lisätoiminnoista kohdasta Nauttiminen.

2

3

4

5

6

7

9
11

13

15

8

14

16

17

18

12

10

1
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Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen

Asennus

Järjestelmävaatimukset, tietokone
Suoritin 500 MHz
Muisti 128 Mt
Vapaa kiintolevytila 150 Mt
Käyttöjärjestelmä Windows 2000 tai Windows XP
CD-ROM- tai DVD-asema
Langallinen tai langaton verkkoyhteys

Lisävaatimukset, suojatun musiikin suoratoisto
Suoritin 1 GHz / 1 000 MHz
Muisti 256 Mt
Vapaa kiintolevytila 200 Mt
Käyttöjärjestelmä Windows XP Service Pack 2 tai uudempi

Jos sinulla ei ole langatonta verkkoa, luo sellainen.
Joko (1) (suositus) – Asenna tukiasema (reititin).
Tai (2) luo suora yhteys PC:n ja SLA5520:n välille – Asenna langaton sovitin 
Point to point (Ad-Hoc) -tilassa. Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.

Paras suorituskyky saavutetaan käyttämällä Philipsin langatonta tukiasemaa.
Paras point to point -suorituskyky saavutetaan Philipsin langattomalla PC:n 
USB-sovittimella.
Paras point to point -suorituskyky saavutetaan Philipsin langattomalla kannettavan
sovittimella.
Katso lisätietoja osoitteesta www.philips.com.

Jos asennusikkuna ei avaudu automaattisesti, käynnistä CD manuaalisesti:
1 Avaa My computer (Oma tietokone).
2 Avaa CD drive (CD-asema).
3 Avaa Setup.exe (Asenna.exe).

Käynnistä asennus-CD
1 Aseta asennus-CD (d) CD-asemaan.

Asenna Philips Media Manager
1 Napsauta Install Philips Media Manager (Asenna Philips Media Manager).

2 Valitse Next (Seuraava).

INTERNET

INTERNET



3 Valitse I accept the agreement (Hyväksyn sopimuksen).
4 Valitse Next (Seuraava).

5 Valitse Next (Seuraava).

6 Valitse Next (Seuraava).

7 Valitse Next (Seuraava).

8 Valitse Next (Seuraava).

9 Ota käyttöön WMA.
10Valitse Next (Seuraava).

11Valitse Finish (Valmis).

SU
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Valitse kansio, johon Philips-mediahallinta asennetaan.

Valitse Käynnistä-valikon kansio, johon Philips-mediahallinnan pikakuvakkeet luodaan.

Jos haluat, että Philips-mediahallinta käynnistyy automaattisesti sisäänkirjautuessasi,
ota käyttöön Start Media Server at next user log-in (Käynnistä mediapalvelin
seuraavan käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä).

Jos haluat käynnistää Philips-mediahallinnan asennuksen jälkeen, 
ota käyttöön Run Philips media manager (Suorita Philips-mediahallinta).

Jos haluat luoda kuvakkeen pikakäynnistyspalkkiin, ota käyttöön Create a Quick
Launch icon (Luo pikakäynnistyskuvake).

Jos haluat luoda kuvakkeen työpöydälle, ota käyttöön Create a desktop icon
(Luo kuvake työpöydälle).
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SLA5520:n asentaminen

Liitä äänijohto
Joko – äänentoistojärjestelmään
1 Ota esiin mukana toimitettu äänijohto (f).
2 Kytke 1/8 tuuman minijakki SLA5520:n ääniporttiin.
3 Kytke stereo-RCA-liittimet äänentoistojärjestelmän vasempaan ja

oikeaan tuloliitäntään.

4 Kytke virta äänentoistojärjestelmään. 
5 Valitse äänentoistojärjestelmästä oikea signaalilähde.

Tai – erillisiin aktiivikaiuttimiin 
1 Ota esiin kaiuttimien äänijohto.
2 Kytke 1/8 tuuman minijakki SLA5520:n ääniporttiin.

3 Kytke virta kaiuttimiin.

Käytä sovitinta, jos 1/8 tuuman minijakkia ei voi käyttää. 

Varmista, etteivät suojausasetukset estä SLA5520:n kytkeytymistä verkkoon.
SLA5520:tä määritettäessä voidaan syöttää suojaustyyppi (WPA, WEP tai None) ja
suojauskoodi (useita merkkejä).

Varmista, että tietokone on liitetty langattomaan verkkoosi. Tietokone voi olla
liitetty tukiasemaan (reitittimeen) johdolla tai langattomasti.

Jos sinulla ei ole langatonta verkkoa, luo sellainen.
Joko (1) (suositus) – Asenna tukiasema (reititin).
Tai (2) luo suora yhteys PC:n ja SLA5520:n välille – Asenna langaton sovitin 
Point to point (Ad-Hoc) -tilassa. Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.

Paras suorituskyky saavutetaan käyttämällä Philipsin langatonta tukiasemaa.
Paras point to point -suorituskyky saavutetaan Philipsin langattomalla PC:n 
USB-sovittimella.
Paras point to point -suorituskyky saavutetaan Philipsin langattomalla kannettavan
sovittimella.
Katso lisätietoja osoitteesta www.philips.com.

Varmista, että langaton verkko on käytössä. 
Varmista, että langaton verkko toimii 802.11b- ja/tai 802.11g-tilassa.

Varmista, että käytät äänentoistojärjestelmän tuloliitäntöjä. 
Katso lisätietoja järjestelmän käyttöoppaasta.

INTERNET

INTERNET



Liitä virtajohto
1 Kytke virtajohdon liitin (e) SLA5520:n virtajohdon liittimen liitäntään (4). 
2 Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan.

Aseta kauko-ohjaimeen paristot
1 Avaa paristolokero. 
2 Asenna paristot (b2) paristolokeroon kauko-ohjaimen (b1) taakse.
3 Sulje paristolokero.

SU
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Kytkeminen

Pyyntö Käytettävissä olevat vaihtoehdot Toimenpide

Select language English 1 Valitse haluamasi kieli (4 tai 3).
Francais 2 Paina 2 tai OK.
Italiano 
Deutsch 
Espanol 
Nederlands

Configuration wizard ja Settings-valikko näytetään haluamasi kielisinä.

Load profile Profile 1 1 Valitse muutettava profiili.  
Profile 2 2 Paina 2 tai OK.
Profile 3

Profiilien avulla on helppo kytkeytyä erilaisiin langattomiin verkkoihin.
Katso lisätietoja kohdasta Settings-valikko – Advanced settings – Profile management.

Select network Network 1 (SSID) 1 Joko – Valitse verkko, johon haluat kytkeä Network 2
(SSID) SLA5520:n.

Other (Advanced) Tai – ValitseOther (Advanced) ja syötä verkon nimi
(SSID) manuaalisesti.

2 Paina 2 tai OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) 1 Joko (suositus) – Valitse Network (Infrastructure). 
Point to point (Ad-Hoc) Tai – Valitse Point to point (Ad-Hoc). Vain jos

mikään seuraavista laitteista ei ole käytettävissä:
tukiasema, reititin, yhdyskäytävä tai liityntäpiste.

2 Paina 2 tai OK.

Select security type WPA 1 Joko – Valitse WPA.
WEP Tai – Valitse WEP.
None Tai – Valitse None.

2 Paina 2 tai OK.

Varmista, että valitset verkossa määritetyn security type -suojaustyypin.

Select WPA mode TKIP 1 Joko (yleisimmin käytetty) – Valitse TKIP.
AES Tai – Valitse AES.

2 Paina 2 tai OK.

Varmista, että valitset verkossa määritetyn WPA security type -suojaustyypin.

Configuration wizard voi pyytää seuraavia tietoja.
Verkkokokoonpanosta riippuen SLA5520 määrittää tietyt asetukset automaattisesti.

