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Necessita de ajuda?

Para obter a mais recente informação sobre assistência técnica, consulte a ajuda on-
line: www.philips.com/support

1 Inicie o seu browser da Internet.
2 Introduza www.philips.com/support
3 Seleccione Ir para.
4 Procure a informação do produto.

O número do tipo deste produto é: SLA5520.

Resolução de problemas, consulte a página 26-27.

Linha de contactoPaísNúmero de telefone
País Número de telefone
Alemanha .....................................................0180 5 007 532 € 0,12
Áustria ...........................................................0820 901115 € 0,20
Bélgica............................................................070 253 010 € 0,17
Canadá - English/Español ...............1-888-PHILIPS (744-5477)
Canadá - Français ............................1-800-661-6162
Dinamarca ...................................................3625 8761
Espanha .........................................................902 888 785 € 0,15
EUA .................................................................1-888-PHILIPS (744-5477)
Finlândia........................................................09 2290 1908
França ............................................................08 9165 0006 € 0,23
Grécia ..........................................................0 0800 3122 1223
Holanda ........................................................0900 0400 063 € 0,20
Irlanda ..........................................................01 601 1161
Itália ....................................................199 404 042 € 0,25
Luxemburgo...............................................26 84 30 00
Noruega .......................................................2270 8250
Portugal ........................................................2 1359 1440
Reino Unido ..............................................0906 1010 017 £ 0.15
Suécia .............................................................08 632 00 16
Suíça ................................................................02 2310 2116

A criação de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo
programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações sonoras, pode ser uma
infracção de direitos de autor e constituir uma infracção criminal. Este equipamento
não deve ser utilizado este tipo de propósitos.
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• Guarde este manual do utilizador para referência futura.

• Certifique-se de que cumpre o procedimento de configuração descrito neste manual do
utilizador. Este cumprimento assegura os melhores resultados de instalação com o
menor número de problemas técnicos.

• Durante a configuração e a instalação, poderá ser útil ter à mão as instruções do seu
sistema áudio, estação base sem fios ou de quaisquer outros componentes da rede sem
fios.

• Certifique-se de que a rede sem fios funciona no modo 802.11b e/ou 802.11g.

• As informações e as transferências mais recentes sobre o SLA5520 estarão disponíveis
através do nosso site na Web: www.philips.com/support.

• É necessário um acesso à Internet de banda larga (mínimo de 256 kbit/s) se pretender
utilizar as funções da Internet do SLA5520.

• Verifique se o seu Fornecedor de Serviços Internet cobra taxas adicionais se exceder um
determinado limite de dados transferidos. Se estiver a utilizar serviços multimédia
Internet numa base diária, pode exceder esse limite.
Exemplo - Quando escuta rádio através da Internet (64 kbit/s) durante cerca de 36
horas, o seu SLA5520 terá transferido 1 GB (gigabyte) de dados.

Informações de segurança importantes
• NUNCA EFECTUE OU ALTERE LIGAÇÕES COM A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

LIGADA.

• Antes de operar o sistema, verifique se a tensão de operação indicada na chapa de
características do seu sistema é idêntica à tensão da sua fonte de alimentação eléctrica
local. Se não for esse o caso, consulte o seu revendedor autorizado.

• O equipamento rádio para aplicações sem fios não está protegido contra perturbações
provenientes de outros serviços de rádio.

• Quando o sistema está ligado no modo em espera, este encontra-se ainda a consumir
energia eléctrica. Para desligar o sistema completamente da fonte de alimentação
eléctrica, retire a ficha do adaptador da tomada eléctrica.

• O aparelho não deve ser exposto a líquidos.
Não devem ser colocados objectos com líquidos como, por exemplo, jarras ou
recipientes de bebidas, perto do aparelho.

• Não exponha o sistema a humidade, chuva ou areia excessiva ou
a fontes de calor resultantes de equipamento de aquecimento ou
de luz solar directa.

• Permita a existência de um espaço livre suficiente em redor do SLA5520 para uma
ventilação adequada.

• Não abra o produto. Contacte o seu revendedor autorizado Philips se deparar com
problemas de ordem técnica.

Informações importantes
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Normas europeias
Este produto foi concebido, testado e fabricado de acordo com a Directiva europeia
R&TTE 1999/5/CE.

Ao abrigo desta directiva, este produto pode ser colocado em serviço nos seguintes
estados membros:

SLA5520/00 SLA5520/05

Directiva R&TTE 1995/5 Directiva R&TTE 1995/5

Declarações para os Estados Unidos
• Este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os

limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da
FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma protecção razoável contra
interferência nociva em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode
emitir energia de frequência rádio e, se não for instalado e utilizado em conformidade
com as instruções, pode provocar interferências nocivas em comunicações de rádio. 
No entanto, não existe qualquer garantia de que não possa ocorrer essa mesma
interferência numa instalação específica. Se este equipamento provocar interferências
nocivas à recepção de rádio ou de televisão, as quais podem ser determinadas através
do encerramento e consequente activação do mesmo, o utilizador é encorajado a tentar
corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reoriente ou mude o SLA5520 de local.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual está 

ligado o receptor.
- Consulte o revendedor autorizado ou um técnico de rádio/televisão experiente para

obter ajuda.

• Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FFC e com a IC
RSS-210. A operação está sujeita ao cumprimento das duas condições seguintes:
1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e
2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências

que possam provocar um funcionamento indesejado.

• O manual do utilizador ou o manual de instruções de um aparelho irradiador intencional
ou não intencional deve advertir o utilizador que alterações ou modificações não
aprovadas expressamente pela entidade responsável pela conformidade podem anular a
autoridade do utilizador para operar o equipamento.
Exemplo: 
Aviso: Alterações ou modificações realizadas a este equipamento não aprovadas

expressamente pela Philips podem invalidar a autoridade concedida pela FCC para
a operação deste equipamento.

NOTA IMPORTANTE: Declaração de exposição a radiação da FCC:
Este equipamento encontra-se em conformidade com os limites de exposição de
radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento
deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o aparelho
irradiador e o corpo do equipamento. Este transmissor não deve ser colocado em
conjunto ou operado em conjunção com qualquer outra antena ou transmissor.
– A identificação FCC deste equipamento é: OYMSLA5520;
– O identificação IC do equipamento é: 135M-SLA5520

CUIDADO
Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas de tipo incorrecto. Elimine
as pilhas utilizadas de acordo com as instruções.

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
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O que vem na embalagem

a. Adaptador de música sem fios
SLA5520 

b1. Comando à distância,
b2. 2 pilhas tipo AAA 

c. Guia de operação rápida 

d. CD de instalação 

Installation CD

e. Cabo de alimentação f. Cabo de áudio
Mini-ficha de 3,5 mm para 

RCA estéreo 

Um - Sistema áudio (com entradas RCA) –––– Ou - Colunas activas individuais

TENRETNI

Resultado após instalação

Rede sem fios Computador pessoal Tomada de alimentação eléctrica



PR

7

O adaptador de música sem fios

1 Sensor de infravermelhos
Recebe o sinal do comando à distância. 

2 Ecrã LCD 
Visualiza o estado do menu para uma navegação fácil através da biblioteca de música e
de definições do sistema.

3 Tomada de mini-ficha de 3,5 mm estéreo 

4 Tomada para conector de cabo de alimentação eléctrica

5 Orifício de reinicialização 
Introduza um clipe de papel e pressione brevemente: 
< 2 segundos – reiniciar; 
> 8 segundos – reiniciar as definições para os valores predefinidos de fábrica. 

2

3

1

5

4
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O comando à distância
1 On/Standby (y)

2 Teclas numéricas 0 a 9
– Durante a navegação: inicia a reprodução de itens predefinidos guardados.
– Durante a introdução de texto: introdução de texto em estilo SMS.

3 PRESET
Pressione PRESET (predefinido) e pressione a tecla numérica: guarda um
ficheiro ou pasta como predefinição.

4 HOME
Apresenta o menu HOME (início) e liga o SLA5520.

5 3 (Para cima), 4 (Para baixo), 1 (Para a esquerda), 2 (Para a direita)
Teclas de navegação.

6 (UN)MARK
– Durante a navegação no gestor de multimédia: adiciona itens à lista de

reprodução de favoritos.
– Durante a navegação na lista de reprodução de favoritos: remove o item.

7 SHUFFLE
Comuta entre a reprodução aleatória e a reprodução sequencial.

8 ∞ (Anterior/Rebobinar)
– Salta para o início de uma canção (pressionar uma vez).
– Salta para a canção anterior (pressionar duas vezes).

