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Behöver du hjälp?

Den senaste supportinformationen finns i hjälpuppgifterna online:
www.philips.com/support.

1 Starta din Internet-läsare.
2 Ange www.philips.com/support
3 Välj Go.
4 Sök efter produktinformation.

Modellnumret för denna produkt är: SLA5520.

Felsökning, se sid. 26-27.

KontaktlinjeLandTelefonnummer
Land Telefonnummer
Belgien ...........................................................070 253 010 € 0,17
Danmark ......................................................3625 8761
Finland ...........................................................09 2290 1908
Frankrike......................................................08 9165 0006 € 0,23
Grekland .....................................................0 0800 3122 1223
Irland .............................................................01 601 1161
Italien..................................................199 404 042 € 0,25
Kanada - engelska/spanska ............1-888-PHILIPS (744-5477)
Kanada - franska ..............................1-800-661-6162
Luxemburg..................................................26 84 30 00
Nederländerna .........................................0900 0400 063 € 0,20
Norge.............................................................2270 8250
Österrike .....................................................0820 901115 € 0,20
Portugal ........................................................2 1359 1440
Schweiz .........................................................02 2310 2116
Spanien ..........................................................902 888 785 € 0,15
Sverige ...........................................................08 632 00 16
Storbritannien...........................................0906 1010 017 £ 0.15
Tyskland .......................................................0180 5 007 532 € 0,12
USA .................................................................1-888-PHILIPS (744-5477)

Obehörig framställning av kopior av kopieringsskyddat material, inklusive
datorprogram, filer, utsändningar och ljudinspelningar kan vara brott mot
upphovsrätten och utgöra lagöverträdelse. 
Den här utrustningen bör inte användas för sådana ändamål.
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• Spara denna användarhandbok för framtida referens.

• Var noga med att följa installationsproceduren som beskrivs i denna användarhandbok.
Då kan du vara säker på att installationen görs rätt och utan tekniska besvär.

• Vid förberedelser och installation kan det vara praktiskt att ha instruktionerna för ditt
ljudsystem, trådlös basstation eller andra trådlösa nätverkskomponenter till hands.

• Se till att det trådlösa nätverket fungerar i 802.11b och/eller 802.11g-läge.

• De senaste nerladdningarna och information om SLA5520 är tillgängliga på vår
webbplats: www.philips.com/support.

• Tillgång till Internet via bredband (minst 256 kbit/s) krävs om du vill använda Internet-
funktionerna i SLA5520.

• Ta reda på om din Internet-leverantör debiterar extra avgifter om du överskrider en viss
gräns för överförd data. Vid användning av mediatjänster via Internet dagligen kan du
komma att överskrida en sådan gräns.
Exempel - När du lyssnar på Internet-radio (64 kbit/s) i cirka 36 timmar överförs 

1 GB (gigabyte) data till din SLA5520.

Viktig säkerhetsinformation
• ANSLUT ALDRIG NÅGOT ELLER ÄNDRA ANSLUTNINGAR NÄR STRÖMMEN ÄR

TILLKOPPLAD.

• Innan systemet används kontrollerar du att driftsspänningen som är angiven på systemets
märkbricka är identisk med den lokala strömmatningens spänning. 
Om så ej är fallet kontaktar du återförsäljaren.

• Radioutrustning för trådlösa tillämpningar är inte skyddad mot störningar från andra
radiotjänster.

• När systemet har ställts i vänteläge förbrukar det fortfarande viss energi. Om du vill
koppla bort systemet från strömtillförseln helt och hållet tar du bort adaptern från
strömuttaget.

• Produkten bör inte utsättas för vätska.
Inga föremål som fyllts med vätska, till exempel vaser eller dryckbehållare, bör placeras i
närheten av produkten.

• Utsätt inte systemet för alltför mycket fukt, regn, sand eller 
värmekällor, till exempel uppvärmningsutrustning eller direkt solljus.

• Lämna tillräckligt med fritt utrymme runt SLA5520 för att upprätthålla en god ventilation.

• Öppna inte produkten. 
Kontakta din Philips-återförsäljare om du stöter på tekniska problem.

Viktig information
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Europeiska bestämmelser
Den här produkten har konstruerats, testats och tillverkats enligt Europadirektiv R&TTE
1999/5/EC.

I enlighet med detta direktiv kan produkten användas i följande länder:

SLA5520/00 SLA5520/05

Direktivet R&TTE 1995/5 Direktivet R&TTE 1995/5

Redogörelser för USA
• Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital

enhet, klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser har tagits fram för att ge rimligt
skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsmiljöer. Utrustningen genererar,
använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och
används enligt instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns
emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation.
Om utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller TV-mottagning, vilket kan
fastställas genom att slå av och på utrustningen, ber vi användaren försöka rätta till
störningarna med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:
- Orientera eller placera om SLA5520.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som inte ingår i samma strömkrets som 

mottagarens uttag.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du behöver hjälp.

• Enheten överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och med RSS-210 i Industry
Canada. Användning är föremål för följande två villkor:
1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och
2) enheten måste tåla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade

effekter.

• I användarhandboken eller instruktionshandboken för en avsiktlig eller oavsiktlig
strålningskälla ska finnas en varning till användaren om att ändringar eller modifieringar
som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan
upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
Exempel: 
Varning! Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som inte uttryckligen godkänts

av Philips kan upphäva FCC-tillståndet om att använda utrustningen.

VIKTIG ANMÄRKNING! FCC-redogörelse för strålningsexponering:
Utrustningen överensstämmer med FCC:s gränser för strålningsexponering i
okontrollerade omgivningar. Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta
avstånd på 20 cm mellan strålningskällan och kroppen. Sändaren får inte placeras eller
användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
– Utrustningens FCC-ID är: OYMSLA5520;
– Utrustningens IC är: 135M-SLA5520

VAR FÖRSIKTIG
Det finns risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kassera begagnade
batterier enligt instruktionerna.

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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Förpackningens innehåll

a. Trådlös musikadapter
SLA5520 

b1. Fjärrkontroll,
b2. 2x AAA-batterier 

c. Snabbstartsguide 

d. Installations-CD 

Installation CD

e. Strömkabel f. Ljudkabel Stereo RCA 
till 3,5 mm; minijack 

Antingen - ljudsystem (med RCA-ingångar) –––– eller - separata, aktiva högtalare

TENRETNI

Resultat efter installation

Trådlöst nätverk Persondator Strömuttag
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Din trådlösa musikadapter

1 Infraröd sensor
Tar emot signalen från fjärrkontrollen. 

2 LCD-skärm
Visar menystatus för enkel navigering genom musikbibliotek och systeminställningar.

3 Stereo 3,5 mm minijackuttag 

4 Anslutning för strömkabel

5 Återställningshål
Sätt in ett pappersgem försiktigt och tryck en kort stund: 
< 2 sekunder – omstart; 
> 8 sekunder – återställ inställningarna till fabriksstandardvärden. 

2

3

1

5

4
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Din fjärrkontroll
1 On/Standby (y)

2 Siffertangenterna 0-9
– Vid navigering: startar uppspelning av lagrade förinställda objekt.
– Vid inmatning av text: SMS-liknande textinmatning.

3 PRESET
Tryck på PRESET och på siffertangent: spara en fil eller mapp för
förinställning.

4 HOME
Visar HEM-menyn och slår på SLA5520.

5 3 (Upp), 4 (Ned), 1 (Vänster), 2 (Höger)
Navigeringstangenter.

6 (UN)MARK
– Vid navigering i mediahanteraren: lägger till objekt på favoritspellistan.
– Vid navigering i favoritspellistan: tar bort objekt.

7 SHUFFLE
Växlar mellan slumpmässig och sekventiell uppspelning.

8 ∞ (Föregående/bakåtspolning)
– Hoppar till början av en sång (tryck en gång).
– Hoppar till föregående sång (tryck två gånger).

9 – E + (Volym upp/ned)
Ökar (+) och minskar (–) volymen.