Kun kytket virran SLA5520:een ensimmäisen kerran, näyttöön avautuu
automaattisesti ohjattu Configuration wizard -toiminto.
Jos haluat muuttaa verkkoasetuksia myöhemmin, sinun on avattava Configuration
wizard uudelleen.
1 Paina Settings (17).
2 Valitse Configuration wizard (4 tai 3).
3 Paina 2 tai OK (16).
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Pyyntö Käytettävissä olevat vaihtoehdot Toimenpide

Select code index Code 1 1 Valitse suojauskoodiluettelo (WEP-avainluettelo).
Code 2 2 Paina 2 tai OK.
Code 3 
Code 4 
Exit code editing

Varmista, että valitset verkon käyttämän code index (WEP-avainluettelo) -luettelon.
Katso lisätietoja kohdastaSettings-valikko – Advanced settings – Code management.

Enter security code (WEP) ********** 1 Joko – Valitse <Change>> ja syötä suojauskoodi 
<Change>> (WEP key).

Tai – Valitse ******** ja vahvista tallennettu
suojauskoodi (WEP key).

2 Paina 2 tai OK.

Varmista, että syötät verkon käyttämän security code (WEP-avain) -suojauskoodin.

Enter security code (WPA) ********** 1 Joko – Valitse <Change>> ja syötä suojauskoodi 
<Change>> (WPA key).

Tai – Valitse ******** ja vahvista tallennettu suojauskoodi
(WPA-avain).

2 Paina 2 tai OK.

Varmista, että syötät verkon käyttämän security code (WPA-avain) -suojauskoodin.

Select network settings Automatic (DHCP) 1 Joko (yleisimmin käytetty) – Valitse 
Manual (Static IP) Automatic (DHCP).

Tai – Valitse Manual (Static IP). Vain kokeneille
käyttäjille. Tuotteen tunnistusnumero (IP-osoite),
verkkopeite, yhdyskäytävä ja ensisijainen 
DNS-palvelin on syötettävä manuaalisesti.

2 Paina 2 tai OK.

Apply settings? Yes 1 Joko – Valitse Yes.
No Tai – Hylkää asetukset valitsemalla No.

2 Paina 2 tai OK.

Save to profile Profile 1 1 Valitse muutettava profiili.
Profile 2 2 Paina 2 tai OK.
Profile 3 

Profiilien avulla on helppo kytkeytyä erilaisiin langattomiin verkkoihin.
Katso lisätietoja kohdasta Settings-valikko – Advanced – Profile management .
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Valikoissa liikkuminenAlla olevissa ohjeissa näytetään esimerkkien
avulla, miten musiikkitiedostojen toistaminen aloitetaan.

Valikkorakenteen yksityiskohdat riippuvat verkkoympäristöstä (eli siitä, onko sinulla
Internet-yhteys) ja tietokoneessa olevan musiikkikirjaston rakenteesta.

KOTI-valikko voi näyttää esimerkiksi tältä.

Kytke virtaSLA5520:een
1 Paina yy (1) tai HOME (4).

Korosta haluamasi kohta
2 Paina 33 tai 44 (5).

Voit selata nopeammin pitämällä näppäimen painettuna.

Nauttiminen

Koti
 Musiikkipalvelin 1

 Musiikkipalvelin 2

 Favorites

 Internet Radio
Favorites
 Nick Ferry

 Nicole Ferry

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

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

Internet Radio
 Yahoo

 Live365

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

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

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

Live365
 Lajityyppi

 Maa

 Bittinopeus

 Kaikki

4 Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes näet toistettavaksi haluamasi kohteen.
Toistettavaksi kelpaavissa kohteissa on kansioita ja tiedostoja.

Aloita toisto
5 Paina OK (16) tai ;/2 (12).

Pysäytä toisto
• Paina 9 (16).

Valitse muita sisältötiedostoja
Joko - Paina 11 (5) ja selaa takaisin valikkorakenteeseen.
Tai - Paina HOME (4).

Siirry haluamaasi luettelokohtaan 
1 Paina JUMP TO (18).
2 Paina numeronäppäintä (2). Katso lisätietoja kohdasta

Numeronäppäinvalinnat.

Valitse haluamasi kohta
3 Paina 22 (5) tai OK (16).

Uudet valikkokohdat näkyvät nyt LCD-näytössä.



Langattoman musiikkisovittimen LCD-näytön kuvakkeet
Seuraavassa taulukossa kuvataan langattoman musiikkisovittimen LCD-näytössä
mahdollisesti näkyviä kuvakkeita.

Näyttöteksti, esimerkki Selitys
Nick Ferry Artistin nimi.

. . . One More Time Albumin nimi.

Born To Be Happy Kappaleen nimi.

02:18/04:03 (oletus) Nykyisen raidan kulunut aika / kokonaispituus.

Kuvakkeet Selitys

Toistetaan parhaillaan.

Langattoman signaalin voimakkuuden ilmaisin.

Suoratoiston puskurin täyttötieto:
ilmaisee, että aseman signaalia puskuroidaan
laitteeseen ja että toisto alkaa muutaman
sekunnin kuluttua.

Toisto on keskeytetty.

Nykyinen kappale toistetaan uudelleen. 

Kaikki kansion kappaleet toistetaan uudelleen.

Kansion kappaleet toistetaan satunnaisessa 
järjestyksessä.

Valikkorakennetta voi selata
eteenpäin.

Valikkorakennetta voi selata taaksepäin.

Tiedosto voidaan toistaa.

Tiedostoa EI voida toistaa.
Katso sivun 18 kohdasta Suojatun musiikin
kuuntelu, miten tiedosto voidaan toistaa.

9/54 Kansion kohteen numero / kohteiden 
kokonaismäärä.

SU

16

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

Langatonta verkkoa ei ole kytketty.

Langaton kaksipisteyhteys (Ad-Hoc).

Internet-radio on käytettävissä.

Nykyistä kohdetta tallennetaan. 

Kohdistin.

Paikalliset palvelut

Musiikin jakaminen

SLA5520 voi käyttää vain Philips Media Managerissa näkyviä tiedostoja.

Vain SLA5520:n tukemat tiedostot ovat äänentoistojärjestelmän käytettävissä.

Katso lisätietoja tuotteista, joilla voi toistaa kuva- ja videotiedostoja,
osoitteesta www.philips.com.

Avaa Philips Media Manager
1 Valitse Start (Käynnistä).
2 Joko – Valitse Programs (Ohjelmat). 

Tai – ValitseAll programs (Kaikki ohjelmat).
3 Valitse Philips Media Manager.
4 Valitse Philips Media Manager.

Valitse sisältötyyppi
• Valitse Music (Musiikki).

Lisää kirjastoon musiikkitiedostoja
1 Valitse Add music (Lisää musiikkia).
2 Valitse Add files or Folders (Lisää tiedostoja tai kansioita).

3 Valitse files (tiedostot) tai folders (kansiot), jotka haluat lisätä.
4 Valitse Open (Avaa).

Nyt voit käyttää lisäämiäsi äänitiedostoja SLA5520:llä.
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Musiikin kuuntelu
1 Hae haluamasi musiikkitiedosto kohdan Valikoissa liikkuminen ohjeiden mukaan.
2 Aloita musiikkitiedoston toistaminen painamalla OK (16) tai ;/2 (12).

Kappale toistetaan.

All Music Näyttää kaikki jaetut musiikkitiedostot.
Artists Näyttää kaiken musiikin artistin mukaan lajiteltuna.
Albums Näyttää kaiken musiikin albumin mukaan lajiteltuna.
Genres Näyttää kaiken musiikin lajityypin mukaan lajiteltuna.
Playlists Näyttää Philips-mediahallintasovelluksessa luodut soittolistat.
Favorites Näyttää Philips-mediahallintasovelluksessa luodut suosikit.
Watch Folders Näyttää kansiovahtien hakemistorakenteen. Katso lisätietoja

Philips-mediahallinnan Help-ohjetoiminnosta.

Ääntä toistettaessa seuraavat valinnat ovat käytettävissä kauko-
ohjaimessa:
;/2 – Keskeyttää nykyisen kappaleen.

