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Trenger du hjelp?

Den nyeste informasjonen om kundestøtte finner du i vår hjelpefunksjon på
Internett: www.philips.com/support

1 Start nettleseren.
2 Skriv www.philips.com/support
3 Velg Gå til.
4 Søk etter produktinformasjon.

Typenummeret for dette produktet er: SLA5520.

Løse problemer, se side 26-27.

KontaktlinjeLandTelefonnummer
Land Telefonnummer
Belgia ..............................................................070 253 010 € 0,17
Canada - engelsk/spansk................1-888-PHILIPS (744-5477)
Canada - fransk................................1-800-661-6162
Danmark ......................................................3625 8761
Finland ...........................................................09 2290 1908
Frankrike......................................................08 9165 0006 € 0,23
Hellas ............................................................0 0800 3122 1223
Irland .............................................................01 601 1161
Italia ....................................................199 404 042 € 0,25
Luxemburg..................................................26 84 30 00
Nederland ...................................................0900 0400 063 € 0,20
Norge.............................................................22 70 82 50
Østerrike .....................................................0820 901115 € 0,20
Portugal ........................................................2 1359 1440
Spania .............................................................902 888 785 € 0,15
Storbritannia..............................................0906 1010 017 £ 0.15
Sveits ..............................................................02 2310 2116
Sverige ...........................................................08 632 00 16
Tyskland .......................................................0180 5 007 532 € 0,12
USA .................................................................1-888-PHILIPS (744-5477)

Det å lage uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer,
filer, kringkastede sendinger og lydinnspillinger, kan være brudd på lover om
opphavsrett og utgjøre en kriminell handling. Dette utstyret må ikke brukes til slike
formål.
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• Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

• Vær nøye med å følge fremgangsmåten for installering som er beskrevet i denne
brukerhåndboken. Dette gir de beste installasjonsresultatene med færrest mulig tekniske
problemer.

• Under oppsett og installasjon kan det være nyttig å ha bruksanvisningen for lydsystemet,
den trådløse basestasjonen og eventuelle andre trådløse nettverkskomponenter for
hånden.

• Forsikre deg om at det trådløse nettverket fungerer i 802.11b- og/eller 802.11g-modus.

• De nyeste nedlastningene og den mest oppdaterte informasjonen om SLA5520 finner du
på nettstedet vårt: www.philips.com/support.

• Bredbåndstilgang til Internett (minimum 256 kbit/s) kreves hvis du vil bruke Internett-
funksjonene til SLA5520.

• Du bør sjekke om Internett-leverandøren tar ekstra betalt hvis du overskrider en viss
mengde overførte data. Hvis du bruker Internett-baserte medietjenester dagliv, kan du
fort overskride en slik grense.
Eksempel: Når du lytter til Internett-radio (64 kbit/s) i 36 timer, vil ca 1 GB (gigabyte)
med data bli overført til SLA5520.

Viktig informasjon om sikkerhet
• DU MÅ ALDRI KOBLE TIL ELLER ENDRE FORBINDELSER NÅR APPARATET ER

SLÅTT PÅ.

• Før du bruker systemet, må du kontrollere at driftsspenningen som er oppført på
systemets typeplate er den samme som spenningen i strømnettet du skal bruke. 
Hvis ikke den er lik, må du kontakte forhandleren.

• Radioutstyr for trådløse applikasjoner er ikke beskyttet mot forstyrrelse fra andre
radiotjenester.

• Når systemet står i ventemodus, bruker det fremdeles strøm. Hvis du skal koble
systemet fullstendig fra strømtilførselen, må du trekke adapteren ut fra stikkontakten.

• Produktet må ikke utsettes for væske.
Ingen beholdere med væske, for eksempel vaser eller drikkebeholdere, må plasseres i
nærheten av produktet.

• Ikke utsett systemet for høy fuktighet, regn, sand eller varme fra 
direkte sollys, ovner eller lignende.

• La det være tilstrekkelig klaring rundt hele SLA5520, slik at ventilasjonen blir tilstrekkelig
god.

• Du må ikke åpne produktet. Kontakt Philips-forhandleren din hvis du opplever tekniske
problemer.

Viktig informasjon
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Europeiske regelverk
Dette produktet er designet, testet og produsert i henhold til det europeiske R&TTE-
direktivet 1999/5/EC.

Under dette direktivet kan dette produktet tas i bruk i følgende land:

SLA5520/00 SLA5520/05

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

Erklæringer vedrørende USA
• Dette utstyret er testet og funnet å ligge innenfor grensene for digitalt utstyr av klasse B,

i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig
beskyttelse mot forstyrrende stråling i private installasjoner. Dette utstyret genererer,
bruker og kan stråle ut radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i
samsvar med anvisningene, skape interferens som forstyrrer radiokommunikasjon. Det er
imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis
dette utstyret forårsaker forstyrrende interferens for radio- eller TV-mottakere (noe du
kan finne ut ved å slå utstyret av og på), oppfordrer vi brukeren til å forsøke å eliminere
interferensen gjennom ett eller flere av følgende tiltak:
- Snu eller flytt SLA5520.
- Øk avstanden mellom utstyret og den aktuelle mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt i en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet

til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

• Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene og RSS-210 til Industry Canada.
Bruk er underlagt føgende to betingelser:
1) Denne enheten må ikke generere skadelig interferens, og
2) denne enheten må tåle interferens fra annet utstyr, inkludert interferens som kan gi

uønskede resultater.

• Brukerhåndboken eller instruksjonshåndboken for enheter som med eller uten hensikt
skaper stråling, skal varsle brukeren om at endringer eller modifikasjoner som ikke er
uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar med bestemmelser og
direktiver, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.
Eksempel: 
Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som gjøres på dette utstyret, og som ikke er

uttrykkelig godkjent av Philips, kan ugyldiggjøre FCC-autorisasjonen til å bruke
dette utstyret.

VIKTIG MERKNAD: FCC-utsagn om stråleeksponering:
Dette utstyret er i samsvar med grensene for stråleeksponering som er fastsatt av FCC
for ukontrollerte miljøer. Dette utstyret bør installeres og brukes med en avstand på
minst 20 cm mellom strålingsenheten og kroppen din. Denne senderen må ikke plasseres
sammen eller kombineres med noen annen antenne eller sender.
– Utstyrets FCC ID er: OYMSLA5520.
– Utstyrets IC er: 135M-SLA5520.

FORSIKTIG
Eksplosjonsfare hvis feil type batteri brukes. Kasser brukte batterier i henhold til
instruksjonene.

BE ✔

IRE
PT ✔

DE ✔

DK ✔

IT ✔

FI ✔

CH ✔

GR ✔
LU ✔

SE ✔

ES ✔

NL ✔

UK

FR ✔

AT ✔

NO ✔
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IRE ✔
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DE

DK
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UK ✔
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Innholdet i esken

a. Trådløs musikkadapter
SLA5520 

b1. Fjernkontroll
b2. 2x AAA-batterier 

c. Hurtigstarthefte 

d. Installasjons-CD 

Installation CD

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

Enten - Lydsystem (med RCA-innganger) –––– Eller - Separate aktive høyttalere

TENRETNI

Resultat etter installasjon

Trådløst nettverk Personlig datamaskin Stikkontakt
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Den trådløse musikkadapteren

1 Infrarød sensor 
Mottar signalet fra fjernkontrollen. 

2 LCD-skjerm 
Viser menystatus for enkel navigasjon i musikkbiblioteket og systeminnstillinger.

3 Stereo 3,5 mm mini-jack-kontakt 

4 Kontakt for strømledning 

5 Hull for omstart/tilbakestilling 
Sett forsiktig inn ende av binders e.l., og trykk: 
< 2 sekunder for omstart; 
> 8 sekunder for å gjenopprette alle fabrikkinnstillinger. 

2

3

1

5

4
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Fjernkontrollen
1 På/hvilemodus (y)

2 Talltastene 0-9
– Under navigasjon: starter avspilling av hurtigvalg (PRESET-valg).
– Under tekstinnskrift: SMS-lignende tekstinntasting.

3 PRESET
Trykk på PRESET og deretter på en talltast: lagrer en fil eller mappe som
hurtigvalg.

4 HOME
Viser HOME-menyen og slår på SLA5520.

5 3 (opp), 4 (ned), 1 (venstre), 2 (høyre)
Navigasjonstaster.

6 (UN)MARK
– Under navigasjon i Media Manager: legger til oppføring på favorittspillelisten.
– Under navigasjon i favorittspillelisten: fjerner oppføring.