9 – E + (Aumentar volume/Diminuir volume)
Aumenta (+) e diminui (–) o volume.

10 s (Retirar som)
Retira completamente o som.

11 9 (Parar)
Pára a reprodução.

12 ;/2 (Pausa/Reprodução)
– Coloca a reprodução em pausa.
– Inicia a reprodução.

13 § (Seguinte/Avanço rápido)
– Salta para a canção seguinte (pressionar uma vez).
– Reproduz com avanço rápido na canção actual (manter pressionado).

14 REPEAT
Comuta entre a repetição da canção actual, repetição de todas as canções e a
reprodução normal.

15 INFO
– Durante a navegação: regressa à visualização de reprodução.
– Durante a visualização de reprodução: apresenta informações adicionais.

16 OK
Confirma a selecção.

17 SETTINGS
Apresenta o menu Settings (definições).

18 JUMP TO
Pressione JUMP TO e pressione a tecla numérica: salta para um item na lista.

Consulte o capítulo Desfrute do seu produto para mais pormenores sobre funções
avançadas.

2

3

4

5

6

7

9
11

13

15

8

14

16

17

18

12

10

1
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Instalar o software no computador

Instalar

Requisitos do computador
Processador 500 MHz
Memória 128 Mb
Espaço livre no disco rígido 150 Mb
Sistema operativo Windows 2000 ou Windows XP
Unidade de CD-ROM ou DVD
Ligação com fios ou sem fios à rede

Requisitos adicionais para transmissão contínua de música protegida
Processador 1 GHz/1000 MHz
Memória 256 Mb
Espaço livre no disco rígido 200 Mb
Sistema operativo Windows XP com Service Pack 2 ou superior

Se não tiver uma rede sem fios: crie uma rede sem fios.
Pode (1), preferencial – Instalar uma estação base (router).
Ou (2), para criar uma ligação directa entre o PC e o SLA5520 – Instalar um
adaptador sem fios no modo Point to Point (Ad-Hoc). Consulte o manual do
utilizador do adaptador para mais informações.

Para um melhor desempenho, utilize a estação base sem fios Philips para um
cenário ideal.
Para um melhor desempenho point to point, utilize o adaptador USB sem fios
Philips para PC.
Para um melhor desempenho point to point, utilize o adaptador para portátil sem
fios Philips para computadores portáteis.
Consulte www.philips.com para mais informações.

Se o ecrã de instalação não aparecer, inicie o CD manualmente:
1 Abra My computer (O meu computador).
2 Abra a CD Drive (Unidade de CD-ROM).
3 Execute o programa Setup.exe.

Iniciar o CD de instalação
1 Coloque o CD de instalação (d) na unidade de CD-ROM.

Instalar o gestor multimédia Philips
1 Clique em Install Philips Media Manager (Instalar gestor multimédia

Phillips).

2 Seleccione Next (Seguinte).

INTERNET

INTERNET



3 Seleccione I accept the agreement (Aceito os termos do contrato).
4 Seleccione Next (Seguinte).

5 Seleccione Next (Seguinte).

6 Seleccione Next (Seguinte).

7 Seleccione Next (Seguinte).

8 Seleccione Next (Seguinte).

9 Active a opção WMA.
10Seleccione Next (Seguinte).

11Seleccione Finish (Concluir).
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Seleccione a pasta em que pretende que o gestor multimédia Philips seja
instalado.

Seleccione a pasta do menu Start (Iniciar) para criar os atalhos do gestor
multimédia Philips.

Para iniciar automaticamente o gestor multimédia Philips quando inicia a sessão -
seleccione Start Media Server at next user log-in (Iniciar servidor
multimédia na próxima sessão do utilizador).

Para iniciar o gestor multimédia Philips após a instalação - seleccione Run Philips
media manager (Executar gestor multimédia Phillips).

Para criar um ícone na barra de ferramentas - seleccione Create a Quick Launch
icon (Criar um ícone na barra de iniciação rápida).

Para criar um ícone no ambiente de trabalho - seleccione Create a desktop
icon (Criar ícone no ambiente de trabalho).
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Instalar o SLA5520

Ligar o cabo de áudio

Para - o sistema áudio
1 Utilize o cabo de áudio (f) fornecido.
2 Ligue a mini-ficha de 3,5 mm à porta Audio (áudio) do SLA5520.
3 Ligue os conectores RCA estéreo nas entradasesquerda e direita

do sistema áudio.

4 Ligue o sistema de áudio.
5 Seleccione a entrada correcta no sistema de áudio.

Ou - para colunas activas individuais
1 Utilize no cabo de áudio que está ligado às colunas.
2 Ligue a mini-ficha de 3,5 mm à porta Audio (áudio) do SLA5520.

3 Ligue as colunas.

Certifique-se de que utiliza um conversor se a mini-ficha de 3,5 mm não estiver
disponível. 

Certifique-se de que as definições de segurança não proíbem a ligação do SLA5520
à rede.
O tipo de segurança (WPA, WEP ou none) e o código de segurança (vários
caracteres) podem ser introduzidos durante a configuração do SLA5520.

Certifique-se de que o computador está ligado à rede sem fios. O computador
pode estar ligado através de um cabo ou através de ligação sem fios à estação base
(router).

Se não tiver uma rede sem fios: crie uma rede sem fios.
Pode (1), preferencial – Instalar uma estação base (router).
Ou (2), para criar uma ligação directa entre o PC e o SLA5520 – Instalar um
adaptador sem fios no modo Point to Point (Ad-Hoc). Consulte o manual do
utilizador do adaptador para mais informações.

Para um melhor desempenho, utilize a estação base sem fios Philips para um
cenário preferencial.
Para um melhor desempenho point to point, utilize o adaptador USB sem fios
Philips para PC.
Para um melhor desempenho point to point, utilize o adaptador para portátil sem
fios Philips para computadores portáteis.
Consulte www.philips.com para mais informações.

Certifique-se de que a rede sem fios está activa. 
Certifique-se de que a rede sem fios está a funcionar no modo 802.11b e/ou
802.11g.

Certifique-se de que utiliza uma entrada no sistema áudio. Consulte o manual
de utilizador do aparelho para mais informações.

INTERNET

INTERNET



Ligar o cabo de alimentação eléctrica
1 Ligue o conector do cabo de alimentação (e) à tomada do conector do

cabo de alimentação eléctrico(4) do SLA5520.
2 Ligue o transformador à tomada eléctrica.

Introduzir pilhas no comando à distância
1 Abra o compartimento das pilhas.
2 Introduza as pilhas (b2) no compartimento das pilhas do comando

à distância (b1).
3 Feche o compartimento das pilhas.

PR
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Efectuar as ligações

Linha de comandos Opções possíveis Acção

Select language English 1 Seleccione o seu idioma preferido (4 ou 3).
Francais 2 Pressione 2 ou OK.
Italiano
Deutsch
Espanol
Nederlands

O configuration wizard e o menu settings serão visualizados no seu idioma preferido.

Load profile Profile 1 1 Seleccione o perfil que pretende alterar.  
Profile 2 2 Pressione 2 ou OK.
Profile 3

Diferentes perfis podem ser utilizados para ligar facilmente a diferentes redes sem fios
Consulte Menu Settings – Advanced settings – Profile management para mais informações.

Select network Network 1 (SSID) 1 Pode - Seleccionar a rede a que o SLA5520
Network 2 (SSID) se deve ligar.
Other (Advanced) Ou – Seleccionar Other (Advanced) para introduzir

o nome da rede (SSID) manualmente.
2 Pressione 2 ou OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) 1 Pode, preferencial - Seleccionar Network
(Infrastructure)
Point to point (Ad-Hoc) Ou - Seleccionar Point to point (Ad-Hoc). 

Se nenhum dos dispositivos seguintes estiver
disponível: estação base, router, gateway ou
ponto de acesso.

2 Pressione 2 ou OK.

Select security type WPA 1 Pode - seleccionar WPA.
WEP Ou – seleccionar WEP.
None Ou – seleccionar None.

2 Pressione 2 ou OK.

Certifique-se de que selecciona o security type que está configurado na rede.

Select WPA mode TKIP 1 Pode, utilizado mais frequentemente - Seleccionar TKIP.
AES Ou – seleccionar AES.

2 Pressione 2 ou OK.

Certifique-se de que selecciona o WPA security type que está configurado na rede.

O configuration wizard poderá solicitar a informação seguinte na linha de comandos.
Consoante a configuração de rede, o SLA5520 determina algumas definições de modo
automático.