– Aloittaa (uudelleen) nykyisen kappaleen toiston.

9 Pysäyttää nykyisen kappaleen toiston.

§ – Siirtyy seuraavaan kappaleeseen (kun painat kerran).
– Hakee nykyisessä kappaleessa pikakelauksella eteenpäin (kun pidät

painettuna).

8 – Siirtyy kappaleen alkuun (kun painat kerran).
– Siirtyy edelliseen kappaleeseen (kun painat kahdesti).

s Mykistää äänen.

REPEAT Nykyisen kappaleen uudelleentoisto, kaikkien kappaleiden
uudelleentoisto ja normaali toisto.

INFO Näyttää kappaleen tiedot. 

SHUFFLE Satunnaisesti tai järjestyksessä toisto.

Suojatun musiikin kuuntelu

Järjestelmävaatimukset, tietokone
Suoritin 1 GHz / 1 000 MHz, 256 Mt RAM-muistia, 200 Mt vapaata
kiintolevytilaa, Windows XP Service Pack 2 tai uudempi.

Mediahallinta (UPnP-palvelin)
Joko – Uusi Philips Media Manager -versio voi sisältää vaihtoehtona WMA-

DRM-suojatun musiikin suoratoiston.
Tai – WMA-DRM-suojattu musiikki voidaan suoratoistaa Windows Media

Connect -ohjelman avulla. Philips SLA5520 on lisättävä Windows Media
Connect -ohjelman sallittujen laitteiden luetteloon.

1 Avaa mediahallinta tietokoneessa.
2 Varmista, että mediahallinta jakaa suojatun sisällön.
3 Paina kauko-ohjaimen HOME-näppäintä.
4 Valitse SLA5520:n mediahallinta.
5 Katso lisätietoja toiston aloittamisesta kohdasta Musiikin kuuntelu.
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Suosikkimusiikkikohteiden toistaminen

Tallenna kohde esivalintanumeroon
1 Selaa kohteeseen (tiedosto tai kansio).
2 Paina PRESET (3).
3 Tallenna kohde jonkin numeron alle painamalla kyseistä numeronäppäintä 0–9 (2).

Kohteen toistaminen esivalintanumerolla
• Valitse esivalintanumero painamalla kyseistä numeronäppäintä 0–9 (2).

Suosikkien soittolistan luominen
Voit tallentaa jopa 20 suosikkikohdetta (kappaletta tai kansiota) paikallisesti SLA5520:n
soittolistaan.

Lisää kappale tai kansio suosikkien soittolistaan
• Paina (UN)MARK (6) liikkuessasi valikossa tai toiston aikana.

Poista kohde suosikkien soittolistasta
1 Paina HOME (4).
2 Valitse Favorites (3 tai 4).
3 Paina 2 tai OK (16).
4 Selaa poistettavaan kohteeseen.
5 Paina (UN)MARK (6).

Toista suosikkien soittolistasta
1 Paina HOME (4).
2 Valitse Favorites (3 tai 4).
3 Paina 2 tai OK (16).
4 Selaa toistettavaan kohteeseen.
5 Paina ;/2 (12).



Käyttäjäprofiili tarvitaan Internet-radioasemien käyttämiseen.

SLA5520:een voidaan luoda enintään 3 käyttäjää.
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Internet-palvelut
Käyttäjän luominen

Selaa Internetiin 
1 Paina HOME (4).
2 Valitse Internet radio (3 tai 4).
3 Paina 2 tai OK (16).

Ilmainen rekisteröinti 
4 Syötä sähköpostiosoitteesi.
5 Paina OK.
6 Noudata sähköpostiosoitteeseesi lähetetyssä sähköpostissa olevia ohjeita.

Useamman käyttäjän luominen

1 Paina Settings (17).
2 Valitse User settings.
3 Paina 2 tai OK (16).
4 Valitse Primary user.
5 Paina 2 tai OK (16).
6 Valitse Add user.
7 Paina 2 tai OK (16).
8 Joko – Katso Käyttäjän luominen – Ilmainen rekisteröinti.

Tai – 1 Syötä sähköpostiosoitteesi.
2 Paina OK (16).
3 Syötä salasanasi.
4 Paina OK (16).

Internet-radion kuunteleminen 
1 Paina HOME (4).
2 Valitse Internet radio (3 tai 4).
3 Paina 2 tai OK (16).
4 Valitse your user profile.
5 Paina 2 tai OK (16).
6 Katso Valikoissa liikkuminen -kohdan ohjeista, miten aloitat toiston.

Internet-päivitys 
1 Paina Settings (17).
2 Valitse Software update (3 tai 4).
3 Paina 2 tai OK (16).
4 Joko – 1 Paina 2 tai OK, jos nestekidenäytössä lukee Do you want to update

your product?
2 odota, että SLA5520 käynnistyy uudelleen.

Tai – Paina 1, jos päivitystä ei ole käytettävissä.



Ohjelmistopäivitykset voivat sisältää uusia toimintoja.

• Aloita SLA5520:n asetusten selaaminen painamalla SETTINGS (17).

Settings-valikko

Ryhmä Tiedot Selitys

Device status Device name SLA5520:n nimi.

Software version SLA5520:n ohjelmistoversio.

Bootloader version SLA5520:n Bootloader version (käynnistyslataimen
versio). Käynnistyslatain auttaa SLA5520:n päivittämisessä
häiriötilanteessa.

Hardware version SLA5520:n Hardware version (laitteiston versio).

Network name (SSID) Network name (SSID) on langattoman verkon tunniste.
Omistaja voi vaihtaa sen. 
SSID – Service Set IDentifier.

Wireless mode Verkon langaton tila määrittää, miten laitteet viestivät
toisilleen.
Infrastructure (suositus) – kun käytetään tukiasemaa,
reititintä, yhdyskäytävää tai liityntäpistettä. Laitteet
viestivät tukiaseman, reitittimen, yhdyskäytävän tai
liityntäpisteen kautta.
Esimerkki – Philips-tukiasema (jossa Internet-yhteys), PC,
jossa langattomuus yhdysrakenteisena ja Philips SLA5520.
Point to point (Ad-Hoc) – Laitteet viestivät suoraan
toisilleen.
Esimerkki – PC, jossa langattomuus yhdysrakenteisena ja

Philips SLA5520.

Security (Encryption) Ilmaisee, onko langattoman verkon security (encryption) -
suojaus käytössä: WPA, WEP tai None.
WPA, paras – Wireless Protected Access
WEP, hyvä – Wired Equivalent Protocol
None (ei suojausta)

WiFi signal strength Langattoman verkon signaalin voimakkuus, Signal strength.

WiFi channel Verkon käyttämä WiFi channel -kanava.

Unique product ID (MAC) SLA5520:n yksilöllinen tuotteen tunnistusnumero.
MAC – Media Access Control

Automatic address (DHCP) SLA5520:lle määritetty tuotteen tunnistusnumero 
(IP-osoite). Käytetään verkkoviestinnässä. 
Numeron määrittää DHCP-palvelin.
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

Product ID (IP) SLA5520:lle verkkoviestintää varten määritetty tuotteen
tunnistusnumero (IP-osoite).
Esimerkki – 192.168.0.1 (192.168.000.001)
IP-osoite – Internet Protocol -osoite.

Subnet mask Subnet mask (aliverkon peite) määrittää verkossa
mahdolliset tuotteen tunnistusnumerot (IP-osoitteet).
Subnet mask -numeron on oltava sama kaikille laitteille.
Esimerkki – 255.255.255.0 (255.255.255.000)
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Ryhmä Tiedot Selitys

Device status Gateway ID (IP) Tukiasemassa (reitittimessä) tai PC:ssä toimiva ohjelma,
joka muuntaa paikallisen verkkoviestinnän Internet-
viestinnäksi.

DNS server preferred DNS server alternate on vaihtoehtoisen DNS-palvelimen
tuotteen tunnistusnumero (IP-osoite).

