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Met de Philips Streamium SLA5520 Wireless Music Adapter kunt 
u uw Nokia N80 verbinden met uw stereosystemen en de muziek 
afspelen die is opgeslagen op het apparaat.

Als u een pc hebt verbonden met een draadloos netwerk, hebt u 
verder de volgende mogelijkheden:
• De muziekverzameling op uw pc afspelen via de Philips Streamium
• Nummers uit de muziekverzameling op uw pc naar de 

Nokia N80 kopiëren
De apparaten maken gebruik van UPnP (Universal Plug and Play) 
om verbinding te maken via een draadloos LAN.

De Nokia N80 instellen
Voor instructies over het plaatsen van de SIM-kaart en de batterij 
raadpleegt u de instructies in de handleiding Aan de slag van de 
Nokia N80. Plaats een compatibele geheugenkaart in het apparaat.

Als u muziek wilt delen vanaf de pc die is verbonden met het 
draadloze netwerk, installeert u de Home Media Server. Zie ‘De 
muziek op uw pc delen’ op pag. 4 voor instructies.

 Opmerking: gebruik alleen de Home Media Server. Bij de 
Philips Streamium wordt ook de Philips Media Manager 
geleverd. De twee softwaretoepassingen functioneren echter 
niet naast elkaar op één pc.

De Philips Streamium aansluiten
Sluit de Philips Streamium eerst aan op uw stereosystemen.

Bepaal vervolgens op welke manier u de Nokia N80 en de Philips 
Streamium wilt verbinden met het netwerk:

• Muziek afspelen vanaf de pc en de Nokia N80. Selecteer deze 
optie als beide apparaten via een draadloze router zijn 
verbonden met een draadloos netwerk.

• Alleen muziek afspelen vanaf de Nokia N80. Selecteer deze 
optie als u niet beschikt over een pc die is verbonden met een 
draadloos netwerk.

De draadloze router aansluiten
Controleer of u beschikt over de volgende instellingen voor het 
draadloze netwerk: Netwerknaam (SSID), beveiligingsmodus 
(Open/WEP/WPA), en de beveiligingsinstellingen. 

Als u vragen hebt over de netwerkinstellingen, neemt u contact 
op met de persoon die het netwerk heeft geïnstalleerd, uw 
internetprovider (ISP) of de fabrikant van de router. 

 Tip! Als u tekst wilt invoeren, gebruikt u de cijfertoetsen op 
de afstandsbediening van de Philips Streamium. U kunt op 
dezelfde manier tekst invoeren als bij SMS-berichten op 
mobiele telefoons. De tekstinvoer is hoofdlettergevoelig, dus 
de invoer moet overeenkomen met uw netwerkinstellingen. 
Als u hoofdletters wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op de 
cijfertoetsen om door de tekens te bladeren (bijvoorbeeld 
2abcABC). Als u tekst wilt wissen, drukt u op . 

Ga als volgt te werk om de Philips Streamium te verbinden met 
een draadloze router:
1 Schakel de draadloze router en de Philips Streamium in.
2 Selecteer de taal en het draadloze eigen netwerk in de lijst 

en druk op OK.
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3 Voer de beveiligingscode in als het eigen netwerk 
gebruikmaakt van codering. Als de code geldig is, wordt de 
optie OK op de Philips Streamium ingeschakeld. Druk op OK.

4 Selecteer Automatisch (DHCP) als netwerkinstelling en 
druk op OK.

5 Als u de instellingen wilt toepassen, drukt u op OK. De Philips 
Streamium wordt opnieuw gestart, wordt verbonden met het 
draadloze netwerk en krijgt een netwerkadres toegewezen.

De Philips Streamium is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik. 
Zie ‘De N80 verbinden met het netwerk’ op pag. 3 als u de 
Nokia N80 wilt aansluiten.

Punt-naar-puntverbinding
Ga als volgt te werk als u niet beschikt over een draadloze router, 
en u een punt-naar-puntverbinding tot stand wilt brengen 
tussen de apparaten.

 Tip! Als u tekst wilt invoeren, gebruikt u de cijfertoetsen op 
de afstandsbediening van de Philips Streamium. U kunt op 
dezelfde manier tekst invoeren als bij SMS-berichten op 
mobiele telefoons. De tekstinvoer is hoofdlettergevoelig, dus 
de invoer moet overeenkomen met uw netwerkinstellingen. 
Als u hoofdletters wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op de 
cijfertoetsen om door de tekens te bladeren (bijvoorbeeld 
2abcABC). Als u tekst wilt wissen, drukt u op . 