10 s (Stäng av)
Stänger av ljudet.

11 9 (Stopp)
Stoppar uppspelningen.

12 ;/2 (Paus/Spela)
– Gör en paus i uppspelningen.
– Startar uppspelning.

13 § (Nästa/snabb framåtspolning)
– Hoppar till nästa sång (tryck en gång).
– Snabbspelar aktuell sång framåt (hålls nedtryckt).

14 REPEAT
Växlar mellan upprepad uppspelning av aktuell sång, upprepad uppspelning av alla
sånger och normal uppspelning.

15 INFO
– Vid navigering: återgår till uppspelningsvyn
– När uppspelningsvyn visas: visar extra information.

16 OK
Bekräftar ett val.

17 SETTINGS
Visar menyn Settings (inställningar).

18 JUMP TO
Tryck på JUMP TO och på siffertangent: hoppa till ett objekt på listan.

I avsnittet Njuta finns information om avancerade funktioner.

2

3

4

5

6

7

9
11

13

15

8

14

16

17

18

12

10

1
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Installera programvaran i datorn

Installera

Datorkrav
Processor 500 MHz
Minne 128 Mb
Ledigt hårddiskutrymme 150 Mb
Operativsystem Windows 2000 eller Windows XP
CD-ROM- eller DVD-spelare
Stationär eller trådlös anslutning till nätverket

Tilläggskrav för uppspelning av skyddade musikströmmar
Processor 1 GHz/1 000 MHz
Minne 256 Mb
Ledigt hårddiskutrymme 200 Mb
Operativsystem Windows XP med servicepack 2 eller högre

Om du inte har ett trådlöst nätverk: skapa ett trådlöst nätverk.
Antingen (1), som är att föredra – Installera en basstation (router).
eller (2) om du vill skapa en direktlänk mellan PC:n och SLA5520 – Installera en
trådlös adapter i Point to point-läge (Ad-Hoc). 
Information finns i användarhandboken.

Bäst prestanda uppnås med Philips Wireless Base Station för önskat scenario.
För bäst point to point-prestanda använder du Philips Wireless USB-adapter för
PC:ar.
För bäst point to point-prestanda använder du Philips Wireless Notebook-adapter
för bärbara datorer.
På www.philips.com finns mer information.

Om installationsskärmen inte visas startar du CD-skivan manuellt:
1 Öppna My computer (den här datorn).
2 Öppna CD drive (CD-enhet).
3 Öppna Setup.exe.

Starta installations-CD-skivan
1 Placera installations-CD-skivan (d) i CD-enheten.

Installera Philips Media Manager
1 Klicka på Install Philips Media Manager.

2 Välj Next (nästa).

INTERNET

INTERNET



3 Välj I accept the agreement (jag accepterar avtalet).
4 Välj Next (nästa).

5 Välj Next (nästa).

6 Välj Next (nästa).

7 Välj Next (nästa).

8 Välj Next (nästa).

9 Aktivera WMA.
10Välj Next (nästa).

11Välj Finish (avsluta).
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Markera den mapp där du vill installera Philips mediahanterare.

Markera den startmenymapp där genvägarna för Philips mediahanterare ska skapas.

Om du vill att Philips mediahanterare startas automatiskt vid inloggning - aktiverar
du Start Media Server at next user log-in (starta Media Server vid nästa
användarinloggning).

Om du vill starta Philips mediahanterare efter installation - aktiverar du Run Philips
media manager (kör Philips mediahanterare).

Om du vill skapa en ikon i snabbstartsfältet - aktiverar du Create a Quick
Launch icon (skapa en snabbstartsikon).

Om du vill skapa en ikon på skrivbordet - aktiverar du Create a desktop icon
(skapa en skrivbordsikon).
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Installera SLA5520

Ansluta ljudkabeln

Antingen - till ljudsystemet
1 Ta upp den medföljande ljudkabeln (f).
2 Anslut 1/8&#x2DD; minijacket till porten Audio på SLA5520.
3 Anslut stereo RCA-anslutningarna till den vänstra och högra ingången

i ljudsystemet.

4 Slå på ljudsystemet.
5 Välj rätt ingång i ljudsystemet.

Eller - till separata, aktiva högtalare
1 Ta upp ljudkabeln som är ansluten till högtalarna.
2 Anslut 1/8&#x2DD; mini-jacket till porten Audio på SLA5520.

3 Slå på högtalarna.

Se till att använda en omvandlare om 1/8&#x2DD; minijacket inte är tillgängligt. 

Se till att säkerhetsinställningarna inte hindrar att SLA5520 ansluts till nätverket.
Säkerhetstypen (WPA, WEP eller ingen) och säkerhetskoden (flera tecken) går att
ange vid konfiguration av SLA5520.

Se till att datorn är ansluten till det trådlösa nätverket. Datorn kan anslutas via
kabel eller trådlöst till basstationen (routern).

Om du inte har ett trådlöst nätverk: skapa ett trådlöst nätverk.
Antingen (1), som är att föredra – Installera en basstation (router).
eller (2) om du vill skapa en direktlänk mellan PC:n och SLA5520 – Installera en
trådlös adapter i Point to point-läge (Ad-Hoc). 
Information finns i användarhandboken.

Bäst prestanda uppnås med Philips Wireless Base Station för önskat scenario.
För bäst point to point-prestanda använder du Philips Wireless USB-adapter för
PC:ar.
För bäst point to point-prestanda använder du Philips Wireless Notebook-adapter
för bärbara datorer.
På www.philips.com finns mer information.

Se till att det trådlösa nätverket är aktivt. 
Se till att det trådlösa nätverket fungerar i 802.11b och/eller 802.11g-läge.

Var noga med att använda en ingång i ljudsystemet. I användarhandboken finns
mer information.

INTERNET

INTERNET



Ansluta strömkabeln
1 Anslut strömkabelns kontakt  (e) till strömkabeluttaget (4) på SLA5520.
2 Anslut strömadaptern till strömuttaget.

Sätta i batterier i fjärrkontrollen
1 Öppna batterifacket.
2 Sätt i batterier (b2) i fjärrkontrollens batterfack (b1).
3 Stäng batterifacket.

SV
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Ansluta

Uppmaning Möjliga alternativ Åtgärd

Select language English 1 Välj önskat språk (4 or 3).
Francais 2 Tryck på 2 eller OK.
Italiano
Deutsch
Espanol
Nederlands

Configuration wizard och menyn Settings visas påönskat språk.

Load profile Profile 1 1 Markera den profil som du vill ändra.  
Profile 2 2 Tryck på 2 eller OK.
Profile 3

Olika profiler går att använda för att ansluta till olika trådlösa nätverk på ett enkelt sätt
På menyn Settings – Advanced settings – Profile management finns mer information.

Select network Network 1 (SSID) 1 Antingen - markera det nätverk till vilket SLA5520
Network 2 (SSID) ska anslutas.
Other (Advanced) Eller – markera Other (Advanced) för att föra in

nätverksnamnet
(SSID) manuellt.

2 Tryck på 2 eller OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) 1 Antingen (helst) - markera Network (Infrastructure)
Point to point (Ad-Hoc) Eller - markera Point to point (Ad-Hoc). Bara om

ingen av följande enheter är tillgänglig:
basstation, router, gateway eller åtkomstpunkt.

2 Tryck på 2 eller OK.

Select security type WPA 1 Antingen - markera WPA.
WEP Eller – markera WEP.
None Eller – markera None.

2 Tryck på 2 eller OK.

Var noga med att välja samma security type som har konfigurerats i nätverket.

Select WPA mode TKIP 1 Antingen, (används oftast) - markera TKIP.
AES Eller – markera AES.

2 Tryck på 2 eller OK.

Var noga med att välja samma WPA security type som har konfigurerats i nätverket.

Configuration wizard kan fråga efter följande information.
Beroende på nätverkskonfiguration fastställer SLA5520 vissa inställningar automatiskt.