DNS server alternate Proxy server käytössä / pois käytöstä määrittää,
käytetäänkö välityspalvelinta.
Proxy server – tukiasemassa (reitittimessä) toimiva tai
Internet-palveluntarjoajan käyttämä ohjelma. Ohjaa
Internet-yhteyspyynnöt oikeisiin Internet-osoitteisiin.

Proxy server Määrittää, tarvitaanko proxy server -palvelinta.

Proxy hostname Joko – Proxy hostname määrittää proxy server -
palvelimen tuotteen tunnistusnumeron 
(IP-osoitteen).

Tai – Proxy hostname määrittää proxy server -
palvelimen Internet-osoitteen (URL).

Proxy port Proxy port määrittää proxy server -palvelimeen
lähetettävien pyyntöjen portin.
Alue – 0–65535

Configuration wizard Load profile Profile 1 1 Valitse ladattava profiili.
Profile 2 2 Paina 2 tai OK.
Profile 3 Profiilin arvot aktivoidaan.

Käytettävissä vain, kun Advanced settings – Profile management on käytössä.

Select network Network 1 (SSID) 1 Joko – valitse verkko, johon SLA5520:n 
Network 2 (SSID) tulee kytkeytyä.
Other (Advanced) Tai – Valitse Other (Advanced) ja syötä

verkon nimi (SSID) manuaalisesti.
2 Paina 2 tai OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) Suositus – laitteet viestivät tukiaseman,
reitittimen, yhdyskäytävän tai liityntäpisteen
kautta.
Esimerkki – Philipsin tukiasema (jossa Internet-
yhteys), PC, jossa langattomuus
yhdysrakenteisena ja Philips SLA5520.

Point to point (Ad-Hoc) Vain jos mikään seuraavista laitteista ei ole
käytettävissä: tukiasema, reititin, yhdyskäytävä
tai liityntäpiste.
Laitteet viestivät suoraan toisilleen.
Esimerkki – PC, jossa langattomuus
yhdysrakenteisena ja Philips SLA5520.
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Ryhmä Tiedot Selitys

Configuration wizard Select security type WPA Langaton verkko on suojattu (salattu) WPA:lla.
Katso langattoman verkon laitteiden 
käyttöoppaista, miten suojaustyyppi 
(salaustyyppi) tunnistetaan.
WPA, paras – WiFi Protected Access 

WEP Langaton verkko on suojattu (salattu) WEP:llä.
Katso langattoman verkon laitteiden
käyttöoppaista, miten suojaustyyppi
(salaustyyppi) tunnistetaan.
WEP, hyvä – Wired Equivalent Privacy

None Langatonta verkkoa ei ole suojattu (salattu).
Katso langattoman verkon laitteiden
käyttöoppaista, miten suojaustyyppi
(salaustyyppi) tunnistetaan.

Select WPA mode TKIP WPA-suojaustyyppi on TKIP.
Tämä on WPA-suojauksen oletusvalinta.
TKIP – Temporal Key Integrity Protocol 

AES WPA-suojauksen tyyppi on AES.
Katso langattoman verkon laitteiden
käyttöoppaista, miten suojaustyyppi
(salaustyyppi) tunnistetaan.
AES – Advanced Encryption Standard 

Select code index Code 1 1 Valitse suojauskoodiluettelo 
(WEP-avainluettelo). 

Code 2 2 Paina 2 tai OK.
Code 3 
Code 4 
Exit code editing

Käytettävissä vain, kun Advanced settings – Code management on käytössä.

Enter security code ************ Vahvista tallennettu suojauskoodi (WEP). 
(WEP) Jos epäilet jotain – vaihda suojauskoodi (WEP).

<Change>> Syötä suojauskoodi (WEP-avain).
Se löytyy tukiasemasta (reitittimestä). 
Katso lisätietoja laitteesi käyttöoppaasta.

Enter security code ************ Vahvista tallennettu suojauskoodi (WPA).
(WPA) Jos epäilet jotain – vaihda suojauskoodi 

(WPA) 
<Change>> Syötä WPA-suojauskoodi. 

Se löytyy tukiasemasta (reitittimestä). 
Katso lisätietoja laitteesi käyttöoppaasta.

Select active code Code 1 Valitse WEP-suojauskoodintunniste (WEP
Code 2 -avainluettelo). Alue – 1–4. Se löytyy 
Code 3 tukiasemasta (reitittimestä). Katso lisätietoja

tukiaseman Code 4 käyttöoppaasta. 
WEP-suojauskoodintunniste – Jos syötetään
useampi kuin yksi WEP-suojauskoodintunniste
(WEP-avain), nykyisin aktiivisena oleva koodi on
valittava (avainluettelo).



Ryhmä Tiedot Selitys

Configuration wizard Select network settings Automatic (DHCP) Suositus – SLA5520:lle voidaan määrittää
tuotteen tunnistusnumero (IP-osoite). Sitä
käytetään verkkoviestinnässä. DHCP-palvelin
voi määrittää sen.
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 

Manual (Static IP) Vain kokeneille käyttäjille – Tuotteen
tunnistusnumero (IP-osoite), verkkopeite,
yhdyskäytävä ja ensisijainen DNS-palvelin on
syötettävä manuaalisesti.

Product ID (IP) ***.***.***.*** Vahvista SLA5520:lle määritetty tuotteen
tunnistusnumero (IP-osoite).

<Change>> Syötä tuotteen tunnistusnumero.

Subnet mask ***.***.***.*** Vahvista aliverkon peite. 
Sen on oltava sama kaikissa verkon laitteissa.

<Change>> Syötä subnet mask.

Gateway ID (IP) ***.***.***.*** Vahvista gateway-yhdyskäytävän tuotteen
tunnistusnumero (IP-osoite). Gateway-osoite
on useimmiten sama kuin tukiaseman,
reitittimen tai liityntäpisteen osoite.

<Change>> Syötä gateway-yhdyskäytävän tuotteen
tunnistusnumero (IP-osoite).

DNS server preferred ***.***.***.*** Vahvista ensisijaisen DNS-palvelimen tuotteen
tunnistusnumero (IP-osoite). 
Ensisijaisen DNS-palvelimen osoite on
useimmiten sama kuin tukiaseman, 
reitittimen tai liityntäpisteen osoite.

<Change>> Syötä ensisijaisen DNS-palvelimen tuotteen
tunnistusnumero (IP-osoite).

DNS server alternate ***.***.***.*** Vahvista vaihtoehtoisen DNS-palvelimen 
tuotteen tunnistusnumero (IP-osoite).

<Change>> Syötä vaihtoehtoisen DNS-palvelimen 
tuotteen tunnistusnumero (IP-osoite).

Apply settings Yes Tallenna configuration-asetukset.
No Hylkää configuration-asetukset.

Save to profile Profile 1 1 Valitse suojauskoodiluettelo (WEP-avain- 
Profile 2 luettelo)
Profile 3 2 Paina 2 tai OK.

User settings Primary user Add user Lisää vieraskäyttäjä. Sinun on syötettävä
sähköpostiosoite ja (valinnainen) salasana.

Remove user Valitse poistettava käyttäjä. Vahvista
ensisijaisen käyttäjän salasanalla.

Guest user 1 Lataa ensimmäiselle vieraskäyttäjälle halutut
asetukset.

Guest user 2 Lataa toiselle vieraskäyttäjälle halutut
asetukset.
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Ryhmä Tiedot Selitys

Software update Cancel Ohjelmistopäivitykset voivat sisältää uusia
OK toimintoja.

Select language English Vaihda kieleksi englanti.
Francais Vaihda kieleksi ranska.
Italiano Vaihda kieleksi italia.
Deutsch Vaihda kieleksi saksa.
Espanol Vaihda kieleksi espanja.
Nederlands Vaihda kieleksi hollanti.