Quando ligar o SLA5520 pela primeira vez, deverá surgir automaticamente o
Configuration wizard.
Se pretender alterar as definições de rede posteriormente, tem de reiniciar o
Configuration wizard.
1 Pressione Settings (17).
2 Seleccione Configuration wizard (4 ou 3).
3 Pressione 2 ou OK (16).
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Linha de comandos Opções possíveis A sua acção

Select code index Code 1 1 Selecciona o índice do código de segurança (índice de 
Code 2 código WEP).
Code 3 2 Pressione 2 ou OK.
Code 4
Exit code editing

Certifique-se de que selecciona o code index (índice de código WEP) que é utilizado pela rede.
Consulte Menu Settings – Advanced settings – Code management para mais informações.

Enter security code (WEP) ********** 1 Pode - seleccionar <Change> para introduzir o código 
<Change> de segurança (WEP key).

Ou - seleccionar ******** para confirmar o código de
segurança guardado (WEP key).

2 Pressione 2 ou OK.

Certifique-se de que introduz o security code (código WEP) que é utilizado pela rede.

Enter security code (WPA) ********** 1 Pode - seleccionar <Change> para introduzir o código
<Change> de segurança (WPA key).

Ou - seleccionar ******** para confirmar o código de
segurança guardado (WPA key).

2 Pressione 2 ou OK.

Certifique-se de que introduz o security code (código WPA) que é utilizado pela rede.

Select network settings Automatic (DHCP) 1 Pode, utilizado mais frequentemente – Seleccionar 
Manual (Static IP0 Automatic (DHCP)

Ou – Seleccionar Manual (Static IP). Para
utilizadores experientes. O número de
identificação do produto (endereço IP), máscara
de rede, gateway e servidor DNS preferido têm
de ser introduzidos manualmente.

2 Pressione 2 ou OK.

Apply settings? Yes 1 Pode - Seleccionar Yes.
No Ou – descartar as definições – Seleccionar No.

2 Pressione 2 ou OK.

Save to profile Profile 1 1 Seleccione o perfil que pretende alterar.
Profile 2 2 Pressione 2 ou OK.
Profile 3

Diferentes perfis podem ser utilizados para ligar facilmente a diferentes redes sem fios
Consulte Menu Settings - Advanced - Profile management para mais informações.
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Navegação básica
As instruções apresentadas a seguir apresentam um exemplo de como iniciar a
reprodução de ficheiros de música.

A estrutura de menus exacta irá depender do ambiente da rede (i.e. se tem ou não
acesso à Internet) e do modo como a sua biblioteca de música está organizada no seu
computador pessoal.

O menu HOME pode parecer-se com isto

Ligue o SLA5520
1 Pressione yy (1) ou HOME (4).

Realçar um item
2 Pressione 33 ou 44 (5).
Mantenha a tecla pressionada para percorrer a lista mais rapidamente.

Desfrute do seu produto

Início
 Servidor de música 1

 Servidor de música 2

 Favoritos

 Rádio da Internet
Favoritos
 Nick Ferry

 Nicole Ferry

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

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

Rádio da Internet
 Yahoo

 Live365

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

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

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

Live365
 Género

 País

 Taxa de bits

 Todos

4 Repita o passo 2 e 3 até conseguir ver o item que pretende reproduzir.
Os itens que podem ser reproduzidos incluem pastas e ficheiros.

Iniciar a reprodução
5 Pressione OK (16) ou ;/2 (12).

Parar a reprodução
• Pressione 9 (16).

Seleccionar ficheiros de outros conteúdos
Pode - Pressionar 11 (5) para regressar de novo à estrutura do menu.
Ou - Pressionar HOME (4).

Salte para um item na lista
1 Pressione JUMP TO (18),
2 Pressione a tecla numérica (2). Consulte Opções das teclas numéricas para

mais informações.

Seleccione o item
3 Pressione 22 (5) ou OK (16).

O ecrã LCD irá agora visualizar os novos itens do menu.



Ícones do ecrã LCD do adaptador de música sem fios
A tabela seguinte descreve os ícones que podem ser visualizados no ecrã LCD do
adaptador de música sem fios.

Exemplo de texto visualizado Explicação
Nick Ferry Nome do artista.

. . . One More Time Nome do álbum.

Born To Be Happy Nome da canção.

02:18/04:03 (predefinido) Tempo decorrido/tempo total da faixa actual.

Ícones Explicação

Está a ser reproduzido agora.

Indicador de potência de sinal sem fios.

Informação de preenchimento de memória tampão
de transmissão contínua:
indica que o sinal da estação está a ser colocado
na memória tampão do dispositivo e que este irá
iniciar a reprodução dentro de poucos segundos.

A reprodução foi colocada em pausa.

Repetir a canção actual. 

Repetir todas as canções numa pasta.

Reprodução aleatória de todas as canções numa
pasta.

É possível avançar na estrutura do menu.

É possível recuar na estrutura do menu.

A reprodução do ficheiro é possível.

A reprodução do ficheiro NÃO é possível.
Consulte Escutar música protegida para saber
como tornar possível a reprodução, página 18.

9/54 Número do item/total de itens na pasta.
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Opções das teclas numéricas
Tecla Sequência
1 1 . - @ <espaço> ! ~ & :  (etc.)
2 2 a b c A B C 2 a b c (etc.)
3 3 d e f D E F 3 d e f (etc.)
4 4 g h i G H I 4 g h i (etc.)
5 5 j k l J K L 5 j k l (etc.)
6 6 m n o M N O 6 m n o (etc.)
7 7 p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8 8 t u v T U V 8 t u v (etc.)
9 9 w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0 0
∞ Apaga o caractere anterior.
1 Selecciona o caractere anterior.
2 Selecciona o caractere seguinte.
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 
[ \ ] ^ _ ` { | } ~ <espaço> ! “ # $ % & ’ ( ) 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
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A processar (aguarde).

Rede sem fios está desligada.

Ponto a ponto sem fios (Ad-Hoc).

Está disponível rádio na Internet.

A guardar o item actual. 

Cursor.

Serviços locais

Partilhar música

Apenas os ficheiros que vê no gestor multimédia Philips podem ser acedidos a
partir do SLA5520.

Apenas os ficheiros que são suportados pelo SLA5520 estarão disponíveis para o
sistema áudio.

Para produtos que possam reproduzir ficheiros de imagem e de vídeo,
consulte www.philips.com.

Abrir o gestor multimédia Philips
1 Seleccione Start (Iniciar).
2 Pode - Seleccionar Programs (Programas). 

Ou - Seleccionar All programs (Todos os programas).
3 Seleccione o gestor multimédia Philips.
4 Seleccione o gestor multimédia Philips.

Seleccionar tipo de conteúdo
• Seleccione Music (Música).

Adicionar ficheiros de música à biblioteca
1 Seleccione Add music (Adicionar música).
2 Seleccione Add files or folders (Adicionar ficheiros ou pastas).

3 Seleccione os files (ficheiros) ou as folders (pastas) que pretende adicionar.
4 Seleccione Open (Abrir).

A partir de agora, os ficheiros de áudio que adicionou podem ser acedidos a partir do
SLA5520.
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Escutar música
1 Siga as instruções apresentadas em Navegação básica para navegar até ao

ficheiro de música.
2 Pressione OK (16) ou ;/2 (12) para iniciar a reprodução do ficheiro de música.

A canção começará agora a ser reproduzida.

All Music (Todas as músicas) Apresentar todos os ficheiros de música
partilhados.

Artist (Artistas) Apresentar todas as músicas organizadas por
artista.

Albums (Álbuns) Apresentar todas as músicas organizadas por
álbum.

Genres (Géneros) Apresentar todas as músicas organizadas por
género.

Playlists (Listas de reprodução) Apresentar todas as listas de reprodução que são
criadas na aplicação do gestor multimédia Philips.

Favorites (Favoritos) Apresentar todos os favoritos que são criados na
aplicação do gestor multimédia Philips.

Watch Folders (Ver pastas) Apresentar a estrutura de directórios de
visualização de pastas. Consulte a Ajuda no
gestor multimédia Philips para mais informações.

Durante a reprodução áudio, estas opções estão disponíveis no comando à
distância:
;/2 – Coloca a canção actual em pausa.

– (Re-)inicia a reprodução da canção actual.

9 Pára a reprodução da canção actual.

§ – Salta para a canção seguinte (pressionar uma vez).
– Procura rapidamente para a frente na canção actual (manter

pressionado).

∞ – Salta para o início de uma canção (pressionar uma vez).
– Salta para a canção anterior (pressionar duas vezes).

s Retira completamente o som.

REPEAT Comuta entre a repetição da canção actual, repetição de todas as
canções e a reprodução normal.