När du slår på SLA5520 första gången visas Configuration wizard automatiskt.
Om du vill ändra nätverksinställningar vid ett senare tillfälle måste du starta om
Configuration wizard.
1 Tryck på Settings (17).
2 Välj Configuration wizard (4 eller 3).
3 Tryck på 2 eller OK (16).
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Uppmaning Möjliga alternativ Din åtgärd

Select code index Code 1 1 Välj säkerhetskodsindex (WEP-kodsindex).
Code 2 2 Tryck på 2 eller OK.
Code 3
Code 4
Exit code editing

Var noga med att välja samma code index (WEP-kodsindex) som används i nätverket.
På menyn Settings – Advanced settings – Code management finns mer information.

Enter security code (WEP) ********** 1 Antingen - välj <Change> för att ange 
<Change> säkerhetskoden (WEP key).

Eller - välj ******** för att bekräfta den lagrade
säkerhetskoden (WEP key).

2 Tryck på 2 eller OK.

Var noga med att ange den security code (WEP-kod) som används i nätverket.

Enter security code (WPA) ********** 1 Antingen - välj <Change> för att ange 
<Change> säkerhetskoden (WPA key).

Eller - välj ******** för att bekräfta den lagrade
säkerhetskoden (WPA key).

2 Tryck på 2 eller OK.

Var noga med att ange den security code (WPA-kod) som används i nätverket.

Select network settings Automatic (DHCP) 1 Antingen (används oftast) – välj Automatic (DHCP)
Manual (Static IP) Eller – välj Manual (Static IP). För erfarna

användare. Produktens identifikationsnummer
(IP-adress), nätmask, gateway och önskad
DNS-server måste föras in manuellt.

2 Tryck på 2 eller OK.

Apply settings? Yes 1 Antingen - välj Yes.
No Eller – ta bort inställningarna – välj No.

2 Tryck på 2 eller OK.

Save to profile Profile 1 1 Markera den profil som du vill ändra.
Profile 2 2 Tryck på 2 eller OK.
Profile 3

Olika profiler kan användas för att ansluta till olika trådlösa nätverk på ett enkelt sätt
På menyn Settings - Advanced - Profile management finns mer information.
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Grundläggande navigering
I instruktionerna nedan ges ett exempel på hur du startar uppspelning av musikfiler.

Den exakta menystrukturen beror på nätverksmiljön (dvs. om du har tillgång till
Internet eller ej) och på hur ditt musikbibliotek är organiserat i persondatorn.

HEM-menyn kan se ut så här

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

Markera ett objekt
2 Tryck på 33 eller 44 (5).

Håll nere tangenten för att bläddra fortare.
Hoppa till ett objekt på listan.

Njuta

Hem
 Musikserver 1

 Musikserver 2

 Favoriter

 Internetradio
Favoriter
 Nick Ferry

 Nicole Ferry

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

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

Internetradio
 Yahoo

 Live365

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

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

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

Live365
 Genre

 Land

 Bithastighet

 Allt

4 Upprepa steg 2 och 3 tills du ser det objekt som du vill spela upp.
Objekten som kan spelas upp inkluderar mappar och filer.

Starta uppspelning
5 Tryck på OK (16) eller ;/2 (12).

Stoppa uppspelning
• Tryck på 9 (16).

Välja filer med annat innehåll
Antingen - tryck på 11 (5) för att bläddra tillbaka i menystrukturen.
Eller - Tryck på HOME (4).

1 Tryck på JUMP TO (18),
2 Tryck på siffertangenten (2). I avsnittet Siffertangentsalternativ finns mer

information.

Markera objektet
3 Tryck på 22 (5) eller OK (16).

Nu visas de nya menyobjekten på LCD-skärmen.



Den trådlösa musikadapterns skärmikoner
I följande tabell beskrivs de ikoner som kan visas på den trådlösa musikadapterns
LCD-skärm.

Exempel på skärmtext Förklaring
Nick Ferry Artistnamn.

. . . One More Time Albumets namn.

Born To Be Happy Sångens namn.

02:18/04:03 (standard) Förfluten tid/total tid för aktuellt spår.

Ikoner Förklaring

Spelas nu.

Indikator för trådlös signalstyrka.

Information om buffert för musikströmmar:
visar att stationens signal buffras i enheten och
att musiken spelas upp om några sekunder.

Paus i uppspelningen.

Upprepa aktuell sång. 

Upprepa alla sånger i mappen.

Slumpmässig uppspelning av alla sånger i mappen.

Möjlighet att stega framåt i
menystrukturen.

Möjlighet att stega bakåt i
menystrukturen.

Det går att spela upp filen.

Det går INTE att spela upp filen.
I avsnittet Lyssna på skyddad musik finns
information om hur du möjliggör uppspelning,
sidan 18.

9/54 Objektnummer/totalt antal objekt i mappen.
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Siffertangentsalternativ
Tangent Sekvens
1 1 . - @ <mellanslag> ! ~ & :  (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
∞ Tar bort föregående tecken.
1 Markerar föregående tecken.
2 Markerar nästa tecken.
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 
[ \ ] ^ _ ` { | } ~ <mellanslag> ! “ # $ % & ’ ( ) 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
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Bearbetar (vänta).

Det trådlösa nätverket är frånkopplat.

Trådlös point to point (Ad-Hoc).

Internet Radio är tillgänglig.

Lagrar aktuellt objekt. 

Markör.

Lokala tjänster

Dela musik

Bara de filer som du ser i Philips Media Manager går att få tillgång till från din
SLA5520.

Bara de filer som stöds av din SLA5520 är tillgängliga för ditt ljudsystem.

Uppgifter om produkter som kan spela upp bild- och filmfiler 
finns på www.philips.com.

Öppna Philips Media Manager
1 Välj Start.
2 Antingen - välj Programs. 

Eller - välj All programs (alla program).
3 Välj Philips Media Manager.
4 Välj Philips Media Manager.

Välja innehållstyp
• Välj Music.

Lägga till musikfiler i biblioteket
1 Välj Add music (lägg till musik).
2 Välj Add files or Folders (lägg till filer eller mappar).

3 Markera de files (filer) eller folders (mappar) som du vill lägga till.
4 Välj Open (öppna).

Från och med nu kan de ljudfiler som du lade till nås från SLA5520.
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Lyssna på musik
1 Följ instruktionerna i Grundläggande navigering för att navigera till musikfilen.
2 Tryck på OK (16) eller ;/2 (12) för att börja spela upp musikfilen.

Nu spelas sången.

All musik Visar alla delade musikfiler.
Artister Visar all musik, sorterad efter artist.
Album Visar all musik, sorterad efter album.
Genre Visar all musik, sorterad efter genre.
Spellistor Visar de spellistor som har skapats i tillämpningen Philips

mediahanterare.
Favorites Visar de favoriter som har skapats i tillämpningen Philips

mediahanterare.
Watch Folders Visar katalogstrukturen för Watch Folders. I Hjälp i Philips

mediahanterare finns mer information.

Vid ljuduppspelning finns dessa alternativ tillgängliga på fjärrkontrollen:
;/2 – Gör en paus i uppspelningen av aktuell sång.

– (Åter)startar uppspelningen av aktuell sång.

9 Stoppar uppspelningen av aktuell sång.

§ – Hoppar till nästa sång (tryck en gång).
– Snabbsöker framåt i aktuell sång (håll nere).

∞ – Hoppar till början av en sång (tryck en gång).
– Hoppar till föregående sång (tryck två gånger).

s Stänger av ljudet.

REPEAT Växlar mellan upprepning av aktuell sång, upprepning av alla sånger och
normal uppspelning.

INFO Visar sånginformation. 

SHUFFLE Växlar mellan slumpmässig och sekvensiell uppspelning.

Lyssna på skyddad musik

Datorkrav
1 GHz/1 000 MHz-processor, 256 MB RAM minne, 200 MB ledigt
hårddiskutrymme, Windows XP med servicepack 2 eller högre.