7 SHUFFLE
Veksler mellom tilfeldig og sekvensiell avspilling.

8 ∞ (Forrige/Spol tilbake)
– Hopper til begynnelsen av sangen (trykk én gang).
– Hopper til forrige sang (trykk to ganger).

9 – E + (Volum opp/ned)
Øker (+) eller reduserer (–) lydvolumet.

10 s (Demp)
Demper lyden helt.

11 9 (Stopp)
Stopper avspillingen.

12 ;/2 (Pause/Spill)
– Pauser avspillingen.
– Starter avspillingen.

13 § (Neste/Spol frem)
– Hopper til neste sang (trykk én gang).
– Spiller av sangen med økt hastighet (hold nede).

14 REPEAT
Veksler mellom repetisjon av inneværende sang, repetisjon av alle sangene, og
vanlig avspilling.

15 INFO
– Under navigasjon: går tilbake til avspillingsvisning.
– Under avspillingsvisning: viser tilleggsinformasjon.

16 OK
Bekrefter valget.

17 SETTINGS
Viser Settings-menyen.

18 JUMP TO
Trykk på JUMP TO og deretter på en talltast: hopper til en oppføring på listen.

Se Nyte for detaljert informasjon om avanserte funksjoner.
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Installere programvaren på datamaskinen

Installere

Krav til datamaskinen
Prosessor 500 MHz
Minne 128 MB
Ledig plass på harddisken 150 MB
Operativsystem Windows 2000 eller Windows XP
CD-ROM eller DVD player
Kablet eller trådløs forbindelse til nettverket

Tilleggskrav for “streaming” av beskyttet musikk
Prosessor 1 GHz / 1000 MHz
Minne 256 MB
Ledig plass på harddisken 200 MB
Operativsystem Windows XP med service pack 2 eller nyere

Hvis du ikke har et trådløst nettverk: opprett et trådløst nettverk.
Enten (1) (anbefales) – Installer en basestasjon (ruter).
Eller (2) (for å opprette en direkteforbindelse mellom PCen og SLA5520) –
Installer en trådløs adapter i Point to point (Ad-Hoc)-modus. Se tilhørende
brukerhåndbok for detaljer.

For best ytelse bør du bruke Philips Wireless Base Station for anbefalt oppsett.
For best point to point-ytelse, bør du bruke Philips Wireless USB adapter for
PCer.
For best point to point-ytelse, bør du bruke Philips Wireless Notebook adapter
for bærbare PCer.
Se www.philips.com for mer informasjon.

Hvis installasjonsskjermbildet ikke vises, starter du CDen manuelt:
1 Åpne My computer (Min datamaskin).
2 Åpne CD drive (CD-stasjon).
3 Åpne Setup.exe.

Start installasjons-CDen
1 Legg installasjons-CDen (d) i CD-stasjonen.

Installer Philips Media Manager
1 Klikk på Install Philips Media Manager (Installer Philips Media Manager ).

2 Velg Next (Neste).

INTERNET

INTERNET



3 Velg I accept the agreement (Jeg godtar avtalen).
4 Velg Next (Neste).

5 Velg Next (Neste).

6 Velg Next (Neste).

7 Velg Next (Neste).

8 Velg Next (Neste).

9 Aktiver WMA.
10Velg Next (Neste).

11Velg Finish (Fullfør).

NO
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Velg mappen der du vil installere Philips Media Manager.

Velg i hvilken mappe på Start-menyen du vil legge snarveiene til Philips Media
Manager.

Hvis du vil starte Philips Media Manager automatisk når du logger deg inn,
aktiverer du Start Media Server at next user log-in (Start Media Server
ved neste brukerinnlogging).

Hvis du vil starte Philips Media Manager etter installasjonen, 
aktiverer du Run Philips Media Manager (Kjør Philips Media Manager).

Hvis du vil lage et ikon på Hurtigstart-feltet, 
aktiverer du Create a Quick Launch icon (Lag et hurtigstartikon).

Hvis du vil lage et ikon på skrivebordet, 
aktiverer du Create a desktop icon (Lag et skrivebordsikon).
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Installere SLA5520

Koble til lydkabel

Enten - til et lydsystem
1 Finn frem den medfølgende lydkabelen (f).
2 Koble 3,5 mm mini-jack-pluggen til Audio-porten på SLA5520.
3 Koble stereo RCA-kontaktene til venstre og høyre lydinngang

på lydsystemet.

4 Slå på lydsystemet.
5 Velg riktig inngang på lydsystemet.

Eller - til separate aktive høyttalere
1 Finn frem lydkabelen som er koblet til høyttalerne.
2 Koble 3,5 mm mini-jack-pluggen til Audio-porten på SLA5520.

3 Slå på høyttalerne.

Bruk en pluggadapter hvis ledningen ikke er utstyrt med 3,5 mm mini-jack-plugg. 

Forsikre deg om at sikkerhetsinnstillingene ikke forhindrer SLA5520 fra å koble
seg til nettverket.
Sikkerhetstypen (WPA, WEP eller none/ingen) og sikkerhetskoden (flere tegn) kan
angis under konfigurasjonen av SLA5520.

Forsikre deg om at datamaskinen er koblet til det trådløse nettverket.
Datamaskinen kan være tilkoblet med kabel eller trådløst til basestasjonen
(ruteren).

Hvis du ikke har et trådløst nettverk: opprett et trådløst nettverk.
Enten (1) (anbefales) – Installer en basestasjon (ruter).
Eller (2) (for å opprette en direkteforbindelse mellom PCen og SLA5520) –
Installer en trådløs adapter i Point to point (Ad-Hoc)-modus. Se tilhørende
brukerhåndbok for detaljer.

For best ytelse bør du bruke Philips Wireless Base Station for anbefalt oppsett.
For best point to point-ytelse, bør du bruke Philips Wireless USB adapter for
PCer.
For best point to point-ytelse, bør du bruke Philips Wireless Notebook adapter
for bærbare PCer.
Se www.philips.com for mer informasjon.

Kontroller at det trådløse nettverket er aktivt. 
Forsikre deg om at det trådløse nettverket fungerer i 802.11b- og/eller 802.11g-
modus.

Pass på at du bruker en inngang på lydsystemet. Se brukerhåndboken for
lydsystemet hvis du er usikker på dette.

INTERNET

INTERNET



Koble til strømkabel
1 Koble pluggen på strømkabelen (e) inn i strømkabelkontakten (4) på

SLA5520.
2 Koble strømadapteren inn i stikkontakten.

Sette batterier i fjernkontrollen
1 Åpne batterirommet.
2 Sett batterier (b2) inn i batterirommet

i fjernkontrollen (b1).
3 Lukk batterirommet.

NO
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Koble til

Ledetekst Mulige alternativer Handling

Select language English 1 Velg ønsket språk (4 eller 3).
Francais 2 Trykk på 2 eller OK.
Italiano
Deutsch
Espanol
Nederlands

Configuration wizard og Settings-menyen vises på det språket du har valgt.

Load profile Profile 1 1 Velg profilen du vil endre.  
Profile 2 2 Trykk på 2 eller OK.
Profile 3

Ulike profiler kan brukes for enkel tilkobling til ulike trådløse nettverk.
Se Settings-menyen – Advanced settings – Profile management for mer informasjon.

Select network Network 1 (SSID) 1 Enten - Velg nettverket som SLA5520
Network 2 (SSID) skal koble seg til.
Other (Advanced) Eller – Velg Other (Advanced) hvis du vil angi

nettverksnavnet (SSID) manuelt.
2 Trykk på 2 eller OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) 1 Enten (anbefales) - Velg Network (Infrastructure)
Point to point (Ad-Hoc) Eller - Velg Point to point (Ad-Hoc). Bare hvis

ingen av følgende enheter er tilgjengelige:
basestasjon, ruter, gateway eller tilgangspunkt.

2 Trykk på 2 eller OK.

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

2 Trykk på 2 eller OK.

Pass på at du velger det alternativet for security type (sikkerhetstype) som er konfigurert i nettverket.

Select WPA mode TKIP 1 Enten (mest vanlig) - Velg TKIP.
AES Eller – Velg AES.

2 Trykk på 2 eller OK.

Pass på at du velger det alternativet for WPA security type (WPA-sikkerhetstype) som er konfigurert i nettverket.

Configuration wizard kan be om følgende informasjon.
Avhengig av nettverkskonfigurasjonen, finner SLA5520 noen av innstillingene automatisk.