1 Schakel de Philips Streamium in.
2 Selecteer de taal en start de configuratiewizard. Selecteer 

Overige (geavanceerd).
3 Voer de gewenste netwerknaam (SSID) in Druk op OK.

4 Selecteer Point to point (Ad-Hoc) en druk op OK.
5 Selecteer WEP (64 of 128) als beveiligingstype en druk op 

OK.
6 Voer een beveiligingscode in. Als de code geldig is, wordt de 

optie OK op de Philips Streamium ingeschakeld. Schrijf de 
ingevoerde code op voor later gebruik. Druk op OK.

7 Selecteer Automatisch (DHCP) als netwerkinstelling en 
druk op OK.

8 Als u de instellingen wilt toepassen, drukt u op OK. De 
Philips Streamium wordt opnieuw gestart, wordt verbonden 
met het draadloze netwerk en krijgt een netwerkadres 
toegewezen. 

De Philips Streamium is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik. 
Verbind vervolgens de Nokia N80 met het draadloze netwerk.

De N80 verbinden met het netwerk
Raadpleeg de gebruikershandleiding en de ingebouwde Help-
functie van de Nokia N80 voor verdere instructies over het 
verbinden van het apparaat met een draadloos netwerk.

Ga als volgt te werk om het apparaat te verbinden met het 
draadloze netwerk:

 Tip! Als u items in het apparaat selecteert, geeft de 
lichtblauwe balk de instelling van het standaardthema aan.

1 Druk op  en selecteer Connect. > Eigen netw. > 
Instellingen > Eigen toegangspunt > Door gebruiker 
gedefin..
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2 Selecteer Ja om een 
toegangspunt op te geven.

3 Voer de volgende instellingen in:
WLAN-netwerknaam—
Selecteer Netw.namen zken en 
selecteer het draadloze 
netwerk in de lijst met 
gevonden WLAN-netwerken. 
Als uw netwerk niet wordt 
weergegeven, is het mogelijk 
verborgen. Als dit het geval is, 
moet u de netwerknaam zelf 
invoeren. 
Als u verbinding maakt met een 
verborgen netwerk, moet u de 
juiste instellingen opgeven 
voor Netwerkstatus, WLAN-
netwerkmodus en WLAN-
beveil.modus (WEP, WPA/
WPA2 of Open netwerk). 

4 Selecteer WLAN-
beveil.instell. > Opties > 
Wijzigen. Selecteer de juiste 
beveiligingscodes. Als het 
draadloze netwerk bijvoorbeeld 
gebruikmaakt van de WEP-coderingsmethode, geeft u de juiste 
beveiligingscode op in Instell. WEP-sleutel > WEP-sleutel.
Gebruik dezelfde beveiligingsinstellingen als de instellingen die 
u eerder hebt ingevoerd voor de Philips Streamium.

Als u vragen hebt over de netwerkinstellingen, neemt u contact 
op met de persoon die het netwerk heeft geïnstalleerd, uw 
internetprovider (ISP) of de fabrikant van de router. 

5 Selecteer Terug tot de lijst Eigen toegangspunt wordt 
weergegeven. Selecteer het toegangspunt dat u hebt 
gemaakt in de lijst en Opties > Selecteren. Op het apparaat 
wordt de pop-up Galerij bijgewerkt weergegeven. De 
functies voor Eigen netwerk zijn nu beschikbaar in Galerij.
 Tip! Druk op  en selecteer Instrum. > Instell. > 

Verbinding > Toegangspunten om toegangspunten toe te 
voegen en te wijzigen in de verbindingsinstellingen.

Als de Nokia N80 is verbonden met een draadloos netwerk, raakt 
de batterij sneller leeg. Sluit de lader aan op het apparaat als u 
de draadloze LAN-verbinding gedurende langere tijd gebruikt.

Als u geen pc hebt aangesloten op een draadloos netwerk, en u 
een punt-naar-puntverbinding tot stand hebt gebracht tussen 
de apparaten, kunt u het hoofdstuk ‘De muziek op uw pc delen’ 
overslaan.