Media manager (UPnP-server)
Antingen – en framtida version av Philips Media Manager kan innehålla ett

alternativ för WMA-DRM-skyddade musikströmmar.
Or – Windows Media Connect går att använda för WMA-DRM-skyddade

musikströmmar. Philips SLA5520 måste läggas till på säkerhetslista i
Windows Media Connect.

1 Starta mediahanteraren i datorn.
2 Se till att mediahanteraren delar ut skyddat innehåll.
3 Tryck på Home på fjärrkontrollen.
4 Välj mediahanteraren på SLA5520.
5 I avsnittet Lyssna på musik finns information om hur du startar uppspelningen.
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Spela favoritmusik

Spara ett objekt under ett förinställningsnummer
1 Navigera till ett objekt (fil eller mapp).
2 Tryck på PRESET (3).
3 Tryck på en av siffertangenterna 0-9 (2) för att spara objektet under detta

nummer.

Spela upp ett objekt med förinställningsnummer
• Välj det förinställda numret genom att trycka på relevant 0-9-siffertangent (2).

Skapa favoritspellista
Du kan spara upp till 20 av dina favoritobjekt (sånger eller mappar) i en spellista som
lagras lokalt i SLA5520.

Lägga till en sång eller mapp i favoritspellistan
• Tryck på (UN)MARK (6) vid navigering eller uppspelning.

Ta bort ett objekt från favoritspellistan
1 Tryck på HOME (4).
2 Välj Favorites (3 eller 4).
3 Tryck på 2 eller OK (16).
4 Navigera till objektet som ska tas bort.
5 Tryck på (UN)MARK (6).

Spela upp från favoritspellistan
1 Tryck på HOME (4).
2 Välj Favorites (3 eller 4).
3 Tryck på 2 eller OK (16).
4 Navigera till objektet som ska spelas upp.
5 Tryck på ;/2 (12).



En användarprofil krävs för att få tillgång till radiostationer på Internet.

Maximalt 3 användare per SLA5520 tillåts.
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Internet-tjänster
Skapa användare

Bläddra till Internet
1 Tryck på HOME (4).
2 Välj Internet radio (3 eller 4).
3 Tryck på 2 eller OK (16).

Registrera dig kostnadsfritt
4 Ange din e-postadress.
5 Tryck på OK.
6 Följ instruktionerna i e-postmeddelandet som skickas till din e-postadress.

Skapa fler användare

1 Tryck på Settings (17).
2 Välj User settings (användarinställningar).
3 Tryck på 2 eller OK (16).
4 Välj Primary user (primär användare).
5 Tryck på 2 eller OK (16).
6 Välj Add user (lägg till användare).
7 Tryck på 2 eller OK (16).
8 Antingen – Se Skapa användare – Registrera dig kostnadsfritt.

Eller – 1 Ange din e-postadress.
2 Tryck på OK (16).
3 Ange ditt lösenord.
4 Tryck på OK (16).

Lyssna på Internet-radio
1 Tryck på HOME (4).
2 Välj Internet radio (3 eller 4).
3 Tryck på 2 eller OK (16).
4 Markera din användarprofil.
5 Tryck på 2 eller OK (16).
6 Följ instruktionerna i Grundläggande navigering om du vill veta hur du startar

uppspelningen.

Internet-uppdatering
1 Tryck på Settings (17).
2 Välj Software update (programvaruuppdatering) (3 or 4).
3 Tryck på 2 eller OK (16).
4 Antingen – 1 Tryck på 2 eller OK om Do you want to update your

product? (vill du uppdatera din produkt?) visas på 
LCD-skärmen.

2 Vänta tills SLA5520 har återstartats.
Eller – tryck på 1 om ingen uppdatering är tillgänglig.



Nya funktioner kan ingå i programvaruuppdateringen.

• Tryck på SETTINGS (17) för att börja navigera genom SLA5520:s inställningar.

Menyn Settings (inställningar)

Grupp Detaljer Förklaring

Device status Device name Namn på SLA5520.

Software version Programvaruversion i SLA5520.

Bootloader version Bootloader version i SLA5520.Bootloadern hjälper till att
uppgradera SLA5520 i händelse av fel.

Hardware version Hardware version av SLA5520.

Network name (SSID) Network name (SSID) identifierar det trådlösa nätverket.
Ägaren kan ändra det. 
SSID - Service Set IDentifier.

Wireless mode Nätverkets trådlösa läge definierar hur enheten
kommunicerar.
Infrastructure, som är att föredra - när en basstation,
router, gateway eller åtkomstpunkt används. Enheter
kommunicerar via basstationen, routern, gatewayen eller
åtkomstpunkten.
Exempel - Philips basstation (med tillgång till Internet), 
PC med inbyggd trådlös funktion och Philips SLA5520.
Point to point (Ad-Hoc) - enheter kommunicerar direkt
med varandra.
Exempel - PC med inbyggd trådlös funktion och Philips
SLA5520

Security (Encryption) Visar om security (encryption) (säkerhet - kryptering) är
aktiverat i det trådlösa nätverket: ‘WPA’, ‘WEP eller
‘None’.
WPA, bäst - Wireless Protected Access
WEP, bra - Wired Equivalent Protocol
None (ingen)

WiFi signal strength Signal strength (signalstyrka) från det trådlösa nätverket.

WiFi channel Visar den WiFi channel (WiFi-kanal) som används av
nätverket.

Unique product ID (MAC) Unikt produktidentifikationsnummer för SLA5520.
MAC - Media Access Control

Automatic address (DHCP) Ett produktidentifikationsnummer (IP-adress) tilldelas till
SLA5520. Det används för kommunikation i nätverket.
Det tilldelas av en DHCP-server.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Product ID (IP) Produktidentifikationsnummer (IP-adress) som tilldelas till
SLA5520 för kommunikation i nätverket.
Exempel - 192.168.0.1 (192.168.000.001)
IP-adress - Internet Protocol address.

Subnet mask Subnet mask (subnätmasken) definierar de möjliga
produktidentifikationsnumren (IP-adresserna) i nätverket.
Subnätmasken måste vara identisk för alla enheter.
Exempel - 255.255.255.0 (255.255.255.000)
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Grupp Detaljer Förklaring

Device status Gateway ID (IP) Programvara som körs i en basstation (router) eller PC
som översätter lokal nätverkskommunikation till
Internet-kommunikation.

DNS server preferred DNS server preferred är produktidentifikationsnumret
(IP-adressen) för önskad DNS-server. DNS server -
programvara som körs i en basstation (router). Den
översätter förfrågningar om Internet-sidor för Internet-
leverantören.

DNS server alternate DNS server alternate är produktidentifikationsnumret 
(IP-adressen) för alternativ DNS-server .

Proxy server Definierar om en proxy server krävs.

Proxy hostname Antingen - proxy hostname (proxyvärdnamnet)
definierar produktidentifikationsnumret 
(IP-adressen) för proxy server.

Eller - proxy hostname definierar webbadressen (URL)
för proxy server.

Proxy port Proxy port definierar ingången för att skicka förfrågningar
till proxy server.
Intervall - 0 till 65 535

Configuration wizard Load profile Profile 1 1 Markera den profil som du vill ladda.
Profile 2 2 Tryck på 2 eller OK.
Profile 3 Värdena i profilen aktiveras.

Endast tillgängligt om Advanced settings - Profile management har aktiverats.

Select network Network 1 (SSID) 1 Antingen – välj det nätverk till vilket
Network 2 (SSID) SLA5520 bör ansluta.
Other (Advanced) Eller – välj Other (Advanced) för att ange

nätverksnamnet (SSID) manuellt.
2 Tryck på 2 eller OK.

Select wireless mode Network (Infrastructure) Att föredra - enheter kommunicerar via
basstation, router, gateway eller
åtkomstpunkt.
Exempel - Philips basstation (med tillgång till
Internet), PC med inbyggd trådlös funktion
och Philips SLA5520.