Første gang du slår på SLA5520, vises Configuration wizard
(konfigurasjonsveiviseren) automatisk.
Hvis du vil endre nettverksinnstillingene senere, må du starte Configuration wizard
manuelt.
1 Trykk på Settings (17).
2 Velg Configuration wizard (4 eller 3).
3 Trykk på 2 eller OK (16).
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Ledetekst Mulige alternativer Handling

Select code index Code 1 1 Velg indeks for sikkerhetskode (indeks for WEP-nøkkel).
Code 2 2 Trykk på 2 eller OK.
Code 3
Code 4
Exit code editing

Pass på at du velger den verdien for code index (indeks for WEP-nøkkel) som nettverket bruker.
Se Settings-menyen – Advanced settings – Code management for mer informasjon.

Enter security code (WEP) ********** 1 Enten - Velg <Change> hvis du vil angi sikkerhetskoden
<Change> (WEP key).

Eller - Velg ******** hvis du vil bekrefte den lagrede
sikkerhetskoden (WEP key).

2 Trykk på 2 eller OK.

Pass på at du angir den verdien for security code (WEP-nøkkel) som nettverket bruker.

Enter security code (WPA) ********** 1 Enten - Velg <Change> hvis du vil angi sikkerhetskoden
<Change> (WPA key).

Eller - Velg ******** hvis du vil bekrefte den lagrede
sikkerhetskoden (WPA key).

2 Trykk på 2 eller OK.

Pass på at du angir den verdien for security code (WPA-nøkkel) som nettverket bruker.

Select network settings Automatic (DHCP) 1 Enten (mest vanlig) – Velg Automatic (DHCP)
Manual (Static IP) Eller – Velg Manual (Static IP). For erfarne brukere.

Produktets identifikasjonsnummer (IP-adresse),
nettmaske, gateway og foretrukket DNS-server må
angis manuelt.

2 Trykk på 2 eller OK.

Apply settings? Yes 1 Enten - Velg Yes.
No Eller – Velg No (avvis innstillingene).

2 Trykk på 2 eller OK.

Save to profile Profile 1 1 Velg profilen du vil endre.
Profile 2 2 Trykk på 2 eller OK.
Profile 3

Ulike profiler kan brukes for enkel tilkobling til ulike trådløse nettverk
Se Settings-menyen - Advanced - Profile management for mer informasjon.
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Vanlig navigasjon
Fremgangsmåten nedenfor viser et eksempel på hvordan du kan starte avspilling av
musikkfiler.

Den nøyaktige menystrukturen vil avhenge av nettverksmiljøet ditt (om du har tilgang
til Internett eller ikke) og hvordan musikkbiblioteket er organisert på datamaskinen
din.

HOME-menyen kan for eksempel se slik ut:

Slå på SLA5520
1 Trykk på yy (1) eller HOME (4).

Merk en oppføring
2 Trykk på 33 eller 44 (5).

Hold tasten inntrykket hvis du vil bla raskere.

Nyte

Start
 Musikkserver 1

 Musikkserver 2

 Favorites

 Internet Radio
Favorites
 Nick Ferry

 Nicole Ferry

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

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

Internet Radio
 Yahoo

 Live365

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

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

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

Live365
 Genre

 Land

 Bitfrekvens

 Alle

4 Gjenta trinn 2 og 3 inntil du ser den oppføringen du vil spille av.
Oppføringer som kan spilles av kan være mapper og filer.

Start avspillingen
5 Trykk på OK (16) eller ;/2 (12).

Stopp avspillingen
• Trykk på 9 (16).

Velge andre innholdsfiler
Enten - Trykk på 11 (5) for å bla bakover i menystrukturen.
Eller - Trykk på HOME (4).

Hoppe til en oppføring på listen
1 Trykk på JUMP TO (18),
2 Trykk på talltasten (2). Se Talltastenes symboler for detaljer.

Velg oppføringen
3 Trykk på 22 (5) eller OK (16).

LCD-skjermen viser nå de nye menyoppføringene.



Ikoner på LCD-skjermen til den trådløse musikkadapteren
Tabellen nedenfor beskriver ikonene som kan vises på den trådløse musikkadapterens
LCD-skjerm.

Eksempeltekst Forklaring
Nick Ferry Artistens navn.

. . . One More Time Navnet på albumet.

Born To Be Happy Navnet på sangen.

02:18/04:03 (standard) Spilt tid/total tid for aktivt spor.

Ikoner Forklaring

Spilles nå.

Indikator for styrke på trådløst signal.

Fremdrift for buffer for datastrøm:
indikerer at stasjonssignalet bufres til enheten og
vil begynne å spille om få sekunder.

Avspillingen er pauset.

Repeter aktiv sang. 

Repeter alle sangene i mappen.

Tilfeldig avspilling av alle sangene i mappen.

Mulig å gå fremover i meny-
strukturen.

Mulig å gå bakover i meny-
strukturen.

Filen kan spilles av.

Filen kan IKKE spilles av.
Se Lytte til beskyttet musikk på side 18 hvis
du vil vite hvordan du kan gjøre avspilling mulig.

9/54 Oppføring nummer/totalt antall oppføringer i
mappe.
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Talltastenes symboler
Tast Tegnenes rekkefølge
1 1 . - @ <mellomrom> ! ~ & :  (osv.)
2 2 a b c A B C 2 a b c (osv.)
3 3 d e f D E F 3 d e f (osv.)
4 4 g h i G H I 4 g h i (osv.)
5 5 j k l J K L 5 j k l (osv.)
6 6 m n o M N O 6 m n o (osv.)
7 7 p q r s P Q R S 7 p q r s (osv.)
8 8 t u v T U V 8 t u v (osv.)
9 9 w x y z W X Y Z 9 w x y z (osv.)
0 0
∞ Sletter forrige tegn.
1 Merker forrige tegn.
2 Merker neste tegn.
3 4 a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N 

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

Trådløst nettverk er frakoblet.

Trådløst punkt til punkt (Ad-Hoc).

Internett-radio er tilgjengelig.

Lagrer aktivt element. 

Markør.

Lokale tjenester

Dele musikk

Bare de filene du ser i Philips Media Manager vil være tilgjengelige fra SLA5520.

Bare de filene som støttes av SLA5520 vil være tilgjengelige for lydsystemet.

For produkter som kan spille av bilde- og filmfiler,
se www.philips.com.

Åpne Philips Media Manager
1 Velg Start.
2 Enten - Velg Programs (Programmer). 

Eller - Velg All programs (Alle programmer).
3 Velg Philips Media Manager.
4 Velg Philips Media Manager.

Velg innholdstype
• Velg Music (Musikk).

Legg til musikkfiler i biblioteket
1 Velg Add music (Legg til musikk).
2 Velg Add files or Folders (Legg til filer eller mapper).

3 Merk filene eller mappene du vil legge til.
4 Velg Open (Åpne).

Nå har du tilgang til de lydfilene du har lagt til fra SLA5520.
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Lytte til musikk
1 Følg fremgangsmåten under Vanlig navigasjon for å finne frem til musikkfilen.
2 Trykk på OK (16) eller ;/2 (12) for å starte avspillingen av musikkfilen.

Sangen spilles av.

All Music Viser alle delte musikkfiler.
Artists Samme som All Music, men sortert etter artist.
Albums Samme som All Music, men sortert etter album.
Genres Samme som All Music, men sortert etter genre.
Playlists Viser spillelistene som er opprettet i programmet Philips Media

Manager.
Favorites Viser favorittene som er opprettet i programmet Philips Media

Manager.
Watch Folders Viser katalogstrukturen for Watch Folders (Observasjonsmapper).

Se hjelpefunksjonen i Philips Media Manager for mer informasjon.

Under lydavspilling er disse alternativene tilgjengelige på fjernkontrollen:
;/2 – Tar en pause i sangen som spilles av.

– Starter avspillingen av den aktive sangen (på nytt).

9 Stopper avspillingen av den aktive sangen.

§ – Hopper til neste sang (trykk én gang).
– Spoler fremover i den aktive sangen (hold inntrykket).

∞ – Hopper til begynnelsen av en sang (trykk én gang).
– Hopper til forrige sang (trykk to ganger).

s Demper lyden.

REPEAT Veksler mellom repetisjon av inneværende sang, repetisjon av alle
sangene, og vanlig avspilling.

INFO Viser sanginformasjon. 

SHUFFLE Veksler mellom tilfeldig og sekvensiell avspilling.

Lytte på beskyttet musikk

Krav til datamaskinen
1 GHz / 1000 MHz prosessor, 256 MB RAM, 200 MB ledig plass på
harddisken, Windows XP med Service pack 2 eller nyere.