Advanced settings Profile management Enable Profiilin hallinnan avulla SLA5520 on helppo
kytkeä erillisiin verkkoihin.
Esimerkki – Profile 1, kotiverkon asetukset.
Esimerkki – Profile 2, työverkon asetukset.
Profile 1, 2 ja 3 ovat käytössä. Profiili on
valittava ennen asetusten tallentamista.

Disable Poista käytöstä profile 2 ja 3. Kaikki asetukset
koskevat vain profiilia 1.

Code management Enable Vain kokeneille käyttäjille – Voit tallentaa jopa
4 suojauskoodia (WEP). Vain yksi on
aktiivisena kerralla.
Neljän suojauskoodin (WEP) tallentaminen
helpottaa suojauksen parantamista
suojauskoodeja (WEP) kierrättämällä.

Disable Suositus – Verkkoon kytkeytymiseen tarvitaan
vain yksi suojauskoodi (WEP). Vain yksi
suojauskoodi (WEP) voidaan syöttää.

Edit device name Syötä verkon nimi (SSID).

Proxy server Enable Vain kokeneille käyttäjille tai ammattikäytössä
oleviin verkkoihin – Internet-sisältöpyynnöt
ohjataan proxy server -palvelimen kautta.

Disable Suositus – Internet-sisältöpyynnöt lähetetään
suoraan Internetiin.

Configure date Select time zone Vaihda aikavyöhyke sen alueen mukaiseksi,
and time. missä SLA5520:tä käytetään.

Daylight savings Disable Ei automaattista talvi-/kesäaika-asetusta.
Enable Automaattinen talvi-/kesäaika-asetus.

Select time format Vaihda aikaformaatti mieleiseksesi.

Select profile Select profile Profile 1 Käytettävissä vain, kun Advanced settings – 
Profile 2 Profile management on käytössä.
Profile 3 Lataa asetukset profiilista.
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Vianmääritys
Ongelma

Kauko-ohjain ei toimi (b1).

Verkkoa ei löydy.

Verkkoon ei voi kytkeytyä tai yhteys
on poikki 

Mediahallinnan löytyminen kestää
yli 30 sekuntia.

SLA5520:n KOTI-valikossa ei näy
mediahallintaa.

Mediahallintaa ei voi selata
SLA5520:stä.

Musiikkitiedoston toisto ei
käynnisty.

Internet-radioaseman toisto ei
käynnisty.

Kaiuttimista ei kuulu ääntä.

Suosikkiluettelo on täynnä.

Palvelin- tai verkkoyhteysongelma.

Uusia käyttäjiä ei sallita.

Aika/päivämäärä näytetään väärin.

Esivalinnat eivät toimi enää.
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Ohje

• Varmista, että paristot (b2) on asennettu oikein.
• Suuntaa kauko-ohjain (b1) SLA5520:tä kohti (a).
• Varmista, että SLA5520 on liitetty pistorasiaan.
• Vaihda paristot uusiin. Varmista, että asennat paristot oikein päin.

• Varmista, että muihin langattomiin laitteisiin on kytketty virta.
• Joko – Varmista, että lähetysverkon nimi (SSID Broadcast) on käytössä

tukiasemassasi (reitittimessäsi).
Tai – Syötä verkon nimi (SSID) manuaalisesti. Katso lisätietoja tukiaseman

(reitittimen) käyttöoppaasta.

• Varmista, että syötit suojauskoodin (WPA tai WEP) oikein.
• Kopioi tukiasemaan (reitittimeen) syötetty suojauskoodi (WPA tai WEP) tarkasti.
• Varmista, että tukiaseman (reitittimen) palomuuri ja/tai tietokoneen palomuuri

eivät suodata SLA5520:n MAC-osoitetta verkosta.
Katso lisätietoja tukiaseman (reitittimen) käyttöoppaasta. 

• Katso seuraavan sivun kohta Mediahallinnan hakemiseen kuluvan ajan
lyhentäminen.

• Varmista, että tukiaseman (reitittimen) palomuuri ja/tai tietokoneen palomuuri
eivät estä mediahallinnan pääsyä verkkoon.
Katso lisätietoja mediahallinnan Help-ohjetiedostosta.

• Varmista, että SLA5520 on kytketty oikeaan verkkoon.

• Varmista, että mediahallinta jakaa musiikkitiedostot 
• Varmista, että mediahallinta sallii SLA5520:n selata kirjastoa.

• Varmista, että tiedostomuodon tunniste (WMA, MP3, WAV) on tuettu
SLA5520:ssä (WMA-DRM, WMA, MP3, WAV).

• Varmista, että mediahallinnan kirjasto on ajan tasalla.
• Kun toistat suojattuja kappaleita – varmista, että Internet-yhteys on käytettävissä,

kun toistat suojattuja kappaleista ensimmäistä kertaa.

• Varmista, ettei tukiaseman (reitittimen) palomuuri estä Internet-radiopalveluita.
• Yritä myöhemmin uudelleen. Palvelu voi olla väliaikaisesti pois käytöstä.

• Varmista, ettei SLA5520:tä ole mykistetty.
• Varmista, että äänentoistojärjestelmään on kytketty virta.
• Varmista, ettei äänentoistojärjestelmän ääntä ole mykistetty.
• Varmista, että äänentoistojärjestelmässä on valittuna oikea signaalilähde.
• Varmista, että SLA5520 ja äänentoistojärjestelmä on liitetty oikein.

• Suosikkien soittolista on rajoitettu 20 kohteeseen. Poista vanhoja kohteita ennen
uusien lisäämistä.

• Mediahallinta ei vastaa. Varmista, että muihin langattomiin laitteisiin on kytketty
virta.

• Käyttäjien määrä on rajoitettu kolmeen (3). Poista vanha käyttäjä ennen uuden
lisäämistä.

• Varmista, että SLA5520:llä on käytettävissään Internet-yhteys.
Varmista, että olet määrittänyt päivämäärän/ajan Settings-valikossa.

• Varmista, että käytät yhteensopivaa mediahallintaa (Philips-mediahallinta).
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Mediahallinnan hakemiseen kuluvan ajan lyhentäminen

Ota käyttöön Internet-yhteyden jakaminen PC:llä

1 Kirjaudu PC:hen Administrator (Järjestelmänvalvoja) -tilassa.
2 Valitse Start (Käynnistä).
3 Valitse Control Panel (Ohjauspaneeli).
4 Avaa Network Connections (Verkkoyhteydet).
5 Napsauta hiiren oikealla yhteyttä, jota käytät Internet-yhteytenä.
Esimerkki – Puhelinverkkoyhteys.

Esimerkki – Lähiverkkoyhteys.
6 Valitse Properties (Ominaisuudet). 
7 Valitse Advanced (Lisäasetukset).
8 Ota käyttöön Allow other network users to connect through this

computer’s Internet connection (Salli muiden verkon käyttäjien muodostaa
yhteys Internetiin tämän tietokoneen kautta).

9 Poista käytöstä Allow other network users to control or disable the shared
Internet connection (Salli muiden verkon käyttäjien hallita jaettua Internet-
yhteyttä tai poistaa se käytöstä).

10Valitse OK.
11Käynnistä PC uudelleen.
12Käynnistä SLA5520 uudelleen.

Lukitse tuotteen tunnistusnumero PC:llä

1 Odota, että SLA5520 löytää mediahallinnan.
2 Aseta asennus-CD (d) CD-asemaan.
3 Valitse TOOLS (TYÖKALUT).
4 Valitse Auto IP Network Utility (Automaattinen IP -verkkoapuohjelma).
5 Valitse yhteys, jota käytät SLA5520:n kytkemiseen.
Esimerkki – Langaton verkkoyhteys.
6 Valitse Lock AutoIP (Lukitse automaattinen IP).
7 Valitse Exit (Poistu).

PC:n tuotteen tunnistusnumeron (IP-osoite) lukitseminen on sallittua vain
käytettäessä kaksipisteyhteysverkkoa (Ad-Hoc). 

Internet-yhteyden jakaminen on käytettävissä vain PC:llä, jossa on kaksi
verkkoyhteyttä.
Esimerkki – PC, jossa on (langallinen) Internet-yhteys ja langaton yhteys

SLA5520:een.