Point to point (Ad-Hoc) Bara om ingen av följande enheter är
tillgänglig: basstation, router, gateway eller
åtkomstpunkt.
Enheter kommunicerar direkt med varandra.
Exempel - PC med inbyggd trådlös funktion
och Philips SLA5520
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Grupp Detaljer Förklaring

Configuration wizard Select security type WPA Det trådlösa nätverket är säkrat (krypterat)
med WPA. I användarhandboken till de
trådlösa nätverksenheterna finns information
om hur du identifierar säkerhetstypen
(krypteringstypen).
WPA, bäst - WiFi Protected Access

WEP Det trådlösa nätverket är säkrat (krypterat)
med WEP. I användarhandboken till de
trådlösa nätverksenheterna finns information
om hur du identifierar säkerhetstypen
(krypteringstypen).
WEP, bra - Wired Equivalent Privacy.

None Det trådlösa nätverket är inte säkrat
(krypterat).
I användarhandboken till de trådlösa
nätverksenheterna finns information om hur
du identifierar säkerhetstypen
(krypteringstypen).

Select WPA mode TKIP WPA-säkerhetstypen är TKIP. Detta alternativ
är standard för WPA-säkerhet.
TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 

AES WPA-säkerhetstypen är AES.
I användarhandboken till de trådlösa
nätverksenheterna finns information om hur
du identifierar WPA-säkerhetstypen 
(WPA-krypteringstypen).
AES - Advanced Encryption Standard 

Select code index Code 1 1 Välj säkerhetskodsindex (WEP-kodsindex)
Code 2 2 Tryck på 2 eller OK.
Code 3
Code 4
Exit code editing

Endast tillgängligt om Advanced settings - Code management har aktiverats.

Enter security code ************ Bekräfta den lagrade säkerhetskoden (WEP). 
(WEP) Om du är tveksam - ändra säkerhetskoden

(WEP).
<Change> Ange säkerhetskoden (WEP-koden).

Den finns i basstationen (routern). I
användarhandboken finns mer information.

Enter security code ************ Bekräfta den lagrade säkerhetskoden (WPA).
(WPA) Om du är tveksam - ändra säkerhetskoden 

(WPA)
<Change> Ange WPA-säkerhetskoden.

Den finns i basstationen (routern). I
användarhandboken finns mer information.

Select active code Code 1 Välj identifierare för WEP-säkerhetskod (WEP
Code 2 -kodsindex). Intervall - 1 till 4. Den finns i 
Code 3 basstationen (routern). I användarhandboken 
Code 4 finns mer information. 

Identifierare för WEP-säkerhetskod - om fler än
en identifierare för WEP-säkerhetskod 
(WEP-kod) anges måste den kod som är aktiv för
närvarande markeras (kodindex)



Grupp Detaljer Förklaring

Configuration wizard Select network settings Automatic (DHCP) Att föredra - ett
produktidentifikationsnummer (IP-adress) kan
tilldelas till SLA5520. Det används för
kommunikation i nätverket. Det kan tilldelas
av en DHCP-server.
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Manual (Static IP) Endast för erfarna användare -
produktidentifikationsnumret (IP-adressen),
nätmask, gateway och önskad DNS-server
måste anges manuellt.

Product ID (IP) ***.***.***.*** Bekräfta det produktidentifikationsnummer
(IP-adress) som har tilldelats till SLA5520.

<Change> Ange produktidentifikationsnumret.

Subnet mask ***.***.***.*** Bekräfta subnätmasken. Den måste vara
identisk för alla enheter i nätverket.

<Change> Ange subnet mask.

Gateway ID (IP) ***.***.***.*** Bekräfta produktidentifikationsnumret (IP-
adress) för gateway. Gatewayadressen är
oftast samma som en basstations, routers eller
åtkomstpunkts adress.

<Change> Ange produktidentifikationsnumret (IP-adress)
för gateway.

DNS server preferred ***.***.***.*** Bekräfta produktidentifikationsnumret 
(IP-adressen) för önskad DNS-server.
Adressen för önskad DNS-server är oftast
samma som en basstations, routers eller
åtkomstpunkts adress.

<Change> Ange produktidentifikationsnumret 
(IP-adressen) för önskad DNS-server.

DNS server alternate ***.***.***.*** Bekräfta produktidentifikationsnumret 
(IP-adressen) för alternativ DNS-server.

<Change> Ange produktidentifikationsnumret 
(IP-adressen) för alternativ DNS-server.

Apply settings Yes Spara configuration-inställningarna.
No Ta bort configuration-inställningarna.

Save to profile Profile 1 1 Välj säkerhetskodsindex
Profile 2 (WEP-kodsindex)
Profile 3 2 Tryck på 2 eller OK.

User settings Primary user Add user Lägg till en gästanvändare. E-postadress och
(valfritt) ett lösenord måste anges.

Remove user Markera den användare som ska tas bort.
Bekräfta med den primära användarens
lösenord.

Guest user 1 Ladda de önskade inställningarna för den
första gästanvändaren.

Guest user 2 Ladda de önskade inställningarna för den andra
gästanvändaren.
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Grupp Detaljer Förklaring

Software update Cancel Nya funktioner kan ingå i 
OK programvaruuppdateringarna.

Select language English Växla till engelska.
Francais Växla till franska.
Italiano Växla till italienska.
Deutsch Växla till tyska.
Espanol Växla till spanska.
Nederlands Växla till holländska.

Advanced settings Profile management Enable Profilhantering kan användas för att på ett
enkelt sätt ansluta SLA5520 till separata
nätverk.
Exempel - Profile 1, nätverksinställningar
hemma.
Exempel - Profile 2, nätverksinställningar på
arbetet.
Profile 1, 2 och 3 aktiveras. Innan
inställningarna sparas måste profilen markeras.

Disable Avaktivera profile 2 och 3. Alla inställningar
gäller bara profile 1.

Code management Enable Endast för erfarna användare - upp till 4
säkerhetskoder (WEP) kan lagras. Endast en
är aktiv åt gången.
Lagring av 4 säkerhetskoder (WEP) gör det
enkelt att byta mellan säkerhetskoder (WEP)
för bättre säkerhet.

Disable Att föredra - endast en säkerhetskod (WEP)
behövs för att ansluta till nätverket. Det går
bara att ange en säkerhetskod (WEP).

Edit device name Ange nätverkets nätverksnamn (SSID).

Proxy server Enable Endast för erfarna användare eller för nätverk
i professionella anläggningar - förfrågningar om
Internet-innehåll styrs via proxy server.

Disable Att föredra - förfrågningar om Internet-
innehåll skickas direkt till Internets
“huvudväg”.

Configure date Select time zone Ändra tidszon så att den överensstämmer
med regionen 

och tiden där SLA5520 används.
Daylight savings Disable Ingen automatisk justering av

vinter/sommartid.
Enable Automatisk justering av vinter/sommartid.

Select time format Ändra tidsformatet så att det överensstämmer
med önskat tidsformat.

Select profile Select profile Profile 1 Endast tillgängligt om Advanced settings - 
Profile 2 Profile management har aktiverats.
Profile 3 Ladda inställningar från profilen.
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Felsökning
Problem

Ingen reaktion vid användning av
fjärrkontrollen (b1).

Kan inte hitta nätverket.

Kan inte ansluta till nätverket
eller
Anslutningen har brutits

Det tar mer än 30 sekunder att
hitta mediahanteraren.

Ingen mediahanterare visas på
HEM-menyn i SLA5520.

Kan inte se mediahanteraren från
SLA5520.

Kan inte starta uppspelning av
musikfil.

Kan inte starta uppspelning av en
Internet Radio-station.

Inget ljud från högtalarna.

Favoritlistan är full

Kommunikationsproblem i
server eller nätverk

Inga fler användare tillåts

Datum/tid visas inte på
rätt sätt. 

Förinställningarna fungerar inte
längre
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Tips

• Se till att batterierna (b2) är rätt isatta.
• Var noga med att rikta fjärrkontrollen (b1) mot SLA5520 (a).
• Se till att SLA5520 är ansluten till strömuttaget.
• Byt ut batterierna mot nya. Se till att sätta i dem enligt instruktionerna.