Media Manager (UPnP-server)
Enten – En fremtidig versjon av Philips Media Manager vil kanskje kunne

spille datastrømmer med WMA-DRM-beskyttet musikk.
Or – Windows Media Connect kan brukes til å spille av datastrømmer med

WMA-DRM-beskyttet musikk. Philips SLA5520 må legges til på
sikkerhetslisten til Windows Media Connect.

1 Start Media Manager på datamaskinen.
2 Sørg for at Media Manager deler beskyttet innhold.
3 Trykk på Home på fjernkontrollen.
4 Velg Media Manager på SLA5520.
5 Se Lytte til musikk for informasjon om hvordan du starter avspilling.
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Spille av favorittmusikk

Lagre en oppføring som et hurtigvalg
1 Finn frem til en oppføring (fil eller mappe).
2 Trykk på PRESET (3).
3 Trykk på en av talltastene 0-9 (2) for å lagre oppføringen under det nummeret.

Spille en oppføring fra et hurtigvalg
• Velg hurtigvalget ved å trykke på den aktuelle talltasten 0-9 (2).

Generere en spilleliste med favoritter
Du kan lagre opptil 20 av favorittelementene (sanger eller mapper) i en spilleliste som
lagres lokalt på SLA5520.

Legge til en sang eller mappe på favorittspillelisten
• Trykk på (UN)MARK (6) under navigasjon eller avspilling.

Fjerne en oppføring fra favorittspillelisten
1 Trykk på HOME (4).
2 Velg Favorites (3 eller 4).
3 Trykk på 2 eller OK (16).
4 Gå til oppføringen du vil fjerne.
5 Trykk på (UN)MARK (6).

Spille av fra favorittspillelisten
1 Trykk på HOME (4).
2 Velg Favorites (3 eller 4).
3 Trykk på 2 eller OK (16).
4 Gå til oppføringen du vil spille av.
5 Trykk på ;/2 (12).



En brukerprofil er nødvendig for å få tilgang til radiostasjoner på Internett.

Du kan registrere maksimalt tre brukere per SLA5520.
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Internett-tjenester
Opprette bruker

Bla opp på Internett
1 Trykk på HOME (4).
2 Velg Internet radio (3 eller 4).
3 Trykk på 2 eller OK (16).

Registrer deg gratis
4 Skriv inn e-postadressen din.
5 Trykk på OK.
6 Følg anvisningene i e-postmeldingen du mottar på den angitte e-postadressen.

Opprette flere brukere

1 Trykk på Settings (17).
2 Velg User settings.
3 Trykk på 2 eller OK (16).
4 Velg Primary user (Primær bruker).
5 Trykk på 2 eller OK (16).
6 Velg Add user (Legg til bruker).
7 Trykk på 2 eller OK (16).
8 Enten – Se Opprette bruker – Registrer deg gratis.

Eller – 1 Skriv inn din e-postadresse.
2 Trykk på OK (16).
3 Skriv inn passordet ditt.
4 Trykk på OK (16).

Lytte til Internett-radio
1 Trykk på HOME (4).
2 Velg Internet radio (3 eller 4).
3 Trykk på 2 eller OK (16).
4 Velg your user profile (din brukerprofil).
5 Trykk på 2 eller OK (16).
6 Følg anvisningene under Vanlig navigasjon for informasjon om hvordan du

starter avspilling.

Oppdatering via Internett
1 Trykk på Settings (17).
2 Velg Software update (3 eller 4).
3 Trykk på 2 eller OK (16).
4 Enten – 1 Trykk på 2 eller OK hvis Do you want to update your product?

(Vil du oppdatere produktet?)vises på LCD-skjermen.
2 Vent til SLA5520 har startet på nytt.

Eller – Trykk på 1 hvis det ikke er noen tilgjengelige oppdateringer.



Oppdateringer av programvaren kan ha nye funksjoner som ikke er beskrevet her.

• Trykk på SETTINGS (17) for å begynne å navigere gjennom innstillingene for SLA5520.

Settings-menyen (Innstillinger)

Gruppe Detaljer Forklaring

Device status Device name Navnet på SLA5520.

Software version Versjonen til programvaren i SLA5520.

Bootloader version Bootloader version (versjon av oppstartsprogrammet) i
SLA5520. Oppstartsprogrammet hjelper til med å
oppgradere SLA5520 ved eventuelle feil.

Hardware version Hardware version (maskinvareversjon) til SLA5520.

Network name (SSID) Network name (SSID) identifiserer det trådløse nettverket.
Det kan endres av eieren. 
SSID - Service Set IDentifier.

Wireless mode Den trådløse modusen for nettverket identifiserer hvordan
enhetene kommuniserer.
Infrastructure (anbefales) - når basestasjon, ruter, gateway
eller tilgangspunkt brukes. Enhetene kommuniserer via
basestasjonen, ruteren, gatewayen eller tilgangspunktet.
Eksempel - Philips basestasjon (med Internett-tilgang), PC
med innebygd trådløs nettverkstilkobling og Philips SLA5520.
Point to point (Ad-Hoc) - Enhetene kommuniserer direkte
med hverandre.
Eksempel - PC med innebygd trådløs nettverkstilkobling og
Philips SLA5520

Security (Encryption) Angir om security (encryption) (sikkerhet/kryptering) er
aktivert i det trådløse nettverket: ‘WPA’, ‘WEP eller ‘None’.
WPA, best - Wireless Protected Access
WEP, god - Wired Equivalent Protocol
None, ingen

WiFi signal strength Signal strength (signalstyrken) som mottas av det trådløse
nettverket.

WiFi channel Angir hvilken WiFi channel (WiFi-kanal) nettverket bruker.

Unique product ID (MAC) Unikt produktidentifikasjonsnummer for SLA5520.
MAC - Media Access Control

Automatic address (DHCP) Et produktidentifikasjonsnummer (IP-adresse) blir tilordnet
til SLA5520. Det brukes til kommunikasjon i nettverket. Det
tilordnes av en DHCP-server.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Product ID (IP) Produktidentifikasjonsnummer (IP-adresse) som tilordnes til
SLA5520 for kommunikasjon i nettverket.
Eksempel - 192.168.0.1 (192.168.000.001)
IP-adresse - Internet Protocol-adresse.

Subnet mask Subnet mask (nettverksmaske) definerer de mulige
produktidentifikasjonsnumrene (IP-adressene) i nettverket.
Subnet mask må være lik for alle enheter.
Eksempel - 255.255.255.0 (255.255.255.000)
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Gruppe Detaljer Forklaring

Device status Gateway ID (IP) Programvare som kjører på en basestasjon (ruter) eller PC
og oversetter lokal nettverkskommunikasjon til Internett-
kommunikasjon.

DNS server preferred DNS server alternate er produktidentifikasjonsnummeret (IP-
adressen) til den alternative DNS-serveren.

DNS server alternate Proxy server enabled/disabled definerer om en proxy-server
skal brukes eller ikke.
Proxy server - Programvare som kjøres på en basestasjon
(ruter) eller av Internett-leverandøren. Den retter
forespørsler om Internett-innhold til den riktige Internett-
kanalen.

Proxy server Definerer om en proxy server er nødvendig.

Proxy hostname Enten - Proxy hostname definerer
produktidentifikasjonsnummeret (IP-adressen) til
Proxy server.

Eller - Proxy hostname definerer Web-adressen (URL) til
Proxy server.

Proxy port Proxy port definerer inngangen for sending av forespørsler
til Proxy server.
Verdiområde - 0 til 65535

Configuration wizard Load profile Profile 1 1 Velg profilen du vil laste.
Profile 2 2 Trykk på 2 eller OK.
Profile 3 Verdiene i profilen er aktivert.

Bare tilgjengelig når Advanced settings - Profile management er aktivert.

Select network Network 1 (SSID) 1 Enten – Velg nettverket som
Network 2 (SSID) SLA5520 skal koble seg til.
Other (Advanced) Eller – Velg Other (Advanced) hvis du

vil angi nettverksnavnet (SSID)
manuelt.

2 Trykk på 2 eller OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) Anbefales - Enhetene kommuniserer via
basestasjonen, ruteren, gatewayen eller
tilgangspunktet.
Eksempel - Philips basestasjon (med
Internett-tilgang), PC med innebygd
trådløst nettverkskort og Philips SLA5520.