INFO Apresenta as informações sobre a canção. 

SHUFFLE Comuta entre a reprodução aleatória e a reprodução sequencial.

Escutar música protegida

Requisitos do computador
Processador 1GHz/1000 MHz, 256 MB RAM de memória, 200 MB de espaço
livro no disco rígido, Windows XP com Service Pack 2 ou superior.

Gestor multimédia (servidor UPnP)
Quer – Uma versão futura do gestor multimédia Philips que pode incluir a

opção de transmissão contínua de música protegida WMA-DRM.Ou –
O Windows Media Connect pode ser utilizado para transmissão
contínua de música protegida WMA-DRM. O Philips SLA5520 tem de
ser adicionado à lista segura do Windows Media Connect.

1 Inicie o gestor multimédia no computador.
2 Certifique-se de que o gestor multimédia partilha conteúdo protegido.
3 Pressione HOME no comando à distância.
4 Seleccione o gestor multimédia no SLA5520.
5 Consulte Escutar música para mais informações sobre como iniciar a

reprodução.
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Reproduzir itens de música favoritos

Guardar um item num número predefinido
1 Navegue até um item (ficheiro ou pasta).
2 Pressione PRESET (3).
3 Pressione uma das teclas numéricas de 0 a 9 (2) para guardar o item nesse

número.

Reproduzir um item a partir de um número predefinido
• Seleccione o número predefinido pressionando a tecla numérica de 0 a 9 (2)

relevante.

Criação de lista de reprodução de favoritos
Pode guardar até 20 dos seus itens favoritos (canções ou pastas) numa lista de
reprodução guardada localmente no SLA5520.

Adicionar uma canção ou pasta à lista de reprodução de favoritos
• Pressione (UN)MARK (6) durante a navegação ou reprodução.

Remover um item da lista de reprodução de favoritos
1 Pressione HOME (4).
2 Seleccione Favorites (3 ou 4).
3 Pressione 2 ou OK (16).
4 Navegue até ao item a remover.
5 Pressione (UN)MARK (6).

Reprodução a partir da lista de reprodução de favoritos
1 Pressione HOME (4).
2 Seleccione Favorites (3 ou 4).
3 Pressione 2 ou OK (16).
4 Navegue até ao item a reproduzir.
5 Pressione ;/2 (12).



É necessário um perfil de utilizador para aceder a estações de rádio na Internet.

É permitido um máximo de 3 utilizadores por SLA5520.
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Serviços de Internet
Criar utilizador

Pesquisar na Internet
1 Pressione HOME (4).
2 Seleccione Internet radio (3 ou 4).
3 Pressione 2 ou OK (16).

Registo gratuito
4 Introduza o seu endereço de e-mail.
5 Pressione OK.
6 Siga as instruções no e-mail enviado para o seu endereço de e-mail.

Criar mais utilizadores

1 Pressione Settings (17).
2 Seleccione User settings.
3 Pressione 2 ou OK (16).
4 Seleccione o Primary user.
5 Pressione 2 ou OK (16).
6 Seleccione Add user.
7 Pressione 2 ou OK (16).
8 Pode – Consultar Criar utilizador – Registo gratuito.

Ou – 1 Introduzir o seu endereço de e-mail.
2 Pressione OK (16).
3 Introduza a sua palavra-passe.
4 Pressione OK (16).

Escutar rádio na Internet
1 Pressione HOME (4).
2 Seleccione Internet radio (3 ou 4).
3 Pressione 2 ou OK (16).
4 Seleccione your user profile.
5 Pressione 2 ou OK (16).
6 Siga as instruções em Navegação básica para mais informações sobre como

iniciar a reprodução.

Actualização através da Internet
1 Pressione Settings (17).
2 Seleccione Software update (3 or 4).
3 Pressione 2 ou OK (16).
4 Pode – 1 Pressionar 2 ou OK se Do you want to update your product? for

apresentado no ecrã LCD.
2 Aguarde que o SLA5520 seja reiniciado.

Ou – Pressionar 1 se não estiver disponível nenhuma actualização.



Novas funções podem ser incluídas em actualizações de software.

• Pressione SETTINGS (17) para começar a navegar através das definições do SLA5520.

Menu Settings

Grupo Pormenores Explicação

Device status Device name Nome do SLA5520.

Software version Versão do software no SLA5520.

Bootloader version Bootloader version no SLA5520. O programa de
arranque ajuda a actualizar o SA5520, em caso de falha.

Hardware version Hardware version do SLA5520.

Network name (SSID) O network name (SSID) identifica a rede sem fios. Pode
ser alterado pelo proprietário. 
SSID - Identificador de Conjunto de Serviços.

Wireless mode O modo sem fios da rede define o modo como o
dispositivo comunica.
Infrastructure, preferencialmente - quando uma estação
base, router, gateway ou ponto de acesso é utilizado. Os
dispositivos comunicam através da estação base, router,
gateway ou ponto de acesso.
Exemplo - Estação base Philips (com acesso à Internet),
PC com modo sem fios incorporado e Philips SLA5520.
Point to point (Ad-Hoc) - Os dispositivos comunicam
directamente um com o outro.
Exemplo - PC com modo sem fios incorporado e Philips
SLA5520.

Security (Encryption) Indica se a security (encryption) está activada na rede
sem fios: “WPA”, “WEP” ou “None”.
WPA, a melhor - Acesso Protegido Wi-Fi
WEP, boa - Protecção Equivalente Ligada
None

WiFi signal strength Signal strength recebida da rede sem fios.

WiFi channel Indica o WiFi channel utilizado pela rede.

Unique product ID (MAC) Número de identificação de produto única do SLA5520.
MAC - Controlo de Acesso ao Meio

Automatic address (DHCP) Um número de identificação de produto (endereço IP) é
atribuído ao SLA5520. É utilizado para comunicação na
rede e é atribuído por um servidor DHCP.
DHCP - Protocolo de Configuração de Host Dinâmico

Product ID (IP) Número de identificação de produto (endereço IP)
atribuído ao SLA5520 para comunicação com a rede.
Exemplo - 192.168.0.1 (192.168.000.001)
Endereço IP - Endereço de protocolo de Internet.

Subnet mask A subnet mask define os números de identificação de
produto possíveis (endereços IP) na rede.
A subnet mask tem de ser a mesma em todos os
dispositivos.
Exemplo - 255.255.255.0 (255.255.255.000)
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Grupo Pormenores Explicação

Device status Gateway ID (IP) Uma aplicação de software a ser executada na estação
base (router) ou PC que traduz a comunicação de rede
local em comunicação para a Internet.

DNS server preferred O DNS server alternate é o número de identificação de
produto (endereço IP) do servidor DNS alternativo.

DNS server alternate O proxy server enable/disable define se pretende utilizar
ou não um servidor proxy.
Proxy server - Uma aplicação de software a ser
executada na estação base (router) ou a ser executada
pelo Fornecedor de Serviços Internet. Esta aplicação
dirige os pedidos de conteúdo Internet para a auto-
estrada correcta da Internet.

Proxy server Define se é ou não necessário um proxy server.

Proxy hostname Seja - O proxy hostname define o número de
identificação do produto (endereço IP) do proxy
server.

Ou - O proxy hostname define o endereço Web (URL)
do proxy server.

Proxy port A proxy port determina a entrada para solicitar pedidos
ao proxy server.
Intervalo - 0 a 65535

Configuration wizard Load profile Profile 1 1 Seleccione o perfil que pretende 
Profile 2 carregar.
Profile 3 2 Pressione 2 ou OK.

Os valores no perfil são activados.

Apenas disponível quando Advanced settings - Profile management está activado.

Select network Network 1 (SSID) 1 Pode – Seleccionar a rede à qual
Network 2 (SSID) ao SLA5520 se deve ligar.
Other (Advanced) Ou – Seleccionar Other (Advanced) para

introduzir o nome da rede (SSID)
manualmente.

2 Pressione 2 ou OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) Preferencial - dispositivos comunicam
através da estação base, router, gateway ou
ponto de acesso.
Exemplo - Estação base Philips (com acesso
à Internet), PC com modo sem fios
incorporado e Philips SLA5520.

Point to point (Ad-Hoc) Apenas se nenhum dos dispositivos
seguintes estiver disponível: estação base,
router, gateway ou ponto de acesso.
Os dispositivos comunicam directamente
um com o outro.
Exemplo - PC com modo sem fios
incorporado e Philips SLA5520



PR

23

Grupo Pormenores Explicação

Configuration wizard Select security type WPA A rede sem fios está segura (encriptada) com WPA.
Consulte o manual do utilizador dos dispositivos de rede
sem fios para mais informações sobre como identificar o
tipo de segurança (tipo de encriptação).
WPA, a melhor - Acesso Protegido Wi-Fi

WEP A rede sem fios está segura (encriptada) com WEP.
Consulte o manual do utilizador dos dispositivos de rede
sem fios para mais informações sobre como identificar o
tipo de segurança (tipo de encriptação).
WEP, boa - Protecção Equivalente Ligada.