• Se till att dina andra trådlösa nätverksenheter är påslagna.
• Antingen - se till att sändnätverksnamnet (SSID- utsändning) aktiveras i

basstationen (routern).
Eller - ange nätverksnamnet (SSID) manuellt. I basstationens (routerns)

användarhandbok finns mer information.

• Kontrollera att du har angivit säkerhetskoden (WPA eller WEP) på rätt sätt.
• Kopiera säkerhetskoden (WPA eller WEP) exakt som den har förts in i

basstationen (routern).
• Se till att brandväggen i basstationen (routern) och/eller brandväggen i datorn inte

filtrerar bort SLA5520 MAC-adress från nätverket.
I basstationens (routerns) användarhandbok finns mer information. 

• Läs Minska tiden som krävs för att söka efter mediahanteraren på nästa sida.

• Se till att brandväggen i basstationen (routern) och/eller brandväggen i datorn inte
stänger ute mediahanteraren från nätverket. 
I mediahanterarens hjälpfil finns mer information.

• Se till att SLA5520 är ansluten till rätt nätverk.

• Kontrollera att mediahanteraren delar ut musikfiler.
• Kontrollera att mediahanteraren medger att SLA5520 bläddrar i biblioteket.

• Se till att filformatssuffixet (WMA, MP3, WAV) stöds av SLA5520 (WMA-DRM,
WMA, MP3, WAV).

• Se till att mediahanterarens bibliotek är aktuellt.
• Vid uppspelning av skyddade sånger - var noga med att anslutningen till Internet är

tillgänglig vid uppspelning av sånger för första gången.

• Kontrollera att brandväggens (routerns) brandvägg inte blockerar Internet Radio-
tjänster.

• Försök igen senare. Tjänsten kan ha avbrutits temporärt.

• Se till att volymen för SLA5520 inte har stängs av.
• Kontrollera att ljudsystemet är påslaget.
• Se till att volymen för ljudsystemet inte har stängs av.
• Kontrollera att rätt ingång har valts i ljudsystemet.
• Kontrollera att SLA5520 och ljudsystemet är rätt anslutna.

• Favoritspellistan är begränsad till 20 objekt. Ta bort gamla objekt innan du lägger
till nya.

• Mediahanteraren svarade inte. Se till att andra trådlösa nätverksenheter är
påslagna.

• Antal användare är begränsat till 3 användare. Ta bort en gammal användare innan
du lägger till en ny.

• Se till att det finns en Internet-anslutning för SLA5520.
Var noga med att konfigurera datum/tid på menyn Settings.

• Se till att använda en kompatibel mediahanterare (Philips mediahanterare).
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Minska tiden som krävs för att söka efter mediahanteraren

Aktivera delning av Internet i din PC

1 Logga in i PC:n som Administrator (administratör).
2 Välj Start.
3 Välj Control Panel (kontrollpanel).
4 Öppna Network Connections (nätverksanslutningar).
5 Högerklicka på den anslutning som du använder vid anslutning till Internet.
Exempel – uppringd anslutning.

Exempel – LAN-anslutning.
6 Välj Properties (egenskaper). 
7 Välj Advanced (avancerat).
8 Aktivera Allow other network users to connect through this computer’s

Internet connection (låt andra nätverksanvändare ansluta via den här
datorns Internet-anslutning).

9 Avaktivera Allow other network users to control or disable the shared
Internet connection (låt andra användare styra eller avaktivera den
delade Internet-anslutningen).

10Välj OK.
11Starta om PC:n.
12Starta om SLA5520.

Låsa PC:ns produktidentifikationsnummer

1 Vänta på att SLA5520 hittar mediahanteraren.
2 Placera installations-CD-skivan (d) i CD-enheten.
3 Välj TOOLS (verktyg).
4 Välj  Auto IP Network Utility (auto IP-nätverksfunktion).
5 Välj den anslutning som du använder för att ansluta till SLA5520.
Exempel – trådlös nätverksanslutning.
6 Välj Lock AutoIP (lås auto-IP).
7 Välj Exit (avsluta).

Låsning av produktidentifikationsnumret (IP-adressen) för PC:n är bara tillåten
om ett Point to point-nätverk (Ad-Hoc) används. 

Delning av Internet-anslutning är bara tillgänglig för en PC med 
2 nätverksanslutningar.
Exempel – PC med Internet-anslutning (stationär) och en trådlös anslutning till

SLA5520.

Den tid som krävs för att söka efter mediahanterare kan minskas till mindre än
20 sekunder.

Antingen - om anslutningen till Internet är tillgänglig via en enda PC – läs
Aktivera delning av Internet i din PC.

Eller, om ingen basstation, router, gateway eller åtkomstpunkt är tillgänglig – läs
Lås produktidentifikationsnumret (IP- adressen) i PC:n.



Extra nätverksinformation
Säkerhet
Brandvägg
Första gången Philips Media Manager behöver tillgång till nätverket kommer
brandväggen att varna dig.
• Välj Unblock (avblockera), Allow (tillåt) eller en liknande fras.

Philips Media Manager kan nu ladda ner uppdateringar och skicka musikströmmar till din
trådlösa musikadapter.
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Om du använder en trådlös gateway eller bassation och det finns en brandvägg,
måste multicast-meddelanden (meddelanden som skickas till flera mottagare) vara
aktiverat för mediaserverprogrammet för att trafik till och från SLA5520
(239.255.255.xxx) ska tillåtas.

MAC-adresstyrning/filter
Om du använder MAC-adresstyrning i det trådlösa nätverket måste du veta vilken
MAC-adress din trådlösa musikadapter har. MAC-adressen är ett unikt nummer som
identifierar enheten i nätverket. Den består av en rad siffror och bokstäver i följande
format: xx.xx.xx.xx.xx.xx.
Du kan visa den trådlösa musikadapterns MAC-adress på LCD-skärmen. Så här visar
du MAC-adressen:

1 Tryck på SETTINGS (17).
2 Välj Device status (enhetsstatus) (3 or 4).
3 Tryck på 2 eller OK (16).
4 Välj Unique product ID (MAC) (unikt produkt-ID) (3 eller 4).

Du måste ändra inställningarna för det trådlösa nätverket så att den trådlösa
musikadapterns MAC-adress undantas från filtrering. I det trådlösa nätverkets
dokumentation finns information om hur du gör detta.



Hälsa och säkerhet
Produkten sänder och tar emot radiovågor när den är påslagen. Produkten
överensstämmer med alla standarder som har definierats för den. Överföringens
kvalitet kan påverkas vid användning av mikrovågsugnar. Andra trådlösa system
(Bluetooth, trådlösa nätverk, osv.) kan också påverka överföringskvaliteten. Produkten
baseras på RF-teknik. Därför kan produkten drabbas av samma slags störningar som
GSM-utrustning, bärbara radioapparater och andra RF-baserade produkter.

Underhåll och service
Om produkten är defekt och behöver repareras men garantitiden är slut kan du
rådfråga våra specialister (se sidan 2).

Återvinning och kassering
Allt överflödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Ditt förpackningsmaterial kan
återvinnas om du lämnar det på en avfallsstation. Hantera alltid förpackningsmaterial,
batterier och gammal utrustning i enlighet med lokala bestämmelser för
avfallshantering.

Information till konsumenten

Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter
som kan både återvinnas och återanvändas. 

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär
det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

SV

29

Extra information



Teknisk information
USA
FCC CFR47 del 15B, klass II

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

Japan
VCCI klass II

CB (IEC60950)

USA
FCC CFR47 del 15C,
Para 15.247, 205, 209

Kanada
IC RSS 210

Europa
EN 300 328

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

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

3,5 W
1,7 W

240 gram

Ljud
WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

Likström 9 V/0,5 A

3,5 mm-anslutning, stereoljud

802.11g

Universell Plug & Play
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Produktsäkerhet

Radiobestämmelser

Mått

Energiförbrukning
Energiförbrukning i vänteläge

Vikt

Kodning/avkodning som stöds

Ingångsanslutning

Utgångsanslutning

Trådlös teknik

Nätverksanslutning



Microsofts friskrivningsklausul avseende skyddat innehåll

Produkten skyddas av vissa rättigheter avseende immateriell egendom som tillhör
Microsoft Corporation. 