Mediahallintojen hakemiseen kuluva aika voidaan lyhentää alle 20 sekuntiin.

Joko – jos Internet-yhteytesi on käytettävissä yhden PC:n kautta – 
katso Ota käyttöön Internet-yhteyden jakaminen PC:llä

Tai, jos käytettävissä ei ole tukiasemaa, reititintä, yhdyskäytävää tai liityntäpistettä
– katso Lukitse tuotteen tunnistusnumero (IP-osoite) PC:llä.



Lisätietoja verkosta
Suojaus
Palomuuri Kun Philips Media Manager pyytää ensimmäisen kerran pääsyä

verkkoon, palomuuri varoittaa sinua.
• Valitse Unblock (Vapauta), Allow (Salli) tai vastaava valinta.

Sen jälkeen Philips-mediahallinta voi ladata päivityksiä ja suorasiirtää musiikkia
langattomaan musiikkisovittimeesi.
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Jos käytät tukiaseman langatonta yhdyskäytävää ja siinä on palomuuri,
mediapalvelinohjelmalle on otettava käyttöön monilähetysviestit, mikä mahdollistaa
liikenteen SLA5520:een/SLA5520:stä (239.255.255.xxx).

MAC-osoitteen hallinta / suodatus Jos käytät langattomassa verkossasi
MAC-osoitteen hallintaa, sinun on tiedettävä langattoman musiikkisovittimesi MAC-
osoite. MAC-osoite on yksilöllinen numero, jonka avulla verkko tunnistaa laitteesi. 
Se on muodoltaan seuraavanlainen numero- ja kirjainsarja: xx.xx.xx.xx.xx.xx.
Langattoman musiikkisovittimen MAC-osoitteen saa näkyviin laitteen LCD-näyttöön
seuraavasti:

1 Paina SETTINGS (17).
2 Valitse Device status (3 tai 4).
3 Paina 2 tai OK (16).
4 Valitse Unique product ID (MAC) (3 tai 4).

Sinun on muutettava langattoman verkon asetuksia poistaaksesi langattoman
musiikkisovittimen MAC-osoitteen suodattimesta. Katso lisätietoja toimenpiteestä
langattoman verkkosi käyttöohjeista.



Terveys ja turvallisuus Kun tuotteeseen on kytketty virta, se lähettää ja
vastaanottaa radioaaltoja. Tuote on sitä koskevien standardien mukainen.
Mikroaaltouunin käyttäminen voi vaikuttaa lähetyslaatuun. Muut langattomat
järjestelmät (Bluetooth, langattomat verkot jne.) voivat myös vaikuttaa lähetyslaatuun.
Tuote perustuu RF-radiotaajuustekniikkaan. Siksi tuotteessa voi esiintyä samanlaisia
häiriöitä kuin GSM-lähetyksissä, kannettavissa radioissa ja muissa RF-pohjaisissa
tuotteissa.

Kunnossapito ja huolto Jos tuote on viallinen ja vaatii korjausta sen jälkeen,
kun takuu on umpeutunut, ota yhteyttä asiakastukeemme (katso sivu 2).

Kierrätys ja hävittäminen Olemme luopuneet kaikista tarpeettomista
pakkausmateriaaleista. Alaan erikoistunut yritys voi kierrättää pakkauksen materiaalit.
Noudata pakkausmateriaalien, paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden
hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

Tiedote kuluttajille

Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. 

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä
alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen
mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
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Lisätietoja



Tekniset tiedot
Yhdysvallat
FCC CFR47 osa 15B, luokka II

Eurooppa 
89/336/ETY, 
ETS 301 489-1&17 (2,4 GHz) 
EN61000-3-2 (harmoniset vaihtovirtapäästöt) 
EN55022 luokka II, EN50082-1 (immuniteetti)

Japani 
VCCI luokka II

CB (IEC60950)

Yhdysvallat
FCC CFR47 osa 15C, 
kappale 15.247, 205, 209

Kanada 
IC RSS 210 

Eurooppa 
EN 300 328

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

K x L x S 110 x 160 x 44 (mm)

3,5 W 
1,7 W

240 g

Ääni 
WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

DC 9 V / 0,5 A

1/8 tuuman liitin, stereoääni

802.11g

Universal Plug & Play (UPnP, yleinen kytke ja käytä)
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

Tuoteturvallisuus Radiomääräykset 

Mitat

Virrankulutus 
Virrankulutus valmiustilassa

Paino 

Tuetut koodekit 

Tuloliitin 

Lähtöliitin 

Langattomuus 

Verkko



Microsoftin suojattua sisältöä koskeva vastuuvapauslauseke

Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoftin Corporationin teollisoikeuksilla. 

Suojattujen tekniikoiden käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä
ilman Microsoftin tai Microsoftin valtuuttaman tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.
Sisällöntuottajat käyttävät laitteen sisältämää Windows Medialle tarkoitettua
digitaalista oikeuksienhallintatekniikkaa (“WM-DRM”) suojatakseen sisällön (“Suojattu
sisältö”) niin, että sen teollisoikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, ei käytettäisi
väärin. Tämä laite toistaa suojatun sisällön WM-DRM-ohjelmiston (“WM-DRM-
ohjelmisto”) avulla. Jos laitteen WM-DRM-ohjelmiston suojaus on vaarannettu,
suojatun sisällön omistajat (“Suojatun sisällön omistajat”) voivat pyytää Microsoftia
kumoamaan WM-DRM-ohjelmiston oikeuden hankkia uusia suojatun sisällön
kopioimisen, näyttämisen ja/tai toistamisen mahdollistavia lisenssejä. Kumoaminen ei
vaikuta WM-DRM-ohjelmiston kykyyn toistaa suojaamatonta sisältöä. Laitteeseesi
lähetetään luettelo kumotuista WM-DRM-ohjelmistoista aina, kun lataat suojatun
sisällön lisenssin Internetistä tai PC:stä. Tällaisen lisenssin yhteydessä Microsoft voi
myös ladata kumoamisluetteloita laitteeseesi suojatun sisällön omistajien puolesta.
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Microsoftin suojattua sisältöä koskeva...



SanastoSU

32

Ad-Hoc-verkko Katso Point to point -verkko.

AES AES on eräs WPA-suojaustyyppi.
Katso Security type.
Katso WPA.
Lyhenne – Advanced Encryption Standard

Bitti Pienin elekronisten laitteiden tallentama tai lähettämä tietomäärä.
Esimerkki – Katso Kaistanleveydet, yleiskuvaus.

Bittinopeus  Kaistanleveys, joka vaaditaan sisällön siirtämiseen.

Bootloader Osa SLA5520:n sisäistä ohjelmistoa. 
Auttaa korjaamaan ohjelmiston muut osat mahdollisen virheen sattuessa.

DHCP Ohjelma, joka toimii tukiasemassa tai palvelimessa. Menetelmä, jonka avulla
laitteille määritetään tuotteen tunnistusnumerot. DHCP-palvelin tunnistaa verkon
laitteet ja antaa niille sitten tuotteen tunnistusnumerot.
Lyhenne – Dynamic Host Configuration Protocol.

DNS Ohjelma, joka toimii tukiasemassa. Se mahdollistaa Internet-pyyntöjen ja Internet-
palveluntarjoajan välisen viestinnän.
Esimerkki – (esim. url-osoite www.philips.com kääntyy IP-osoitteeksi xxx.xxx.xxx.xxx) 
Lyhenne – Domain Name Server 

DRM Menetelmä tiedostojen, useimmiten niiden sisällön suojaamiseksi laittomalta käytöltä.
Lyhenne – Digital Rights Management

Encryption key Katso Security code.

Encryption type Katso Security type.