None A rede sem fios não está segura (encriptada).
Consulte o manual do utilizador dos dispositivos de rede
sem fios para mais informações sobre como identificar o
tipo de segurança (tipo de encriptação).

Select WPA mode TKIP O tipo de segurança é o TKIP.
Esta opção é a predefinição para segurança WPA.
TKIP - Protocolo de Integridade de Chave Temporária 

AES O tipo de segurança WPA é o AES.
Consulte o manual do utilizador dos dispositivos de rede
sem fios para mais informações sobre como identificar o
tipo de segurança WPA (tipo de encriptação WPA).
AES - Padrão de Encriptação Avançada 

Select code index Code 1 1 Seleccionar o índice de código de segurança (índice de 
Code 2 código WEP)
Code 3 2 Pressione 2 ou OK.
Code 4
Exit code editing

Apenas disponível quando Advanced settings - Code management está activado.

Enter security code ************ Confirma o código de segurança guardado (WEP). 
(WEP) Quando em dúvida - Altere o código de segurança

(WEP).
<Change> Introduza o código de segurança (código WEP).

Pode ser encontrado na estação base (router). Consulte
o manual do utilizador do aparelho para mais
informações.

Enter security code ************ Confirma o código de segurança guardado (WPA).
(WPA) Quando em dúvida - Altere o código de segurança (WEP) 

(WPA)
<Change> Introduza o código de segurança WPA.

Pode ser encontrado na estação base (router). Consulte
o manual do utilizador do aparelho para mais
informações.

Select active code Code 1 Seleccione o identificador de código de segurança WEP 
Code 2 (índice de código WEP). Intervalo - 1 a 4. Pode ser 
Code 3 encontrado na estação base (router). Consulte o manual de 
Code 4 utilizador do aparelho para mais informações. 

Identificador de código de segurança WEP - Se for
introduzido mais de um identificador de código de segurança
WEP (código WEP), o código que está presentemente activo
tem de ser seleccionado (índice de código).



Grupo Pormenores Explicação

Configuration wizard Select network settings Automatic (DHCP) Preferencial - Um número de identificação de produto
(endereço IP) pode ser atribuído ao SLA5520. É
utilizado para comunicação na rede. Este pode ser
atribuído por um servidor DHCP.
DHCP - Protocolo de Configuração de Host Dinâmico

Manual (Static IP) Apenas para utilizadores experientes - O número de
identificação do produto (endereço IP), máscara de
rede, gateway e servidor DNS preferido têm de ser
introduzidos manualmente.

Product ID (IP) ***.***.***.*** Confirme o número de identificação de produto
(endereço IP) atribuído ao SLA5520.

<Change> Introduza o número de identificação do produto.

Subnet mask ***.***.***.*** Confirma a máscara de sub-rede. Deve ser a mesma
em todos os dispositivos na rede.

<Change> Introduza a subnet mask.

Gateway ID (IP) ***.***.***.*** Confirme o número de identificação de produto
(endereço IP) atribuído ao gateway. O endereço do
gateway é muitas vezes o mesmo que o endereço da
estação base, router ou ponto de acesso.

<Change> Introduza o número de identificação de produto
(endereço IP) atribuído ao gateway.

DNS server preferred ***.***.***.*** Confirme o número de identificação de produto
(endereço IP) do servidor DNS preferido. O
endereço do servidor DNS preferido é muitas vezes
o mesmo que o endereço da estação base, router ou
ponto de acesso.

<Change> Introduza o número de identificação de produto
(endereço IP) do servidor DNS preferido.

DNS server alternate ***.***.***.*** Confirme o número de identificação de produto 
(endereço IP) do servidor DNS alternativo.

<Change> Introduza o número de identificação de produto 
(endereço IP) do servidor DNS alternativo.

Apply settings Yes Guarda as definições de configuration.
No Descarta as definições de configuration.

Save to profile Profile 1 1 Selecciona o índice de código de segurança (índice 
Profile 2 de código WEP).
Profile 3 2 Pressione 2 ou OK.

User settings Primary user Add user Adiciona um utilizador convidado. Têm de ser
introduzidos o endereço de e-mail e uma palavra-
passe (opcional).

Remove user Seleccione o utilizador a remover. Confirme com a
palavra-passe do utilizador primário.

Guest user 1 Carregue as definições preferidas do primeiro
utilizador convidado.

Guest user 2 Carregue as definições preferidas do segundo
utilizador convidado.
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Grupo Pormenores Explicação

Software update Cancel Novas funções podem ser incluídas nas actualizações do
OK software.

Select language English Comuta para o idioma inglês.
Francais Comuta para o idioma francês.
Italiano Comuta para o idioma italiano.
Deutsch Comuta para o idioma alemão.
Espanol Comuta para o idioma espanhol.
Nederlands Comuta para o idioma holandês.

Advanced settings Profile management Enable A gestão do perfil pode ser utilizada para ligar facilmente
o SLA5520 a redes separadas.
Exemplo - Profile 1, definições de rede em casa.
Exemplo - Profile 2, definições de rede em casa.
O Profile 1, 2 e 3 estão activados. Antes de guardar as
definições, o perfil tem de ser seleccionado.

Disable Desactiva o profile 2 e 3. Todas as definições são apenas
aplicadas ao perfil 1.

Code management Enable Apenas para utilizadores experientes - Podem ser
guardados até 4 códigos de segurança (WEP). Só está
um activo de cada vez.
Guardar 4 códigos de segurança (WEP) torna mais fácil
comutar ciclicamente códigos de segurança (WEP) para
uma maior segurança.

Disable Preferencial - Apenas um código de segurança (WEP) é
necessário para ligar à rede. Só pode ser introduzido um
código de segurança (WEP).

Edit device name Introduza o nome de rede (SSID) da rede.

Proxy server Enable Apenas para utilizadores experiente ou para redes em
instalações profissionais - Pedidos de conteúdo da
Internet são orientados através do proxy server.

Disable Preferencial - Pedidos de conteúdo da Internet são
enviados directamente para a auto-estrada principal da
Internet.

Configure date Select time zone Permite alterar o fuso horário em conformidade com a 
and time região em que o SLA5520 é utilizado.

Daylight savings Disable Nenhum regulação automática para hora de
Inverno/Verão.

Enable Regulação automática para hora de Inverno/Verão.
Select time format Permite alterar o formato da hora em conformidade

com o seu formato de hora preferido.

Select profile Select profile Profile 1 Apenas disponível quando Advanced settings - 
Profile 2 Profile management está activado.
Profile 3 Carrega as definições do perfil.
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Resolução de problemas
Problema

Nenhuma reacção ao comando à
distância (b1).

Não é possível encontrar a rede.

Não é possível ligar à rede
ou
Ligação em baixo

São precisos mais de 30 segundos
para encontrar o gestor multimédia.

Não é apresentado nenhum gestor
multimédia no menu inicial do
SLA5520.

Não é possível pesquisar o gestor
multimédia a partir do SLA5520.

Não é possível iniciar a reprodução
de um ficheiro de música.

Não é possível iniciar a reprodução
de uma estação de rádio Internet.

Não sai nenhum som das colunas.

Lista de favoritos está cheia

Problema de ligação
ao servidor ou à rede

Não são permitidos mais utilizadores

A data/hora não é apresentada
correctamente

As predefinições já não funcionam
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Sugestão

• Certifique-se de que as pilhas (b2) estão colocadas correctamente.
• Certifique-se de que aponta o comando à distância (b1) ao SLA5520 (a).
• Certifique-se de que o SLA5520 está ligado à tomada de alimentação eléctrica.
• Substitua as pilhas por pilhas novas. Certifique-se de que introduz as pilhas conforme

indicado.

• Certifique-se de que os outros dispositivos de rede sem fios estão ligados.
• Pode - Certificar-se de que o nome de rede difundido (Difusão SSID) está activado na

estação base (router).
Ou - Introduzir o nome da rede (SSID) manualmente. Consulte o manual do utilizador

da estação base (router) para mais informações.