Point to point (Ad-Hoc) Bare hvis ingen av følgende enheter er
tilgjengelige: basestasjon, ruter, gateway
eller tilgangspunkt.
Enhetene kommuniserer direkte med
hverandre.
Eksempel - PC med innebygd trådløst
nettverkskort og Philips SLA5520
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Gruppe Detaljer Forklaring

Configuration wizard Select security type WPA Det trådløse nettverket er sikret (kryptert) med
WPA.
Se brukerhåndboken for de trådløse
nettverksenhetene hvis du vil vite hvordan du kan
identifisere sikkerhetstypen (krypteringstypen).
WPA, best - WiFi Protected Access

WEP Det trådløse nettverket er sikret (kryptert) med
WEP.
Se brukerhåndboken for de trådløse
nettverksenhetene hvis du vil vite hvordan du kan
identifisere sikkerhetstypen (krypteringstypen).
WEP, god - Wired Equivalent Privacy

None Det trådløse nettverket er ikke sikret (kryptert).
Se brukerhåndboken for de trådløse
nettverksenhetene hvis du vil vite hvordan du kan
identifisere sikkerhetstypen (krypteringstypen).

Select WPA mode TKIP Sikkerhetstypen for WPA er TKIP.
Dette alternativet er standard for WPA-sikkerhet.
TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 

AES Sikkerhetstypen for WPA er AES.
Se brukerhåndboken for de trådløse
nettverksenhetene hvis du vil vite hvordan du kan
identifisere WPA-sikkerhetstypen (WPA-
krypteringstypen).
AES - Advanced Encryption Standard 

Select code index Code 1 1 Velg indeks for sikkerhetskode (indeks for WEP-
Code 2 nøkkel).
Code 3 2 Trykk på 2 eller OK.
Code 4
Exit code editing

Bare tilgjengelig når Advanced settings - Code management er aktivert.

Enter security code ************ Bekreft den lagrede sikkerhetskoden (WEP). 
(WEP) Hvis du er i tvil, bør du endre sikkerhetskoden (WEP).

<Change> Angi sikkerhetskoden (WEP-nøkkel).
Den finnes i basestasjonen (ruteren). Se
brukerhåndboken for basestasjonen for mer
informasjon.

Enter security code ************ Bekreft den lagrede sikkerhetskoden (WPA).
(WPA) Hvis du er i tvil, bør du endre sikkerhetskoden (WPA).

<Change> Angi WPA-sikkerhetskoden.
Den finnes i basestasjonen (ruteren). Se
brukerhåndboken for basestasjonen for mer
informasjon.

Select active code Code 1 Velg identifikatoren for WEP-sikkerhetskoden
Code 2 (indeks for WEP-nøkkel). Verdiområde - 1 til 4. Den 
Code 3 finnes i basestasjonen (ruteren). Se brukerhåndboken for 
Code 4 mer informasjon. 

Identifikator for WEP-sikkerhetskode - Hvis mer enn én
identifikator for WEP-sikkerhetsnøkkel (WEP-nøkkel) er
angitt, må du velge den koden som er aktiv
(nøkkelindeks)
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Configuration wizard Select network settings Automatic (DHCP) Anbefales - Et produktidentifikasjonsnummer (IP-
adresse) kan tilordnes til SLA5520. Det brukes
for kommunikasjon i nettverket. Det kan
tilordnes av en DHCP-server.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Manual (Static IP) Bare for erfarne brukere - Produktets
identifikasjonsnummer (IP-adresse), nettmaske,
gateway og foretrukket DNS-server må angis
manuelt.

Product ID (IP) ***.***.***.*** Bekreft produktidentifikasjonsnummeret (IP-
adressen) som er tilordnet til SLA5520.

<Change> Angi produktets identifikasjonsnummer.

Subnet mask ***.***.***.*** Bekreft Subnet mask (nettverksmasken). Den må
være lik for alle enhetene i nettverket.

<Change> Angi Subnet mask (nettverksmasken).

Gateway ID (IP) ***.***.***.*** Bekreft produktidentifikasjonsnummeret (IP-
adressen) til gatewayen. Gateway-adressen er
som oftes den samme som adressen til
basestasjonen, ruteren eller tilgangspunktet.

<Change> Angi produktidentifikasjonsnummeret (IP-
adressen) til gatewayen.

DNS server preferred ***.***.***.*** Bekreft produktidentifikasjonsnummeret (IP-
adressen) til den foretrukne DNS-serveren.
Adressen til den foretrukne DNS-serveren er
som oftes den samme som adressen til
basestasjonen, ruteren eller tilgangspunktet.

<Change> Angi produktidentifikasjonsnummeret (IP-
adressen) til den foretrukne DNS-serveren.

DNS server alternate ***.***.***.*** Bekreft produktidentifikasjonsnummeret 
(IP-adressen) til den alternative DNS-serveren.

<Change> Angi produktidentifikasjonsnummeret 
(IP-adressen) til den alternative DNS-serveren.

Apply settings Yes Lagre innstillingene for Configuration
(konfigurasjonen).

No Forkast innstillingene for Configuration.

Save to profile Profile 1 1 Velg indeks for sikkerhetskode (indeks for
Profile 2 WEP-nøkkel)
Profile 3 2 Trykk på 2 eller OK.

User settings Primary user Add user Legg til en gjestebruker. Du må angi e-
postadressen, og du kan velge om du vil angi et
passord.

Remove user Velg brukeren du vil fjerne. Bekreft med
passordet for hovedbrukeren.

Guest user 1 Last de foretrukne innstillingene for den første
gjestebrukeren.

Guest user 2 Last de foretrukne innstillingene for den andre
gjestebrukeren.
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Gruppe Detaljer Forklaring

Software update Cancel Nye funksjoner kan være inkludert i
OK programoppdateringer.

Select language English Velg engelsk språk.
Francais Velg fransk språk.
Italiano Velg italiensk språk.
Deutsch Velg tysk språk.
Espanol Velg spansk språk.
Nederlands Velg nederlandsk språk.

Advanced settings Profile management Enable Profile management (Profilstyring) kan brukes for
enkel tilkobling av SLA5520 til forskjellige nettverk.
Eksempel - Profile 1, nettverksinnstillinger hjemme.
Eksempel - Profile 2, nettverksinnstillinger på jobben.
Profile 1, 2 og 3 er aktivert. Før du lagrer
innstillingene, må du velge en profil.

Disable Deaktiver profile 2 og 3. Alle innstillinger gjelder bare
for profile 1.

Code management Enable Bare for erfarne brukere - Opptil fire
sikkerhetskoder (WEP) kan lagres. Bare én er aktiv
om gangen.
Ved å lagre fire sikkerhetskoder (WEP) blir det
enklere å sirkulere sikkerhetskodene (WEP) for å
opprettholde en høyere sikkerhet.

Disable Anbefales - Bare én sikkerhetskode (WEP) trengs for
å koble til nettverket. Bare én sikkerhetskode (WEP)
kan angis.

Edit device name Angi nettverksnavnet (SSID) til nettverket.

Proxy server Enable Bare for erfarne brukere eller nettverk i profesjonelle
miljøer - Forespørsler etter Internett-innhold sendes
via en proxy server.

Disable Anbefales - Forespørsler etter Internett-innhold
sendes direkte til hovedkanale til Internett.

Configure date Select time zone Endre tidssonen slik at den stemmer med 
and time der SLA5520 brukes.

Daylight savings Disable Ingen automatisk justering for vinter- og sommertid.
Enable Automatisk justering for vinter- og sommertid.

Select time format Velg ønsket klokkeslettformat.

Select profile Select profile Profile 1 Bare tilgjengelig når Advanced settings - 
Profile 2 Profile management er aktivert.
Profile 3 Last innstillinger fra profilen.
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Løse problemer
Problem

Ingen reaksjon på fjernkontrollen
(b1).

Finner ikke nettverket.

Kan ikke koble til nettverket
eller
Forbindelsen er nede

Det tar mer enn 30 sekunder å finne
Media Manager.

Ingen Media Manager vises i HOME-
menyen på SLA5520.

Kan ikke navigere med Media
Manager fra SLA5520.

Kan ikke starte avspilling av musikkfil.

Kan ikke starte avspilling av en
Internett-radiostasjon.

Ingen lyd fra høyttalerne.

Favorittlisten er full

Problem med forbindelsen
til server eller nettverk

Kan ikke opprette flere brukere

Dato/klokkeslett vises ikke
som det skal

Hurtigvalgene fungerer ikke lengre
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Tips

• Kontroller at batteriene (b2) er satt inn på riktg måte.
• Pass på at du peker fjernkontrollen (b1) mot SLA5520 (a).
• Kontroller at SLA5520 er koblet til stikkontakten.
• Sett i nye batterier. Pass på at du setter i batteriene på riktig måte.