Ethernet Koskee nykyistä käyttöä.
Katso Langalliset verkot.
Esimerkki – Kaapeli 
Esimerkki – Liitin 
Esimerkki – Portti 
Esimerkki – Verkko

Firewall Tukiasemassa ja/tai PC:ssä toimiva ohjelma, joka valvoo verkon tietoliikennettä.
Palomuuri määrittää kaikille laitteille ja sovelluksille (esim. ohjelmisto) säännöt. 
Näitä sääntöjä on noudatettava viestittäessä muiden laitteiden ja/tai Internetin kanssa.
Säännöt voivat määrittää, voiko laite (esim. SLA5520) muodostaa yhteyden verkkoon.
Esimerkki– Windowsin palomuuri
Esimerkki – Norton Firewall 
Esimerkki – McAfee Firewall 
Esimerkki – Zone Alarm

Gateway Tukiasemassa tai palvelimella toimiva ohjelma, joka muuntaa paikallisen viestinnän
Internet-viestinnäksi.
Esimerkki – Philips-tukiasema.



IEEE Koskee langattomia sovittimia – IEEE tukee 802.11-tekniikan kaltaisten
tekniikoiden kehittämistä.
Lyhenne – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 
Internet-sivusto – www.ieee.org

IEEE 802.11 802.11 on IEEE:n määrittämä langattomien lähetystekniikoiden ryhmä.
802.11b – hidas (maks. 11 mbit/s) langaton lähetys.
802.11g – nopea (maks. 54 mbit/s) langaton lähetys.

Infrastruktuuriverkko Infrastruktuuriverkot luodaan jollakin seuraavista laitteista: tukiasema, reititin,
yhdyskäytävä tai liityntäpiste.
Asiakaslaitteet, kuten PC:t, langattomat musiikkisovittimet ja muut verkkolaitteet,
voivat kytkeytyä infrastruktuuriverkkoon.
Laajakaistainen Internet-yhteys jaetaan usein tukiaseman kautta.
Esimerkki – Philips-tukiasema, jossa Internet-yhteys, PC, jossa langattomuus
yhdysrakenteisena sekä Philips SLA5520.

IP-osoite Katso Tuotteen tunnistusnumero.

ISP Internet-palveluja tarjoava yritys. 
Vertaa – Puhelinpalvelujen tarjoaja.
Lyhenne – Internet Service Provider.

Kaistanleveys Nopeuden ilmaisu, useimmiten x bittiä sekunnissa.
Esimerkki – Internet-liittymän kaistanleveys on 4 megabittiä sekunnissa.
Esimerkki – Äänitiedoston kaistanleveys on 128 kilobittiä sekunnissa.
Esimerkki – Katso Kaistanleveydet, yleiskuvaus.

Kiintolevy Laite PC:n sisällä. Käytetään usein sisällön ja ohjelmistojen tallentamiseen.
Esimerkki – Windowsin resurssienhallinnan C-asema.

Kirjasto Koskee mediahallintaa.
Mediahallinnan käytettävissä olevien nimien, artistien, lajityyppien ja muiden
sisältöä koskevien tietojen valikoima.
Vertaa – Kirjan hakemisto.
Esimerkki – Philips Media Manager -sovelluksen sisältö.

Koodekki Ohjelma, jota käytetään digitaalisten ääni-, kuva- ja videotiedostojen sisällön
luomiseen. Koostuu kahdesta osasta, tiedostot luovasta kooderista ja tiedostot
toistavasta dekooderista.

Laajakaistainen Internet-yhteys Internet-liittymä, joka on auki joka päivä vuorokauden 
ympäri ja tukee ladattaessa vähintään bittinopeutta 256 kbit/s.
Esimerkki – ADSL Esimerkki – Kaapeli

Laitteisto Fyysinen laitekotelo ja sen sisällä olevat laitteet.

Langallinen verkko Langallisissa verkoissa laitteet kytketään toisiinsa johtojen (ethernet) avulla. Jokin
laitteista toimii usein DHCP-palvelimena.
Esimerkki – Reititin, joka on kytketty useaan PC:hen.

SU

33



Langaton kannettavan sovitin Philipsin langattomalla kannettavan sovittimella voit kytkeä kannettavan tietokoneen
langattomaan verkkoon.
Internet – www.philips.com

Langaton multimediasovitin Philipsin langaton multimediasovitin on UPnP-asiakas. UPnP-asiakkaat voivat toistaa
musiikki-, kuva- ja elokuvatiedostoja.
Esimerkki – Katso lisätietoja osoitteesta www.philips.com.

Langaton musiikkisovitin Philipsin langaton musiikkisovitin on UPnP-asiakas. SLA5520 pystyy toistamaan 
MP3-, WMA- ja WMA-DRM-musiikkitiedostoja.

Langaton verkko Langaton verkko koostuu toisiinsa kytketyistä laitteista. 
Kytkentä tapahtuu joko johdoilla (ethernet) tai langattomasti (802.11). 
Jokin laitteista toimii usein DHCP-palvelimena.
Esimerkki – Philips-tukiasema (reititin), johon on kytketty useita PC:itä.

Langaton USB-sovitin Philipsin langattomalla USB-sovittimella voit kytkeä PC:n langattomaan verkkoon.
Internet – www.philips.com.

Liityntäpiste Katso Tukiasema.

MAC-osoite Jokaisen verkkoon kuuluvan laitteen yksilöllinen tunniste. 
Määritetään laitteelle tehtaalla.
Lyhenne – Media Access Control -osoite.

Mediahallinta Ohjelma, joka toimii PC:ssä tai tukiasemassa (reitittimessä).
Jakaa sisältöä kyseiseltä PC:ltä muille verkon laitteille.
Esimerkki – Philips Media Manager 
Esimerkki – Windows Media Connect

MP3 Suosittu äänitiedostojen koodekki.

NAT Tarvitaan useimmiten kotikäytössä. Ohjelma, joka toimii tukiasemassa
(reitittimessä).
Osa 1 – Ohjelma luo yhteyden kahden paikallisen verkon välille Internetin kautta. Näin

kahdesta verkosta tulee ikään kuin yksi verkko.
Yritykset yhdistävät usein työntekijäverkot yritysverkkoon tällä tavalla.

Osa 2 – Suora viestintä sisäisistä verkoista oikeaan Internet-osoitteeseen. Jotkin
erityissovellukset tarvitsevat NAT:tä toimiakseen oikein.
Joskus kokeneet käyttäjät yhdistävät laitteensa Internetiin osan 2 mukaan.

Lyhenne – Network Address Translation.

Ohjelmisto Sovellus, joka toimii joko laitteessa tai PC:ssä.
Ohjelmistoon voidaan päivittää uusia toimintoja.
Esimerkki – Philips Media Manager.
Esimerkki – Windows.

Palvelin Palvelin vastaa PC:tä, mutta sitä käytetään ammattitarkoituksiin.
Esimerkki – www-palvelin (esim. www.philips.com) 
Esimerkki – DNS-palvelin

PC Koskee tätä käyttöopasta. PC voi olla pöytätietokone tai kannettava tietokone.
Lyhenne sanoista – Personal Computer.

Point to point -verkko Käytetään vain, jos mikään seuraavista laitteista ei ole käytettävissä: tukiasema,
reititin, yhdyskäytävä tai liityntäpiste. Laitteet viestivät suoraan toisilleen.
Esimerkki – PC–SLA5520.
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Proxy port Välityspalvelimen portti on verkkoliitäntä, jota käytetään kytkeydyttäessä proxy
server -palvelimeen.
Alue – 0–65535

Proxy server Tukiasemassa tai palvelimella toimiva ohjelma. Verkon laitteet pyytävät
välityspalvelimelta (isäntä) lupaa päästä tiettyihin Internet-osoitteisiin. 
Pyyntöön annetaan lupa määritetyn portin kautta.

RCA Liitintyyppi, jota käytetään ääni- ja kuvajohtojen liittämiseen laitteeseen.

Reititin Katso Tukiasema.

SCART Liitintyyppi, jota käytetään kuvajohtojen liittämiseen laitteeseen.