• Certifique-se de que introduziu o código de segurança (WPA ou WEP) correctamente.
• Copie o código de segurança (WPA ou WEP) exactamente conforme introduzido na

estação base (router).
• Certifique-se de que a firewall na estação base (router) e/ou a firewall no computador

não filtra o endereço MAC do SLA5520 a partir da rede.
Consulte o manual do utilizador da estação base (router) para mais informações. 

• Consulte Reduzir o tempo necessário para procurar o gestor multimédia na
página seguinte.

• Certifique-se de que a firewall na estação base (router) e/ou a firewall no computador
não filtra o gestor multimédia a partir da rede.
Consulte o ficheiro de ajuda do gestor multimédia para mais informações.

• Certifique-se de que o SLA5520 está ligado à rede correcta.

• Certifique-se de que os ficheiros de música são partilhados pelo gestor multimédia
• Certifique-se de que o gestor multimédia permite que o SLA5520 possa pesquisar a

biblioteca.

• Certifique-se de que a extensão do formato de ficheiro (WMA, MP3, WAV) é
suportada pelo SLA5520 (WMA-DRM, WMA, MP3, WAV).

• Certifique-se de que a biblioteca do gestor multimédia está actualizada.
• Quando estiver a reproduzir canções protegidas - Certifique-se de que a ligação

Internet está disponível quando estiver a reproduzir canções protegidas pela primeira
vez.

• Certifique-se de que firewall na estação base (router) não bloqueia os serviços de
rádio na Internet.

• Volte a tentar mais tarde. O serviço pode estar não estar temporariamente disponível.

• Certifique-se de que o som do SLA5520 não foi colocado no mínimo ou retirado.
• Certifique-se de que o sistema áudio está ligado.
• Certifique-se de que o som do sistema áudio não foi colocado no mínimo ou retirado.
• Certifique-se de que a entrada correcta foi seleccionada no sistema áudio.
• Certifique-se de que o SLA5520 e o sistema áudio estão ligados correctamente.

• A lista de reprodução de favoritos é limitada a 20 itens. Antes de adicionar novos
itens, remova primeiro os itens antigos.

• O gestor multimédia não respondeu. Certifique-se de que os outros dispositivos de
rede sem fios estão ligados.

• O número de utilizadores encontra-se limitado a 3 utilizadores. Antes de adicionar um
novo utilizador, remova primeiro um utilizador antigo.

• Certifique-se de que está disponível uma ligação à Internet para o SLA5520.
Certifique-se de que configura a data/hora no menu Settings.

• Certifique-se de que utiliza um gestor multimédia compatível (gestor multimédia Philips).
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Reduzir o tempo necessário para procurar o gestor
multimédia

Activar ligação à Internet através de partilha no PC

1 Inicie a sessão no PC como Administrator (Administrador).
2 Seleccione Start (Iniciar).
3 Seleccione Control Panel (Painel de controlo).
4 Abra Network Connections (Ligações de rede).
5 Clique no botão direito do rato sobre a ligação que pretende utilizar para ligar-se

à Internet.
Exemplo – Ligação Dial-Up.

Exemplo – Ligação de área local.
6 Seleccione Properties (Propriedades). 
7 Select Advanced (Avançadas).
8 Active Allow other network users to connect through this computer’s

Internet connection (Permitir que outros utilizadores na rede se
possam ligar através da ligação à Internet deste computador).

9 Desactive Allow other network users to control or disable the shared
Internet connection (Permitir que outros computadores controlem ou
desactivem a ligação à Internet partilhada).

10Seleccione OK.
11Reinicie o PC.
12Reinicie o SLA5520.

Bloquear o número de identificação de produto do PC

1 Aguarde que o SLA5520 encontre o gestor multimédia.
2 Coloque o CD de instalação (d) na unidade de CD-ROM.
3 Seleccione TOOLS (FERRAMENTAS).
4 Seleccione Auto IP Network Utility (Utilitário de rede IP automático).
5 Seleccione a ligação que utiliza para se ligar ao SLA5520.
Exemplo – Ligação de rede sem fios.
6 Seleccione Lock AutoIP (Bloquear IP automático).
7 Seleccione Exit (Sair).

Bloquear o número de identificação do produto (endereço IP) do PC só é
permitido quando é utilizada uma rede ponto a ponto (Ad-Hoc). 

A partilha de ligação à Internet só está disponível num PC com 2 ligações de
rede.
Exemplo – PC com ligação à Internet (com fios) e uma ligação sem fios ao

SLA5520.

A procura de gestores multimédia pode ser reduzida até menos de 20 segundos.

Talvez - se a sua ligação à Internet estiver disponível através de um PC único –
consulte Activar a ligação à Internet através de partilha no PC.

Ou, se não existir uma estação base, router, gateway ou pontos de acesso –
consulte Bloquear número de identificação de produto (endereço IP)
no PC.



Informações adicionais sobre a rede
Segurança
Firewall
A primeira vez que o gestor multimédia Philips necessitar de aceder à rede, a firewall
irá avisá-lo.
• Seleccione Unblock (Desbloquear), Allow (Permitir) ou uma frase idêntica.

O gestor multimédia Philips é agora capaz de transferir actualizações, e transmitir música
de modo contínuo para o seu adaptador de música sem fios.
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Se estiver a utilizar um gateway sem fios da estação base e existir uma firewall
implementada, têm de estar activadas mensagens de difusão múltipla para o
programa de servidor multimédia de modo a permitir o tráfego de/para o
SLA5520 (239.255.255.xxx).

Controlo/filtro de endereço MAC
Se estiver a utilizar o controlo de endereço MAC na sua rede sem fios, terá de
conhecer o endereço MAC do seu adaptador de música sem fios. O endereço MAC
é um número único que identifica o seu dispositivo na rede. É composto por uma
série de números e letras no seguinte formato: xx.xx.xx.xx.xx.xx.
O endereço MAC para o seu adaptador de música sem fios pode ser visualizado no
ecrã LCD. Para visualizar o endereço MAC:

1 Pressione SETTINGS (17).
2 Seleccione Device status (3 ou 4).
3 Pressione 2 ou OK (16).
4 Seleccione Unique product ID (MAC) (3 ou 4).

Tem de alterar as suas definições de rede sem fios de modo a excluir o endereço
MAC do adaptador de música sem fios da filtragem. Consulte a documentação da
rede sem fios para mais informações sobre como o fazer.



Saúde e segurança
O produto transmite e recebe ondas de rádio quando está ligado. O produto
encontra-se em conformidade com as normas que estão definidas para o mesmo. A
qualidade da transmissão pode ser influenciada pela utilização de fornos microondas.
Outros sistemas sem fios (Bluetooth, redes sem fios, etc.) também podem ter
influência na qualidade da transmissão. O produto é baseado em tecnologia RF. Como
tal, o produto pode ser alvo dos mesmos tipos de interferências que os GSMs, rádios
portáteis e outros produtos baseados em tecnologia RF.

Manutenção e assistência técnica
Se o seu produto estiver avariado e necessitar de reparação, mas se o período da
garantia tiver terminado, pode consultar os nossos especialistas (ver página 2).

Reciclagem e eliminação
Todos os materiais de embalagem redundantes foram omitidos. O seu conjunto é
composto por materiais que podem ser reciclados se desmontados por um empresa
especializada. Cumpra as normas locais relativamente à eliminação de materiais de
embalagem, pilhas e equipamentos antigos.

Informação ao consumidor

Eliminação do seu antigo produto
O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de
alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. 

Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que
o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos
com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a
evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde
pública.
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Informações adicionais



Informações técnicas
EUA
FCC CFR47 Parte 15B, Classe II

Europa
89/336/CEE,
ETC 301 489-1 e 17(2.4GHz)
EN61000-3-2
(Emissões harmónicas de corrente alterna)
EN55022 Classe II, EN50082-1 (Imunidade)

Japão
VCCI Classe II

CB (IEC60950)

EUA
FCC CFR47 Parte 15C,
Para15. 247, 205, 209

Canadá
IC RSS 210

Europa
EN 300 328

Japão
ARIB STD-T66 (Can. 1-13),
T-33 (Can. 14)

A x L x D
110 x 160 x 44 (mm)

3,5 Watts
1,7 Watts

240 gramas

Áudio
WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

CC 9V/0,5 A

3,5 mm conector áudio estéreo

802,11g

Universal Plug-and-Play
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Compatibilidade electromagnética

Segurança do produto

Regulamentações rádio

Dimensões

Consumo de energia
Consumo de energia em espera

Peso

Controladores suportados

Conector de entrada

Conector de saída

Sem fios

Funcionamento em rede



Renúncia de responsabilidade da Microsoft relativamente a
conteúdo protegido

Este produto encontra-se protegido por direitos de propriedade intelectual da
Microsoft Corporation. 