• Kontroller at de andre trådløse nettverksenhetene er slått på.
• Enten - Kontroller at nettverkskringkastingsnavnet (SSID Broadcast) er aktivert på

basestasjonen (ruteren).
Eller - Angi nettverksnavnet (SSID) manuelt. Se brukerhåndboken for basestasjonen

(ruteren) for mer informasjon.

• Forsikre deg om at du har angitt riktig sikkerhetskode (WPA eller WEP).
• Kopier sikkerhetskoden (WPA eller WEP) nøyaktig slik den er angitt i basestasjonen

(ruteren).
• Kontroller at brannmuren på basestasjonen (ruteren) og/eller brannmuren på

datamaskinen ikke filtrerer MAC-adressen for SLA5520 fra nettverket.
Se brukerhåndboken for basestasjonen (ruteren) for mer informasjon. 

• Se Redusere tiden som trengs for å søke etter Media Manager på neste side.

• Kontroller at brannmuren på basestasjonen (ruteren) og/eller brannmuren på
datamaskinen ikke blokkerer SLA5520 fra nettverket.
Se hjelpefunksjonen for Media Manager for mer informasjon.

• Kontroller at SLA5520 er koblet til riktig nettverk.

• Kontroller at musikkfiler deles av Media Manager
• Kontroller at Media Manager tillater SLA5520 å bla i biblioteket.

• Kontroller at filtypen (WMA, MP3, WAV) støttes av SLA5520 (WMA-DRM, WMA,
MP3, WAV).

• Kontroller at biblioteket til Media Manager er oppdatert.
• Når du spiller beskyttede sanger - Kontroller at Internett-forbindelsen er tilgjengelig

når du spiller beskyttede sanger for første gang.

• Kontroller at brannmuren på basestasjonen (ruteren) ikke blokkerer radiotjenester på
Internett.

• Forsøk igjen senere. Tjenesten kan være midlertidig utilgjengelig.

• Kontroller at volumet på SLA5520 ikke er dempet.
• Kontroller at lydsystemet er slått på.
• Kontroller at volumet på lydsystemet ikke er dempet.
• Kontroller at riktig inngang er valgt på lydsystemet.
• Kontroller at SLA5520 og lydsystemet er riktig koblet sammen.

• Favorittspillelisten har bare plass til 20 oppføringer. Fjern gamle oppføringer før du
legger til nye.

• Media Manager reagerte ikke. Kontroller at de andre trådløse nettverksenhetene er
slått på.

• Det kan maksimalt være tre brukere. Du må fjerne en gammel bruker før du kan legge
til en ny.

• Kontroller at en Internett-forbindelse er tilgjengelig for SLA5520.
Husk å konfigurere dato og klokkeslett i Settings-menyen.

• Bruk et kompatibelt mediestyringsprogram (Philips Media Manager).
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Redusere tiden som trengs for å søke etter Media Manager

Aktivere deling av Internett-forbindelsen på PCen

1 Logg deg inn på PCen som Administrator.
2 Velg Start.
3 Velg Control Panel (Kontrollpanel).
4 Åpne Network Connections (Nettverkstilkoblinger).
5 Høyreklikk på den tilkoblingen du bruker når du kobler til Internett.
Eksempel – Oppringt tilkobling.

Eksempel – Lokal tilkobling.
6 Velg Properties (Egenskaper). 
7 Velg Advanced (Avansert).
8 Aktiver Allow other network users to connect through this computer’s

Internet connection (Tillat andre nettverksbrukere å koble seg til
gjennom denne datamaskinens Internett-tilkobling).

9 Deaktiver Allow other network users to control or disable the shared
Internet connection (Tillat andre nettverksbrukere å kontrollere eller
deaktivere den delte Internett-tilkoblingen).

10Velg OK.
11Start PCen på nytt.
12Start SLA5520 på nytt.

Låse produktidentifikasjonsnummeret på PCen

1 Vent til SLA5520 har funnet Media Manager.
2 Legg installasjons-CDen (d) i CD-stasjonen.
3 Velg TOOLS (VERKTØY).
4 Velg Auto IP Network Utility (Auto IP nettverksverktøy).
5 Velg den tilkoblingen som du bruker for å koble til SLA5520.
Eksempel – Trådløs nettverkstilkobling.
6 Velg Lock AutoIP (Lås AutoIP).
7 Velg Exit (Lukk).

Låsing av produktidentifikasjonsnummeret (IP-adressen) er bare tillatt når et
nettverk av typen Point to point (Ad-Hoc) brukes. 

Deling av Internett-forbindelsen er bare tilgjengelig på PCer som har to
nettverksforbindelser.
Eksempel – PC med Internett-forbindelse (via kabel) og en trådløs forbindelse til

SLA5520.

Tiden det tar å søke etter mediestyringsprogrammer kan reduseres til under 20
sekunder.

Enten - Hvis forbindelsen til Internett går via én PC, se Aktivere deling av
Internett-forbindelse på PCen.

Eller - Hvis ingen basestasjon, ruter, gateway eller tilgangspunkt er tilgjengelig, se
Låse produktidentifikasjonsnummeret (IP-adressen) på PCen.



Mer nettverksinformasjon
Sikkerhet
Brannmur
Den første gangen Philips Media Manager trenger tilgang til nettverket, vil du få en
advarsel fra brannmurprogrammet.
• Velg Unblock (Fjern blokkering), Allow (Tillat) eller et lignende alternativ.

Philips Media Manager kan nå laste ned oppdateringer og sende datastrømmer med
musikk til den trådløse musikkadapteren.

NO

28

Hvis du bruker en trådløs gateway i forbindelse med basestasjonen, og en
brannmur er aktiv, må multicast-meldinger være aktivert for
medieserverprogrammet for å tillate trafikk til og fra SLA5520 (239.255.255.xxx).

MAC adressekontroll/filter
Hvis du bruker MAC-adressekontroll i det trådløse nettverket, må du kjenne MAC-
adressen til den trådløse musikkadapteren. MAC-adressen er et unikt nummer som
identifiserer enheten i nettverket. Den består av en rekke tall og bokstaver på
følgende format: xx.xx.xx.xx.xx.xx.
MAC-adressen til den trådløse musikkadapteren kan vises på LCD-skjermen. Slik viser
du MAC-adressen:

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

Du må endre innstillingene for det trådløse nettverket slik at MAC-adressen til den
trådløse musikkadapteren ikke filtreres bort. Se dokumentasjonen for det trådløse
nettverket for informasjon om hvordan du gjør dette.



Helse og sikkerhet
Dette produktet sender ut og mottar radiobølger når det er slått på. Produktet
overholder de standardene som er definert for det. Kvaliteten på sendingen kan
påvirkes av bruk av mikrobølgeovn. Andre trådløse systemet (Bluetooth, trådløse
nettverk, osv.) kan også virke inn på kommunikasjonen. Produktet er basert på RF-
teknologi. Produktet kan derfor bli utsatt for samme type forstyrrelser (interferens)
som GSM-telefoner, radioer og andre RF-baserte produkter.

Vedlikehold og service
Hvis produktet er defekt og trenger reparasjon, men garantiperioden er utløpt, kan
du kontakte våre spesialister (se side 2).

Gjenvinning og kassering
Det er ikke benyttet mer emballasje enn høyst nødvendig. Settet består av materialer
som kan resirkuleres dersom det demonteres av en spesialbedrift. Følg kommunale
bestemmelser for kassering av emballasje, batterier og elektrisk/elektronisk utstyr.

Informasjon til forbrukerne

Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet,
som kan resirkuleres og brukes på nytt. 

Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet
dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i
ditt lokalmiljø.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med
husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å
forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
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Mer informasjon



Teknisk informasjon
USA
FCC CFR47 del 15B, klasse II

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

Japan
VCCI klasse II

CB (IEC60950)

USA
FCC CFR47 del 15C,
Para15.247, 205, 209

Canada
IC RSS 210

Europa
EN 300 328

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

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

3,5 Watt
1,7 Watt

240 gram

Lyd
WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

DC 9 V / 0,5 A

3,5 mm-kontakt stereolyd

802.11g

Universal Plug & Play
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Produktsikkerhet

Radiobestemmelser

Mål

Strømforbruk
Strømforbruk i hvilemodus

Vekt

Kodeker som støttes

Inngangskontakt

Utgangskontakt

Trådløs

Nettverkstilkobling



Ansvarsfraskrivelse fra Microsoft for beskyttet innhold

Dette produktet er beskyttet av visse immaterielle eiendomsrettigheter som tilhører
Microsoft Corporation. 

Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens
fra Microsoft eller et autorisert datterselskap av Microsoft.’

‘Innholdsleverandører bruker teknologi for administrasjon av digitale rettigheter for
Windows-media i denne enheten (‘WM-DRM’) til å beskytte integriteten av innholdet
(‘Sikkert innhold’) slik at deres immaterielle eiendom, deriblant opphavsrett, i slikt
innhold ikke misbrukes. Denne enheten bruker WM-DRM-programvare til å spille av
Sikkert innhold (‘WM-DRM-programvare’). Hvis sikkerheten til WM-DRM-
programvaren i denne enheten er blitt kompromittert, kan eierne av Sikkert innhold
(‘Eiere av sikkert innhold’) be Microsoft om å tilbakekalle WM-DRM-programvarens
rett til å skaffe nye lisenser til å kopiere, vise og/eller spille av Sikkert innhold. Slik
tilbakekallelse vil ikke endre WM-DRM-programvarens mulighet til å spille av
ubeskyttet innhold. En liste over tilbakekalt WM-DRM-programvare vil bli sendt til
enheten hver gang du laster ned en lisens for Sikkert innhold fra Internett eller en PC.
Microsoft kan, i forbindelse med en slik lisens, også laste ned tilbakekallelseslister til
enheten på vegne av Eiere av sikkert innhold.’
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Ansvarsfraskrivelse fra...



OrdlisteNO
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Ad-Hoc-nettverk Se Point to point-nettverk.

AES AES er en variant av sikkerhetstypen WPA.
Se sikkerhetstype.
Se WPA.
Akronym – Advanced Encryption Standard

Båndbredde En betegnelse på hastighet, vanligvis ~bit per sekund.
Eksempel – Internet-abonnementet har en båndbredde på 4 megabit (Mb) per sekund.
Eksempel – Lydfilen har en båndbredde på 128 kilobit (kb) per sekund.
Eksempel – Se Generell oversikt over båndbredder.

Basestasjon Enhet med følgende funksjonalitet:
• Oppretter det trådløse nettverket
• Deler Internett-abonnementet
• Styrer kommunikasjonen mellom trådløse og kabeltilkoblede (Ethernet) enheter.
Eksempel – Philips basestasjon, se www.philips.com for mer informasjon.

Bibliotek I relasjon til mediestyringsprogrammet.
En samling av navn, artister, genre og annen informasjon om innholdet som er
tilgjengelig for mediestyringsprogrammet.
Tilsvarer – Innholdsfortegnelsen eller stikkordregisteret i en bok.
Eksempel – Innholdet i programmet Philips Media Manager.

Bit Minste dataenhet som kan lagres og overføres av elektronisk utstyr.
Eksempel – Se Generell oversikt over båndbredder.

Bitfrekvens Den båndbredden som trengs for å transportere innhold.

Bootloader Del av programvaren i SLA5520. Den bidrar til å reparere andre deler av
programvaren hvis det oppstår en feil.

Bredbånds Internett Et abonnement på Internett som er tilkoblet hele døgnet, syv dager i uken. I tillegg må
det støtte en bitfrekvens for nedlastning på minst 256 kbit/s.
Eksempel – ADSL
Eksempel – Internett via kabel-TV

Byte En gruppe på åtte bit. Filstørrelser måles ofte i antall byte. For å unngå å bruke svært
store tall, er det definert grupper av byte.
Kilobyte (kB) – 1024 byte
Eksempel – Bildet er 450 kilobyte.
Megabyte (MB) – 1024 kilobyte
Eksempel – Filmen er 700 megabyte.
Gigabyte (GB) – 1024 megabyte 
Eksempel – Harddisken kan lagre 120 gigabyte.
Eksempel – Se Generell oversikt over båndbredder.



DHCP Programvare som kjøres på en basestasjon eller på en server. En metode for å
tilordne produktidentifikasjonsnumre til enheter. DHCP-serveren identifiserer
enhetene i nettverket, og gir dem deretter produktidentifikasjonsnumre.
Akronym - Dynamic Host Configuration Protocol.

DNS Programvare som kjøres på en basestasjon. Den oppretter kommunikasjon
mellom Internett-forespørsler og Internett-leverandøren.
Eksempel – (kan for eksempel oversette URL-adressen www.philips.com til 

IP-adressen xxx.xxx.xxx.xxx)
Akronym – Domain Name Server

DRM En metode for å beskytte filer, vanligvis innhold, mot ulovlig bruk.
Akronym – Digital Rights Management

Encryption key Se security code (sikkerhetskode).

Encryption type Se security type (sikkerhetstype).

Ethernet I relasjon til dagens bruk.
Se kablet nettverk.
Eksempel – Kabel
Eksempel – Kontakt
Eksempel – Port
Eksempel – Nettverk

Firewall (brannmur) Programvare som kjøres på en basestasjon og/eller på en PC som kontrollerer
kommunikasjonen i nettverket.
Brannmuren definerer regler for alle enheter og programmer (programvare). 
Disse reglene må følges under kommunikasjon med andre enheter og/eller Internett.
Reglene kan angi at en enhet (for eksempel SLA5520) har eller ikke har tilgang til
nettverket.
Eksempel – Brannmuren i Windows
Eksempel – Norton Firewall
Eksempel – McAfee Firewall
Eksempel – Zone Alarm

Firmware (fastvare) Se programvare.
Eksempel – Programvaren i SLA5520

Gateway Programvare som kjøres på en basestasjon eller på en server. 
Den oversetter lokal kommunikasjon til Internett-kommunikasjon.
Eksempel – Philips basestasjon.

Harddisk En maskinvare-komponent inni en PC. 
Den brukes ofte til å lagre innhold og programvare.
Eksempel – Stasjnen C i Windows Utforsker.

IEEE I relajson til trådløse adapterer – IEEE støtter tekniske prosesser og standarder for
teknologier som 802.11.
Akronym – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc
Hjemmeside – www.ieee.org

IEEE 802.11 802.11 er en gruppe teknologier for trådløs overføring som er definert av IEEE:
802.11b – trådløs overføring med lav hastighet (inntil 11 Mbit/s).
802.11g – trådløs overføring med høy hastighet (inntil 54 Mbit/s).
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Infrastrukturnettverk Infrastrukturnettverk opprettes av en av følgende enheter: basestasjon, ruter, gateway
eller tilgangspunkt.
Klientenheter, for eksempel PCer, trådløse musikkadaptere og andre
nettverkstilkoblede enheter, kan koble deg til infrastrukturnettverket.
Internett-tilgang via bredbånd deles ofte av basestasjonen.
Eksempel – Philips basestasjon med Internett-tilgang, PC med innebygd trådløst
nettverkskort og Philips SLA5520.

Innhold Innhold er en fellesbetegnelse på musikk, bilder og film.

IP-adresse Se produktidentifikasjonsnummer.

ISP (Internett-leverandør) En bedrift som tilbyr Internett-tjenester. 
Tilsvarer – Telefonselskap/telefonileverandør.
Akronym – Internet Service Provider.

Kablet nettverk I kablede nettverk er enhetene koblet med kabler (ethernet) til andre enheter. 
En av enhetene er ofte en DHCP-server.
Eksempel – Ruter med forbindelser til flere PCer.

Kodek Programvare som brukes til å lage digitale filer av lyd-, bilde- og video-innhold.
Består av to deler: en koder (lager filene) og en dekoder (spiller av filene).

Maskinvare Det fysiske kabinettet og innholdet i en enhet.

MAC-adresse Den unike identifikatoren for hver enhet i et nettverk. 
Det tilordnes til enheten på fabrikken.
Akronym – Media Access Control address.

Mediestyringsprogram Programvare som kjøres på en PC eller på en basestasjon (ruter).
Den deler innholdet fra den PCen med andre enheter i nettverket.
Eksempel – Philips Media Manager
Eksempel – Windows Media Connect

MP3 En populær kodek for lydfiler.

NAT Vanligvis ikke nødvendig for hjemmebruk. Programvare som kjøres på en
basestasjon (ruter).
Del 1 - Den oppretter en forbindelse mellom to ulike lokale nettverk over Internett.

På den måten fremstår de to nettverkene som bare ett nettverk.
Brukes ofte av bedrifter for å koble nettverk av ansatte til bedriftsnettverket.

Del 2 – Direkte kommunikasjon fra interne nettverk til riktig del av Internett. Noen
spesialprogrammer krever at NAT fungerer riktig.
Noen ganger bruker erfarne brukere den andre delen til å koble enhetene til
Internett.