Användning eller distribution av sådan teknik utanför denna produk är förbjuden utan
licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.

Innehållsleverantörer använder hanteringsteknik för Windows-medier i denna enhet
(“WM-DRAM”) för att skydda innehållets integritet (“Säkert innehåll”) så att
immateriell egendom, inklusive upphovsrätt, i sådant innehåll inte förskingras. Denna
enhet använder WM-DRM-programvara för att spela upp skyddat innehåll (“WM-
DRM-programvara”). Om säkerheten hos WM-DRM-programvaran i denna enhet har
äventyrats kan ägare av skyddat innehåll (“Ägare av skyddat innehåll”) begära att
Microsoft upphöver rätten för WM-DRM-programvaran att förvärva nya licenser för
att kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Upphävandet påverkar inte WM-
DRM-programvarans förmåga att spela upp ej skyddat innehåll. En lista över återkallad
WM-DRM-programvara skickas till din enhet när du laddar ner en licens för skyddat
innehåll från Internet eller en PC. Microsoft kan, i samband med en sådan licens,
också ladda ner listor över återkallanden till din enhet på uppdrag av ägarna av det
skyddade innehållet.’
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Microsofts friskrivningsklausul avseende...
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Åtkomstpunkt Se Basstation.

Ad-Hoc-nätverk Se Point to point-nätverk.

AES AES är en typ av säkerhetstypen WPA.
Se security type.
Se WPA.
Förkortning – Advanced Encryption Standard

Bandbredd En notering om hastighet, oftast bit per sekund.
Exempel – Internet-tjänsten erbjuder en bandbredd på megabit per sekund.
Exempel – Ljudfilen har en bandbredd på 128 kilobit per sekund.
Exempel – Läs Allmän översikt över bandbredder.

Basstation Enhet med följande funktioner:
• skapa det trådlösa nätverket
• dela Internet-tjänster
• styra kommunikation mellan trådlösa och stationära (Ethernet) enheter
Exempel – Philips basstation, på www.philips.com finns mer information.

Bibliotek I förhållande till mediahanteraren.
Samling av namn, artister, genre och annan information om innehållet som är
tillgängligt för mediahanteraren.
Jämförelse – Registret i en bok.
Exempel – Innehåll i tillämpningen Philips Media Manager.

Bit Den minsta datamängd som lagras eller överförs av elektronisk utrustning.
Exempel – Läs Allmän översikt över bandbredder.

Bithastighet Den bandbredd som krävs för att transportera innehåll.

Bootloader Del av programvaran i SLA5520. Hjälper till att reparera andra delar av
programvaran om ett fel uppstår.

Bredbands-Internet En Internet-tjänst som är online dygnet runt,
alla veckodagar. Har stöd för en minsta bithastighet på 256 kbit/s vid nerladdning.
Exempel – ADSL
Exempel – Kabel

Byte En grupp med 8 bits. Bytes används vanligen för att meddela filstorlekar. För att
förhindra användning av mycket höga nummer definieras grupper av bytes.
Kilobyte (kb) – 1 024 byte
Exempel – Bilden är 450 kilobyte.
Megabyte (Mb) – 1 024 kilobyte
Exempel – Filmen är 700 kilobyte.
Gigabyte (Gb) – 1 024 megabyte 
Exempel – Det går att lagra 120 gigabyte på hårddisken.
Exempel – Läs Allmän översikt över bandbredder.



DHCP En programvara som körs i en basstation eller i en server. En metod för att
tilldela produktidentifikationsnummer till enheter. DHCP-servern identifierar
enheter i nätverket. Sedan tilldelar den produktidentifikationsnummer till enheterna.
Förkortning - Dynamic Host Configuration Protocol.

DNS En programvara som körs i en basstation. Den upprättar kommunikation mellan
Internet-förfrågningar och Internet-leverantören.
Exempel – (Översätter t.ex. url:en www.philips.com till IP-adressen xxx.xxx.xxx.xxx)
Förkortning – Domain Name Server

DRM En metod för att skydda filer, oftast innehåll mot illegal användning.
Förkortning – Digital Rights Management

Encryption key Se security code.

Encryption type Se security type.

Ethernet I förhållande till dagens användning.
Se stationära nätverk.
Exempel – Kabel
Exempel – Anslutning
Exempel – Port
Exempel – Nätverk

Firewall En programvara som körs i en basstation och/eller i en PC som styr
kommunikationen i nätverket.
I brandväggen definieras regler för alla enheter och tillämpningar (t.ex.
programvara). Reglerna måste följas vid kommunikation med andra enheter
och/eller Internet. Reglerna kan definiera att en enhet (exempel – SLA5520) får eller
inte får tillgång till nätverket.
Exempel – Windows Firewall
Exempel – Norton Firewall
Exempel – McAfee Firewall
Exempel – Zonlarm

Firmware Se programvara.
Exempel – Programvara i SLA5520

Gateway En programvara som körs i en basstation eller i en server. 
Den översätter lokal kommunikation till Internet-kommunikation.
Exempel – Philips basstation.

Hårddisk En hårdvara i en PC. Den används ofta för att lagra innehåll och programvara.
Exempel – C-enheten i Windows Explorer.

Hårdvara Enheternas fysiska hölje och invändiga komponenter.

IEEE I förhållande till trådlösa adaptrar – IEEE främjar utvecklingsprocessen inom teknik
som 802.11.
Förkortning – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc
Webb – www.ieee.org

IEEE 802.11 802.11 är en teknikgrupp för trådlös överföring som definieras av IEEE:
802.11b - trådlös överföring med låg hastighet (upp till 11 mbit/s).
802.11g - trådlös överföring med hög hastighet (upp till 54 mbit/s).
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Infrastrukturnätverk Infrastrukturnätverk skapas an en av följande enheter: basstation, router, gateway
eller åtkomstpunkt.
Klientenheter - t.ex. PC:ar, trådlösa musikadaptrar och andra nätverksanslutna
enheter - kan anslutas till infrastrukturnätverket.
Tillgång till bredbands-Internet delas ofta ut av basstationen.
Exempel - Philips basstation med tillgång till Internet, PC med inbyggd trådlös funktion
och Philips SLA5520.

Innehåll Gruppen Musik, Bilder och Filmer kallas innehåll.

IP-adress Se produktidentifikationsnummer.

ISP Ett företag som erbjuder Internet-tjänster. 
Jämförelse – Telefonföretag.
Förkortning – Internet Service Provider.

Kodning/avkodning En programvara som används för att skapa digitala filer av ljud-, bild- och
videoinnehåll.
Består av två delar, en kodare (skapar filer) och en avkodare (spelar upp filerna).

MAC-adress Den unika identifieraren för varje enhet i ett nätverk. 
Den tilldelas till enheterna i fabriken.
Förkortning – Media Access Control-adress.

Mediahanterare En programvara som körs i en PC eller en basstation (router).
Den delar ut innehåll i denna PC till andra enheter i nätverket.
Exempel – Philips Media Manager
Exempel – Windows Media Connect

MP3 En populär kodare/avkodare för ljudfiler.

NAT Behövs oftast inte vid användning i hemmet. En programvara som körs i en
basstation (router).
Del 1 - Den skapar en länk mellan två olika lokala nätverk via Internet. De två

nätverken verkar därefter bara vara ett nätverk.
Används ofta av professionella företag för att länka anställdas nätverk till
företagets nätverk.

Del 2 – Direktkommunikation från interna nätverk till rätt “huvudväg” på Internet.
Vissa specialtillämpningar behöver NAT för att fungera på rätt sätt.
Ibland använder erfarna användare den andra delen för att länka sina enheter
till Internet.

Förkortning – Network Address Translation.

Nätmask Se Subnätmask.

Nätverk En samling av 2 eller fler enheter som kan kommunicera med varandra.
Exempel – Basstation (med tillgång till Internet), SLA5520 och en PC.