A utilização e distribuição desta tecnologia fora deste produto é proibida sem uma
licença da Microsoft ou de uma subsidiária devidamente autorizada da Microsoft.

“Os fornecedores de conteúdos utilizam a tecnologia de gestão de direitos digitais
para o Windows Media contidos neste dispositivo (“WM-DRM”) para proteger a
integridade dos seus conteúdos (“Conteúdos seguros”) de modo a que a sua
propriedade intelectual, incluindo direitos de autor, nesses mesmos conteúdos não
seja apropriada incorrectamente. Este dispositivo utiliza software WM-DRM para
reproduzir conteúdo seguro (“Software WM-DRM”). Se a segurança do Software
WM-DRM neste dispositivo for comprometida, os proprietários do Conteúdo seguro
(“Proprietários do conteúdo seguro”) podem solicitar que a Microsoft revogue o
direito do Software WM-DRM de adquirir novas licenças para copiar, visualizar e/ou
reproduzir Conteúdo seguro. A revogação não altera a capacidade do Software WM-
DRM de reproduzir conteúdo não protegido. Uma lista de Software WM-DRM
revogado é enviado ao dispositivo sempre que descarregar uma licença para
Conteúdo seguro da Internet ou de um PC. A Microsoft pode, em conjunto com essa
licença, também descarregar listas de revogação para o dispositivo em nome dos
Proprietários de conteúdo seguro”.
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Renúncia de responsabilidade...



GlossárioPR
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Adaptador de música sem fios O adaptador de música sem fios Philips é um cliente UPnP. O SLA5520 pode reproduzir
ficheiros de música em MP3, WMA, e WMA-DRM.

Adaptador multimédia sem fios O adaptador multimédia sem fios Philips é um cliente UPnP. 
São capazes de reproduzir ficheiros de música, imagem e vídeo.
Exemplo – consulte www.philips.com para mais informações.

Adaptador para portátil sem fios O adaptador para portátil sem fios Philips pode ligar o seu computador portátil à rede
sem fios.
Internet – www.philips.com

Adaptador USB sem fios O adaptador USB sem fios Philips pode ligar o seu PC à rede sem fios.
Internet – www.philips.com.

AES AES é um tipo do tipo de segurança WPA.
Ver security type.
Ver WPA.
Abreviatura – Padrão de Encriptação Avançada

Biblioteca Em relação ao gestor multimédia.
A colecção dos nomes, artistas, géneros e outras informações sobre o conteúdo
disponível para o gestor multimédia.
Comparação – O índice num livro.
Exemplo – Conteúdo da aplicação do gestor multimédia Philips.

Bit Valor mínimo de dados armazenados ou transmitidos por equipamento electrónico.
Exemplo – Ver Apresentação geral de larguras de banda.

Bootloader Parte do software no interior do SLA5520. Ajuda a reparar outras partes do software
se ocorrer um erro.

Byte Um grupo de 8 bits. Os bytes são utilizados mais frequentemente para comunicar
tamanhos de ficheiros. Para evitar utilizar números muito grandes, foram definidos
grupos de bytes.
Kilobyte (kb) – 1024 bytes
Exemplo – A imagem tem 450 kilobytes.
Megabyte (Mb) – 1024 kilobytes
Exemplo – O vídeo tem 700 megabytes.
Gigabyte (Gb) – 1024 megabytes 
Exemplo – O disco rígido pode armazenar 120 gigabytes.
Exemplo – Ver Apresentação geral de larguras de banda.

Cliente UPnP Um dispositivo cliente UPnP liga-se a um servidor UPnP. 
É capaz de reproduzir música, imagens e/ou vídeos.
Exemplo – Consulte www.philips.com para produtos compatíveis com UPnP.

Controlador Uma aplicação de software utilizada para criar ficheiros digitais de conteúdo de áudio,
imagem e vídeo.
Composto por duas partes, um codificador (cria os ficheiros) e um descodificador
(reproduz os ficheiros).

Conteúdo O grupo de Música, Imagens e Vídeo é chamado conteúdo.



DHCP Uma aplicação de software a ser executada numa estação base ou num servidor. 
Um método de atribuir números de identificação de produto aos dispositivos. 
O servidor DHCP identifica dispositivos na rede; depois atribui números de
identificação de produto aos dispositivos.
Abreviatura - Protocolo de Configuração de Host Dinâmico.

Disco rígido Uma peça de hardware no interior de um PC. 
É frequentemente utilizado para guardar conteúdos e software.
Exemplo – A unidade C no Explorador do Windows.

DNS Uma aplicação de software a ser executada numa estação base. 
Permite a comunicação entre pedidos de Internet e o fornecedor de serviços Internet.
Exemplo – (por exemplo, traduz o endereço url de www.philips.com para o endereço IP
xxx.xxx.xxx.xxx)
Abreviatura – Servidor de Nome de Domínio

DRM Um método de proteger os ficheiros, muitas vezes conteúdos de serem utilizados de
modo ilegal.
Abreviatura – Gestão de Direitos Digital

Encryption key Ver security code.

Encryption type Ver security type.

Endereço IP Ver número de identificação do produto.

Endereço MAC O identificador único para cada dispositivo numa rede. 
É atribuído ao dispositivo na fábrica.
Abreviatura – Endereço de Controlo de Acesso ao Meio.

Estação base Dispositivo com a seguinte funcionalidade:
• Criar a rede sem fios
• Partilhar a assinatura Internet
• Controlar a comunicação entre dispositivos sem fios e com fios (Ethernet).
Exemplo – Estação base Philips, consulte www.philips.com para mais informações.

Ethernet Em relação à utilização de hoje.
Ver redes com fios.
Exemplo – Cabo
Exemplo – Conector
Exemplo – Porta
Exemplo – Rede

Firewall Uma aplicação de software a ser executada numa estação base e/ou num PC que
controla a comunicação na rede.
A firewall define as regras para todos os dispositivos e aplicações (por exemplo,
software). As regras têm de ser cumpridas durante a comunicação com outros
dispositivos e/ou na Internet. As regras podem definir que um dispositivo (exemplo –
SLA5520) pode ou não aceder à rede.
Exemplo – Firewall do Windows
Exemplo – Firewall do Norton
Exemplo – Firewall do McAfee
Exemplo – Zone Alarm

Firmware Ver software.
Exemplo – Software no SLA5520
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Gateway Uma aplicação de software a ser executada numa estação base ou num servidor.
Traduz a comunicação local em comunicação para a Internet.
Exemplo – Estação base Philips.

Gestor multimédia Uma aplicação de software a ser executada num PC ou numa estação base (router).
Partilha o conteúdo desse PC com outros dispositivos na rede.
Exemplo – Gestor multimédia Philips
Exemplo – Windows Media Connect

Hardware A caixa física e partes internas dos dispositivos.

IEEE Em relação aos adaptadores sem fios – O IEEE promove o processo de engenharia
de tecnologias como a 802.11.
Abreviatura – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc
Internet – www.ieee.org

IEEE 802.11 O 802.11 é um grupo de tecnologias de transmissão sem fios definido pelo IEEE:
802.11b – transmissão sem fios de baixa velocidade (até 11 mbit/s).
802.11g – transmissão sem fios de alta velocidade (até 54 mbit/s).

Internet de banda larga Uma assinatura para acesso à Internet que está disponível 24 horas por dia,
7 dias por semana. Que suporta uma taxa de bits de transferência mínima de 256
kbit/s.
Exemplo – ADSL
Exemplo – Cabo

Introdução de texto em estilo SMS Um método utilizado para introduzir texto com o comando à distância. Métodos de
introdução de texto idênticos são frequentemente possíveis em telemóveis.
Exemplo – O tecla numérica 2 percorre os caracteres 2abcABC ciclicamente.

ISP Uma empresa que oferece serviços Internet. 
Comparação – Operador telefónico.
Abreviatura – Fornecedor de serviços Internet.

Largura de banda Uma anotação de velocidade, muitas vezes ~bits por segundo.
Exemplo – A assinatura Internet oferece uma largura de banda de 4 megabits por
segundo.
Exemplo – O ficheiro de áudio tem uma largura de banda de 128 kilobits por segundo.
Exemplo – Ver Apresentação geral de larguras de banda.

Máscara de rede Ver Subnet mask.

MP3 Um controlador popular para ficheiros de áudio.

NAT Muitas vezes não é necessário para utilização doméstica. Uma aplicação de software a
ser executada numa estação base (router).
Parte 1 - Cria uma ligação entre duas redes locais diferentes através da Internet. 