Akronym – Network Address Translation.

Navigasjon Metoden som brukes til å velge innhold på en skjerm som den på SLA5520.
Eksempel – Tastene opp, ned, venstre, høyre, OK og avspilling på fjernkontrollen til

SLA5520.

Nettmaske Se Subnet mask.

Nettverk En samling av to eller flere enheter som kan kommunisere med hverandre.
Eksempel – Basestasjon (med Internett-tilgang), SLA5520 og en PC.

Nettverksnavn Nettverksnavnet er identifikatoren til det trådløse nettverket.
Eksempel – philips
Eksempel – Petter hjemme
Eksempel – dukanikkehackemeg
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PC I relasjon til denne brukerhåndboken. 
PCen kan enten være en stasjonær maskin i full størrelse eller en bærbar datamaskin.
Akronym – Personal Computer.

Point to point-nettverk Brukes bare hvis ingen av følgende enheter er tilgjengelige: basestasjon, ruter,
gateway eller tilgangspunkt. Enhetene kommuniserer direkte med hverandre.
Eksempel – PC til SLA5520.

Produktidentifikasjonsnummer Identifikasjonen av en enhet med Internett-protokollen (IP). 
Det består av fire tallserier (0 til 255) med punktum mellom: xxx.xxx.xxx.xxx. 
Det kan tilordnes av en DHCP-server, eller manuelt.
Produktidentifikasjonsnumrene brukes av enhetene til å kommunisere med andre
enheter.
Tilsvarer – Navn på personer.
Eksempel – 192.168.0.1 (192.168.000.001)

Programvare Program som kjører på en enhet eller en PC.
Det er ofte mulig å oppgradere programvare med ny funksjonalitet.
Eksempel – Philips Media Manager.
Eksempel – Windows.

Proxy port Proxy-porten er den kanalen i nettverket som må brukes til å opprette forbindelse til
Proxy server.
Verdiområde – 0 til 65535

Proxy server Programvare som kjøres på en basestasjon eller på en server. Enhetene i
nettverket ber proxy-serveren (verten) om tillatelse til å få tilgang til visse deler av
Internett. Forespørselen gis via den definerte kanalen (porten).

RCA En type kontakt som brukes til å koble lyd- og videokabler til en enhet.

Ruter Se basestasjon.

SCART En type kontakt som brukes til å koble videokabler til en enhet.

Security code (sikkerhetskode) Sikkerhetskoden (kalles ofte krypteringsnøkkelen) definerer koden som beskytter et
trådløst nettverk. For maksimal sikkerhet bør du bruke en tilfeldig streng av
bokstaver, tall og symboler. Vi gir ingen eksempler. Definer din egen personlige streng
for maksimal sikkerhet. Endre den ofte.

Security type (sikkerhetstype) Sikkerhetstypen (kalles ofte krypteringstypen) er den typen sikkerhet som brukes i
det trådløse nettverket.
Fra best til ingen sikkerhet:
WPA AES
WPA TKIP
WEP (64 eller 128 bit)
None (Ingen).
På basestasjonen (ruteren) kan undertyper (lengde, antall bit brukt) defineres.
Eksempel – WPA AES
Eksempel – WEP 64 bit.

Server En server minner om en PC. Forskjellen er at den brukes til profesjonelle formål.
Eksempel – Web-server (f.eks. www.philips.com)
Eksempel – DNS-server

SMS-lignende tekstinntasting En metode for å skrive inn tekst med fjernkontrollen. 
Minner om måten man skriver inn tekst på de fleste mobiltelefoner.
Eksempel – Talltasten 2 sirkulerer gjennom 2abcABC.
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SSID Se nettverksnavn.
Akronym – Service Set IDentifier

Static IP (statisk IP) Brukes av og til av erfarne brukere.
En metode for å tilordne produktidentifikasjonsnumre til enheter. 
Hvis Static IP er aktivert, må produktidentifikasjonsnumre tilordnes manuelt.

Streaming (innholdsstrøm) Den gruppen av handlinger som enheter utfører for å transportere innhold fra ett
sted til et annet.
Eksempel – Lese musikk fra en harddisk, dele den i nettverket, dekode (se kodek) den

på SLA5520, og lytte til musikken via lydsystemet.

Subnet mask Identifikasjon av mulige produktidentifikasjonsnumre (IP-adresser) som kan brukes i et
nettverk. Det består av tallserier (0 til 255) med punktum mellom: xxx.xxx.xxx.xxx.
Eksempel – 255.255.255.0

Tilgangspunkt Se Basestasjon.

TKIP TKIP er den mest brukte undertypen av sikkerhetstypen WPA.
Se security type (sikkerhetstype).
Se WPA.
Akronym – Temporal Key Integrity Protocol

Trådløs multimedieadapter Philips trådløs multimedieadapter (Wireless Multimedia Adapter) er en UPnP-klient.
De kan spille av musikk-, bilde- og filmfiler.
Eksempel – se www.philips.com for mer informasjon.

Trådløs musikkadapter Philips trådløs musikkadapter (Wireless Music Adapter) er en UPnP-klient. 
SLA5520 kan spille av musikkfiler av typene MP3, WMA og WMA-DRM.

Trådløst nettverk I trådløse nettverk er enhetene koblet til andre enheter. 
Tilkoblingene består av kabler (ethernet) eller trådløse forbindelser (802.11). 
En av enhetene er ofte en DHCP-server.
Eksempel – Philips basestasjon (ruter) med forbindelser til flere PCer.

Trådløs adapter for bærbar PC Philips trådløs adapter for bærbar PC (Wireless Notebook Adapter) kan koble en
bærbar PC til et trådløst nettverk.
Web – www.philips.com

Trådløs USB-adapter Philips trådløs USB-adapter (Wireless USB Adapter) kan koble en PC til et trådløst
nettverk.
Web – www.philips.com.

UPnP Språket enhetene bruker når de kommuniserer. PCen er ofte UPnP-serveren.
SLA5520 er UPnP-klient og UPnP-kontrollpunkt.
Tilsvarer – Ditt lokale språk.
Akronym – Universal Plug and Play.

UPnP-klient En UPnP-klientenhet kobles til en UPnP-server. 
Den kan spille av musikk, bilder og/eller filmer.
Eksempel – Se www.philips.com for UPnP-kompatible produkter.

UPnP-kontrollpunkt Et UPnP-kontrollpunkt kan koble en UPnP-server til en UPnP-klient. 
Det kan starte, pause og stoppe avspillingen på UPnP-klientenheter. 
Et UPnP-kontrollpunkt er som oftest en del av en UPnP-klient.
Eksempel – Brukergrensesnittet på enheten.

UPnP-server En UPnP-server kan sende datastrømmer med innhold til en UPnP-klient.
En UPnP-server er ikke nødvendigvis en PC.
Eksempel – Harddisk med direkte forbindelse til nettverket, som fungerer som en

UPnP-server.
Eksempel – Philips Media Manager.



Gruppe Bit Byte
Giga~ 8 1 Multipliser med 1024
Mega~ 8192 1024
Kilo~ 8388608 1048576
~ 8589934592 1073741824

Divider med 8

Eksempel - 5 megabyte = 5.120 kilobyte = 40.960 kilobit.

Generell oversikt over båndbredder

Alle tallene i tabellen representerer samme verdi.
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URL En Web-adresse.
Eksempel – http://www.philips.com.
Akronym – Uniform Resource Locator

UTP Se ethernet.
Akronym – Unshielded Twisted Pair.

WAV En populær kodek for lydfiler.
Forkortelse - Wave.

WEP WEP er en security type (sikkerhetstype).
Akronym – Wired Equivalent Privacy.

WiFi WiFi er en forkortelse for WiFi-sertifisert. Før en enhet er offisielt sertifisert med
WiFi, må den bestå testprogrammet fra WiFi Alliance. Testene fra WiFi Alliance
kontrollerer om enheten er kompatibel med IEEE 802.11-teknologiene.
Akronym – Wireless Fidelity
Eksempel – WiFi bg.

WMA En populær kodek for lydfiler.
Akronym – Windows Media Audio.

WPA WPA er en security type (sikkerhetstype).
Akronym – WiFi Protected Access.

Gruppe Megabit per sekund
Trådløst nettverk IEEE 802.11g 54– 108+
Kablet nettverk 100
Lyd 0.128
Filmer, DivX 1
Filmer, DVD 6
Filmer, HDTV 12

Båndbreddekrav for vanlige bruksområder
De angitte tallene er eksempler, og andre tall kan også være riktige.



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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