Nätverksnamn Nätverksnamnet är identifieraren för det trådlösa nätverket.
Exempel – philips
Exempel – Pauls hem
Exempel – youcannothackme

Navigering Metoden som används för att välja innehåll på en display, t.ex. den på SLA5520.
Exempel – Tangenterna upp och ned, vänster och höger, OK och play på

fjärrkontrollen till SLA5520.

PC I förhållande till denna användarhandbok. PC:n kan antingen vara stationär eller
bärbar.
Förkortning – Personal Computer.
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Point to point-nätverk Används bara om ingen av följande enheter är tillgänglig: basstation, router, gateway
eller åtkomstpunkt. Enheterna kommunicerar direkt med varandra.
Exempel – PC till SLA5520.

Produktidentifikationsnummer Identifikation av en enhet med Internet Protocol (IP). 
Det består av 4 serier med nummer (0 till 255) och punkter. xxx.xxx.xxx.xxx. 
Det kan tilldelas av en DHCP-server eller manuellt.
Produktidentifikationsnumren används av enheterna vid kommunikation med andra
enheter.
Jämförelse – Namn på personer.
Exempel – 192.168.0.1 (192.168.000.001)

Programvara Tillämpning som körs i en enhet eller i en PC.
Programvara kan oftast uppgraderas för att ge nya funktioner.
Exempel – Philips Media Manager.
Exempel – Windows.

Proxy port Proxyporten är “huvudvägen” i nätverket och måste användas vid anslutning till
proxy server.
Intervall – 0 till 65 535

Proxy server En programvara som körs i en basstation eller i en server. Enheterna i nätverket
ber proxyservern (värden) om tillgång till vissa delar av Internet. Förfrågningen görs
via den definierade “huvudvägen” (porten).

RCA En typ av anslutning som används för att ansluta ljud- och videokablar till en enhet.

Router Se basstation.

SCART En typ av anslutning som används för att ansluta videokablar till en enhet.

Security code Säkerhetskoden (kallas ofta krypteringskod) definierar den kod som skyddar ett
trådlöst nätverk. För maximal säkerhet bör en slumpmässig sträng bestående av
tecken, nummer och symboler användas. Inga exempel ges - definiera en egen sträng
för maximal säkerhet. Ändra den ofta.

Security type Säkerhetstypen (kallas ofta krypteringstyp) är den typ av säkerhet som används i det
trådlösa nätverket.
Från bäst till ingen säkerhet:
WPA AES
WPA TKIP
WEP (antingen 64 bit, eller 128 bit)
Ingen
I basstationen (routern) går det att definiera subtyper (längd, antal använda bits).
Exempel – WPA AES
Exempel – WEP 64 bit.

Server En server liknar en PC. Skillnaden är att den används för professionella ändamål.
Exempel – Webbserver (t.ex. www.philips.com)
Exempel – DNS-server

SMS-liknande textinmatning En metod som används för att mata in text med fjärrkontrollen. Liknande metoder
för inmatning av text finns ofta för mobiltelefoner.
Exempel – Siffertangenten 2 växlar mellan 2abcABC.

SSID Se nätverksnamn.
Förkortning – Service Set Identifier
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Static IP Används ibland av erfarna användare.
En metod för att tilldela produktidentifikationsnummer till enheter. Om statisk
IP har aktiverats måste produktidentifikationsnumren tilldelas manuellt.

Stationärt nätverk I stationära nätverk ansluts enheter med kablar (ethernet) till andra enheter. En av
enheterna är ofta en DHCP-server.
Exempel – Router med anslutningar till flera PC:ar.

Strömning Den åtgärdsgrupp som enheter behöver för att transportera innehåll från en plats till
en annan.
Exempel – Läsa musik från en hårddisk, dela ut den i nätverket, avkoda 
(se kodning/avkodning) den i SLA5520 och spela upp musik via ljudsystemet.

Subnet mask Identifiering av möjliga produktidentifikationsnummer (IP-adresser) som går att
använda i ett nätverk. Det består av en serie nummer (0 till 255) och punkter.
xxx.xxx.xxx.xxx.
Exempel – 255.255.255.0

TKIP TKIP är den vanligaste deltypen av säkerhetstypen WPA.
Se security type.
Se WPA.
Förkortning – Temporal Key Integrity Protocol

Trådlös adapter för bärbara datorer Philips trådlösa adapter för bärbara datorer kan ansluta din bärbara dator till det
trådlösa nätverket.
Webb – www.philips.com

Trådlös multimediaadapter Philips Wireless Multimedia Adapter är en UPnP-klient. Den kan spela upp musik,
bild- och filmfiler.
Exempel – på www.philips.com finns mer information.

Trådlös musikadapter Philips Wireless Music Adapter är en UPnP-klient. SLA5520 kan spela upp musikfiler
av typen MP3, WMA och WMA-DRM.

Trådlöst nätverk I trådlösa nätverk ansluts enheter till andra enheter. Anslutningen görs antingen via
kablar (ethernet) eller trådlöst (802.11). En av enheterna är ofta en DHCP-server.
Exempel – Philips basstation (router) med anslutningar till flera PC:ar.

Trådlös USB-adapter Philips trådlösa USB-adapter kan ansluta din PC till det trådlösa nätverket.
Webb – www.philips.com

UPnP Språket som enheten använder för att kommunicera. PC:n är ofta UPnP-server.
SLA5520 är UPnP-klient och UPnP-kontrollpunkt.
Jämförelse – Ditt lokala språk.
Förkortning – Universal Plug and Play.

UPnP-klient En UPnP-klientenhet ansluts till en UPnP-server. Den kan spela upp musik, bilder
och/eller filmer.
Exempel – På www.philips.com finns uppgifter om UPnP-kompatibla produkter.

UPnP-kontrollpunkt En UPnP-kontrollpunkt kan ansluta en UPnP-server till en UPnP-klient. 
Den kan starta, göra paus i och stoppa uppspelning i UPnP-klientenheter. 
UPnP-kontrollpunkter är oftast inbyggda i UPnP-klienter.
Exempel – Enhetens användargränssnitt.

UPnP-server En UPnP-server kan skicka innehållsströmmar till en UPnP-klient.
En UPnP-server är inte nödvändigtvis en PC.
Exempel – Hårddisk med direktanslutning till nätverket som agerar som UPnP-

server.
Exempel – Philips Media Manager.



Grupp Bits Bytes
Giga~ 8 1             Multiplicera med 1 024
Mega~ 8192 1024
Kilo~ 8388608 1048576
~ 8589934592 1073741824

Dividera med 8

Exempel - 5 Mega Bytes = 5 120 Kilo Bytes = 40 960 Kilo Bits.

Allmän översikt över bandbredder

Alla nummer i tabellen har samma värde.
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URL En webbadress.
Exempel – http://www.philips.com.
Förkortning – Uniform Resource Locator

UTP Se ethernet.
Förkortning – Unshielded Twisted Pair.

WAV En populär kodare/avkodare för ljudfiler.
Förkortning - Wave.

WEP WEP är en slags säkerhetstyp.
Förkortning – Wired Equivalent Privacy.

WiFi WiFi är en förkortning för WiFi certified. Innan en enhet certifieras officiellt med
WiFi måste den klara en testprogram från WiFi alliance. WiFi alliance utför tester för
att avgöra om enheten är kompatibel med IEEE 802.11-teknik.
Förkortning – Wireless Fidelity
Exempel – WiFi bg.

WMA En populär kodare/avkodare för ljudfiler.
Förkortning – Windows Media Audio.

WPA WPA är en slags säkerhetstyp.
Förkortning – WiFi Protected Access.

Grupp Mega Bits per sekund
Trådlöst nätverk IEEE 802.11g 54– 108+
Stationärt nätverk 100
Ljud 0.128
Filmer, DivX 1
Filmer, DVD 6
Filmer, HDTV 12

Bandbreddskrav vid vanlig användning
Siffrorna är exempel - variationer är mycket troliga.



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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