Deste modo, as duas rede aparentam ser apenas uma rede.
Muitas vezes utilizado por empresas profissionais para ligar redes de
funcionários à rede empresarial.

Parte 2 – Comunicação directa de redes internas para a auto-estrada correcta na
Internet. Algumas aplicações especiais necessitam da NAT para funcionar
correctamente.
Por vezes os utilizadores experientes utilizam a segunda parte para ligar os
seus dispositivos à Internet.

Abreviatura – Tradução do Endereço de Rede.

Navegação O método utilizado para seleccionar conteúdo num visor como o do SLA5520.
Exemplo – As teclas de para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, OK e de

reprodução no comando à distância do SLA5520.
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Nome de rede O nome de rede é o identificador da rede sem fios.
Exemplo – Philips
Exemplo – A casa do Paulo
Exemplo – naomepodespiratear

Número de identificação do produto A identificação de um dispositivo utilizando o Protocolo Internet (IP). 
É composto por 4 séries de números (0 a 255) e pontos: xxx.xxx.xxx.xxx.
Este pode ser atribuído por um servidor DHCP ou atribuído manualmente. Os
números de identificação do produto são utilizados pelos dispositivos para comunicar
com outros dispositivos.
Comparação – Nomes utilizados pelas pessoas.
Exemplo – 192.168.0.1 (192.168.000.001)

PC Em relação a este manual do utilizador. O PC pode ser um computador de tamanho de
secretária ou um computador portátil.
Abreviatura – Computador Pessoal.

Ponto de acesso Ver Estação base.

Ponto de controlo UPnP Um ponto de controlo UPnP é capaz de ligar um servidor UPnP a um cliente UPnP.
Pode iniciar, colocar em pausa e parar a reprodução em dispositivos cliente UPnP. 
Os pontos de controlo UPnP são muitas vezes incorporados em clientes UPnP.
Exemplo – O interface do utilizador do dispositivo.

Proxy port A porta proxy é a auto-estrada na rede que deve ser utilizada para ligar ao proxy
server.
Intervalo – 0 a 65535

Proxy server Uma aplicação de software a ser executada numa estação base ou num servidor. 
Os dispositivos na rede solicitam ao servidor proxy (anfitrião) de permitir o acesso a
determinadas partes da Internet. O pedido é realizado através da auto-estrada definida
(porta).

RCA Um tipo de conector utilizado para ligar cabos de áudio e vídeo a um dispositivo.

Rede Uma colecção de 2 ou mais dispositivos que são capazes de comunicar um com o outro.
Exemplo – Estação base (com acesso à Internet), o SLA5520 e um PC.

Rede Ad-Hoc Ver Rede point to point.

Rede com fios Em redes com fios, os dispositivos são ligados com cabos (ethernet) a outros
dispositivos. Um dos dispositivos é frequentemente um servidor DHCP.
Exemplo – Router com ligações a vários computadores pessoais.

Rede de infra-estrutura Redes de infra-estruturas são criadas por um dos seguintes dispositivos: estação base,
router, gateway ou ponto de acesso.
Dispositivos clientes - como, por exemplo, PCs, adaptadores de música sem fios e
outros dispositivos de ligação em rede - podem ligar-se à rede de infra-estrutura.
O acesso à Internet de banda larga é muitas vezes partilhado pela estação base.
Exemplo - Estação base Philips com acesso à Internet, PC com modo sem fios
incorporado e Philips SLA5520.

Rede point to point Apenas utilizado quando nenhum dos dispositivos seguintes está disponível: estação de
base, router, gateway ou ponto de acesso. Os dispositivos comunicam directamente um
com o outro.
Exemplo – PC para SLA5520.

Rede sem fios Em redes sem fios, os dispositivos estão ligados a outros dispositivos. 
A ligação é realizada com cabos (ethernet) ou sem fios (802.11). 
Um dos dispositivos é frequentemente um servidor DHCP.
Exemplo – Estação base Philips (router) com ligações a vários computadores pessoais.

Router Ver estação base.
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SCART Um tipo de conector utilizado para ligar cabos de vídeo a um dispositivo.

Security code O código de segurança (muitas vezes chamado código de encriptação) define o código
que protege uma rede sem fios. Para uma segurança máxima, deve ser utilizado um
conjunto aleatório de caracteres, números e símbolos. Não são apresentados exemplos,
deve definir o seu conjunto pessoal para uma segurança máxima. Altere-o
frequentemente.

Security type O tipo de segurança (muitas vezes chamado tipo de encriptação) é o tipo de segurança
aplicado à rede sem fios.
Da melhor segurança a nenhuma segurança:
WPA AES
WPA TKIP
WEP (64 bits ou 128 bits)
Nenhuma.
Na estação base (router) podem ser definidos sub-tipos (comprimento, número de
bits utilizados).
Exemplo – WPA AES
Exemplo – WEP 64 bits.

Servidor Um servidor é idêntico a um PC. Excepto que é utilizado para fins profissionais.
Exemplo – Servidor Web (por exemplo, www.philips.com)
Exemplo – Servidor DNS

Servidor UPnP Um servidor UPnP é capaz de transmitir conteúdo de modo contínuo para um
cliente UPnP.
Um servidor UPnP não é necessariamente um PC.
Exemplo – Disco rígido com uma ligação directa à rede, que actua como um servidor

UPnP.
Exemplo – Gestor multimédia Philips.

Software Aplicação a ser executada num dispositivo ou num PC.
O software pode frequentemente ser actualizado para disponibilizar novas funções.
Exemplo – Gestor multimédia Philips.
Exemplo – Windows.

SSID Ver nome da rede.
Abreviatura – Identificador de Conjunto de Serviços

Static IP Por vezes utilizado por utilizadores experientes.
Um método de atribuir números de identificação de produto aos dispositivos. 
Se o IP estático estiver activado, os números de identificação de produtos têm de
ser atribuídos manualmente.

Subnet mask A identificação do número de identificação de produto possível (endereços IP) que
podem ser utilizados numa rede. É composto por uma série de números (0 a 255) e
pontos: xxx.xxx.xxx.xxx.
Exemplo – 255.255.255.0

Taxa de bits A largura de banda necessária para transportar conteúdo.

TKIP TKIP é o sub-tipo mais frequentemente utilizado do tipo de segurança WPA.
Ver security type.
Ver WPA.
Abreviatura – Protocolo de Integridade de Chave Temporária

Transmissão directa O grupo de acções necessárias pelos dispositivos para transportar o conteúdo de um
local para o outro.
Exemplo – Ler música a partir de um disco rígido, partilhá-la na rede, descodificá-la 
(ver controlador) no SLA5520 e escutar a música através do sistema de áudio.



Grupo Bits Bytes
Giga~ 8 1 Multiplicar por 1024
Mega~ 8192 1024
Kilo~ 8388608 1048576
~ 8589934592 1073741824

Dividir por 8

Exemplo - 5 Megabytes = 5.120 Kilobytes = 40.960 Kilobits.

Apresentação geral das larguras de banda

Todos os números na tabela têm o mesmo valor.
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UPnP A linguagem que os dispositivos utilizam para comunicar. O PC é muitas vezes o
servidor UPnP. O SLA5520 é o cliente UPnP e o ponto de controlo UPnP.
Comparação – O seu idioma local.
Abreviatura – Universal Plug-and-Play.

URL Um endereço da Internet.
Exemplo – http://www.philips.com.
Abreviatura – Localizador de Recurso Uniforme

UTP Ver ethernet.
Abreviatura – Par Entrelaçado Não Blindado.

WAV Um controlador popular para ficheiros de áudio.
Abreviatura - Onda.

WEP WEP é uma espécie de tipo de segurança.
Abreviatura – Protecção Equivalente Ligada.

WiFi WiFi é a abreviatura de certificado pela Wi-Fi. Antes de um dispositivo ser certificado
para Wi-Fi, este tem de passar no programa de teste da aliança Wi-Fi. A aliança Wi-Fi
testa o dispositivo em termos de compatibilidade com as tecnologias IEEE 802.11.
Abreviatura – Fidelidade Sem Fios
Exemplo – WiFi bg.

WMA Um controlador popular para ficheiros de áudio.
Abreviatura – Windows Media Audio.

WPA WPA é uma espécie de tipo de segurança.
Abreviatura – Acesso Protegido Wi-Fi.

Grupo Megabits por segundo
Rede sem fios IEEE 802.11g 54– 108+
Rede com fios 100
Áudio 0.128
Vídeos, DivX 1
Vídeos, DVD 6
Vídeos, HDTV 12

Requisito de largura de banda para utilização habitual
Os números apresentados são exemplos; é muito possível a existência de variações
destes números.



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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