Security code Suojauskoodi (jota usein kutsutaan salausavaimeksi) määrittää langatonta verkkoa
suojaavan koodin. Paras suojaus saavutetaan käyttämällä sattumanvaraista merkkien,
numeroiden ja symbolien sarjaa. Ei esimerkkiä: määritä oma yksilöllinen koodi parhaan
suojauksen takaamiseksi. Vaihda koodi usein.

Security type Suojaustyyppi (jota usein kutsutaan salaustyypiksi) tarkoittaa langattoman verkon
suojaamiseen käytettävää tyyppiä.
Suojaukset parhaasta olemattomaan:
WPA 
AES 
WPA 
TKIP 
WEP (64- tai 128-bittinen) 
None (Ei mitään).
Tukiasemaan (reitittimeen) voidaan määrittää alatyyppejä (pituus, käytettävä
bittimäärä).
Esimerkki – WPA AES 
Esimerkki – WEP (64-bittinen).

Sisältö Musiikkia, kuvia ja elokuvia kutsutaan sisällöksi.

SMS-tyyppinen tekstinsyöttö Menetelmä, jolla tekstiä syötetään kauko-ohjaimella. Vastaavat
tekstinsyöttömenetelmät ovat usein käytössä matkapuhelimissa.
Esimerkki – Näppäimellä 2 voidaan valita merkit 2abcABC.

SSID Katso Verkon nimi.
Lyhenne – Service Set Identifier

Static IP Joidenkin kokeneiden käyttäjien käyttämä.
Menetelmä, jonka avulla laitteille määritetään tuotteen tunnistusnumerot. 
Jos staattinen IP on käytössä, tuotteen tunnistusnumerot on määritettävä
manuaalisesti.

Subnet mask Verkossa käytettäväksi kelpaavien tuotteiden tunnistusnumeroiden (IP-osoitteiden)
tunnistus. Koostuu numerosarjasta (0–255) ja pisteistä: xxx.xxx.xxx.xxx.
Esimerkki – 255.255.255.0

Suoratoisto Toiminnot, joita laitteiden on suoritettava sisällön siirtämiseksi sijainnista toiseen.
Esimerkki – Musiikin lukeminen kiintolevystä, sen jakaminen verkkoon,

koodinpurkaminen (katso Koodekki) SLA5520:ssä ja musiikin
kuunteleminen äänentoistojärjestelmän kautta.
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TKIP TKIP on yleisimmin käytetty WPA-suojaustyypin alatyyppi.
Katso Security type.
Katso WPA.
Lyhenne – Temporal Key Integrity Protocol

Tavu Kahdeksan bitin ryhmä. Tavu on yleisin tiedostokoon yksikkö. Suurten numeroiden
välttämiseksi tavut on määritetty ryhmiin.
Kilotavu (kt) – 1 024 tavua 
Esimerkki – Kuvan koko on 450 kilotavua.
Megatavu (Mt) – 1 024 kilotavua 
Esimerkki – Elokuvan koko on 700 megatavua.
Gigatavu (Gt) – 1 024 megatavua 
Esimerkki – Kiintolevyyn voi tallentaa 120 gigatavua.
Esimerkki – Katso Kaistanleveydet, yleiskuvaus.

Tukiasema Laite, jossa on seuraavat toiminnot:
• langattoman verkon luonti 
• Internet-liittymien jako 
• langattomien ja langallisten (Ethernet) laitteiden viestinnän hallinta.
Esimerkki – Philips-tukiasema, katso lisätietoja osoitteesta www.philips.com.

Tuotteen tunnistusnumero Internet-protokollaa (IP) käyttävän laitteen tunniste. Koostuu neljästä numerosarjasta
(0–255) ja pisteistä: xxx.xxx.xxx.xxx. Tunnisteen määrittää DHCP-palvelin tai se
voidaan määrittää manuaalisesti.
Laitteet käyttävät tuotteen tunnistusnumeroita viestiessään toisten laitteiden kanssa.
Vertaa – Ihmisille annetut nimet.
Esimerkki – 192.168.0.1 (192.168.000.001) 

UPnP Kieli, jolla laitteet viestivät. PC toimii usein UPnP-palvelimena. 
SLA5520 on UPnP-asiakas ja UPnP-ohjauspaikka.
Vertaa – Oma äidinkielesi.
Lyhenne – Universal Plug and Play.

UPnP-asiakas UPnP-asiakaslaite kytkeytyy UPnP-palvelimeen. Se pystyy toistamaan musiikkia,
kuvia ja/tai elokuvia.
Esimerkki – Katso UPnP-yhteensopivat tuotteet osoitteesta www.philips.com.

UPnP-ohjauspaikka UPnP-ohjauspaikka pystyy kytkemään UPnP-palvelimen UPnP-asiakkaaseen. 
Se voi käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää toistamisen UPnP-asiakaslaitteissa. 
UPnP-ohjauspaikat on yleensä sisäänrakennettu UPnP-asiakkaisiin.
Esimerkki – Laitteen käyttöliittymä.

UPnP-palvelin UPnP-palvelin kykenee suorasiirtämään sisältöä UPnP-asiakkaaseen.
UPnP-palvelimen ei tarvitse välttämättä olla PC.
Esimerkki – Verkkoon suoraan yhteydessä oleva kiintolevy voi toimia 

UPnP-palvelimena.
Esimerkki – Philips Media Manager.

URL Internet-osoite.
Esimerkki – http://www.philips.com.
Lyhenne – Uniform Resource Locator

UTP Katso Ethernet.
Lyhenne – Unshielded Twisted Pair.



Ryhmä Bittiä Tavua
Giga- 8 1 Kerrottuna 1 024:llä
Mega- 8 192 1 024 
Kilo- 8 388 608 1 048 576 
~ 8 589 934 592 1 073 741 824 

Jaettuna 8:lla

Esimerkki – 5 megatavua = 5 120 kilotavua = 40 960 kilobittiä.

Kaistanleveys, yleiskuvaus Taulukon numeroarvot ovat pysyviä.
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Valikoissa liikkuminen Menetelmä, jota käyttäen valitaan esim. SLA5520:n näytössä näytettävä sisältö.
Esimerkki – SLA5520:n kauko-ohjaimen näppäimet ylös, alas, vasemmalle, oikealle, OK

ja toisto.

Valmisohjelmisto Katso Ohjelmisto.
Esimerkki – SLA5520:n ohjelmisto

Verkko Vähintään kaksi laitetta, jotka voivat viestiä toisilleen.
Esimerkki – Tukiasema (jossa Internet-yhteys), SLA5520 ja PC.

Verkon nimi Verkon nimi on langattoman verkon tunniste.
Esimerkki – Philips 
Esimerkki – Paulin koti 
Esimerkki – hakkerointisuojattu

Verkkopeite Katso Subnet mask.

WAV Suosittu äänitiedostojen koodekki.
Lyhenne – Wave.

WEP WEP on eräs suojaustyyppi.
Lyhenne – Wired Equivalent Privacy.

WiFi WiFi tarkoittaa WiFi-sertifioitua. Laite saa virallisen WiFi-sertifikaatin vasta, kun se
läpäisee WiFi Alliance -liittouman testiohjelman. WiFi Alliance testaa laitteen
yhteensopivuuden IEEE 802.11-tekniikan kanssa.
Lyhenne – Wireless Fidelity Esimerkiksi – WiFi bg.

WMA Suosittu äänitiedostojen koodekki.
Lyhenne– Windows Media Audio.

WPA WPA on eräs suojaustyyppi.
Lyhenne – WiFi Protected Access.

Ryhmä Megabittiä sekunnissa 
Langaton verkko IEEE 802.11g 54–108+ 
Langallinen verkko 100 
Ääni 0,128 
Elokuvat, DivX 1 
Elokuvat, DVD 6 
Elokuvat, HDTV 12

Kaistanleveysvaatimukset, tavallinen käyttö Annetut numeroarvot ovat
viitteellisiä, muiden arvojen esiintyminen on täysin mahdollista.



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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