De muziek op uw pc delen
De Home Media Server is een pc-toepassing waarmee de muziek 
op uw pc beschikbaar wordt voor de Philips Streamium en de 
Nokia N80. Controleer voordat u begint of de pc is aangesloten 
op een draadloos netwerk (via een bedrade verbinding met de 
draadloze router of via een draadloze netwerkinterface).

 Opmerking: gebruik alleen de Home Media Server. Bij de 
Philips Streamium wordt ook de Philips Media Manager 
geleverd. De twee softwaretoepassingen functioneren echter 
niet naast elkaar op één pc.
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1 Installeer de Home Media Server-toepassing op een 
compatibele pc vanaf de cd-rom die bij het apparaat wordt 
geleverd. Voor de Home Media Server is het besturingssysteem 
Microsoft Windows 2000 of Windows XP vereist. Als uw pc is 
beveiligd met een firewall, is het mogelijk dat u de instellingen 
moet wijzigen om de pc te laten werken met de Nokia N80. Volg 
de instructies op het scherm om de toepassing te installeren.

2 Volg na afloop van de installatie de instellingsinstructies van 
de Home Media Server.

3 Als u wordt gevraagd de gecontroleerde mappen op te geven, 
gebruikt u de knoppen Add en Remove om op te geven welke 
mappen de muziek bevatten die u wilt overdragen naar de 
Nokia N80 en wilt afspelen met de Philips Streamium. De 
servernaam is de naam die wordt weergegeven op het scherm 
van de apparaten. U kunt de naam een persoonlijke tint geven, 
bijvoorbeeld MusicBox of DJ Mike.

4 Controleer of Enable Media Server is aangevinkt. Als u wilt 
dat de Home Media Server elke keer dat u zich aanmeldt op 
de pc, automatisch wordt gestart, vinkt u ook Start 
automatically at login aan. Uw muziekverzameling wordt 
vervolgens toegevoegd aan de bibliotheek van de Home Media 
Server. Afhankelijk van de grootte van uw muziekverzameling, 
kan het enige tijd duren om de muziek toe te voegen. 

5 Klik op Finished nadat alle muziek is toegevoegd.
6 Controleer of de schermen van Home Media Server uw muziek-

verzameling bevatten. Klik op Add music om muziek toe te 
voegen aan de verzameling en volg de instructies op het scherm.

Muziek afspelen
Als u nummers wilt afspelen en uw muziekverzameling wilt 
delen op de Nokia N80, raadpleegt u de instructies die hiervoor 
van toepassing zijn.

Zie ook ‘De muziekverzameling op de pc afspelen’ op pag. 7 en 
‘Van de pc naar de Nokia N80 kopiëren’ op pag. 7 als u een pc 
hebt aangesloten op het draadloze netwerk. 

Muziek afspelen vanaf de Nokia N80
Zorg ervoor dat u de muziek in de WMA- of MP3-indeling hebt 
opgeslagen op de Nokia N80.

Ga als volgt te werk als u uw nummers vanaf het apparaat wilt 
afspelen via de Philips Streamium:
1 Druk op  en selecteer Galerij > Tracks.
2 Blader door de inhoud om de nummers te selecteren die u 

wilt afspelen, en selecteer Opties > Afsp. via eigen netw.. 
Er wordt gezocht naar apparaten.

3 Selecteer Philips SLA5520 in de lijst Selecteer apparaat:. 
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld op de Philips 
Streamium. Druk op  of  om het volume in te stellen.

Muziek delen vanaf uw Nokia N80
Als u muziek wilt delen met de Nokia N80, moet u ervoor zorgen 
dat u muziek in de WMA- of MP3-indeling hebt opgeslagen op 
het apparaat.

 Tip! U kunt muziek bijvoorbeeld overdragen naar de Nokia 
N80 met Nokia PC Suite, met Galerij via het draadloze 
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netwerk (niet aanbevolen voor grotere hoeveelheden 
gegevens), of via een compatibele miniSD-kaart (direct via de 
pc of via een USB-verbinding).

Ga als volgt te werk om uw muziekverzameling te delen binnen het 
draadloze netwerk en deze af te spelen via de Philips Streamium:
1 Druk op  en selecteer Connect. > Eigen netw. > 

Instellingen.
2 Selecteer Inhoud delen > Aan. De verbinding met het 

draadloze netwerk wordt geactiveerd binnen het apparaat. 
Het draadloze netwerk is actief als  wordt weergegeven. 
Als u geen inhoud kunt delen, controleert u of de 
netwerkinstellingen van het eigen toegangspunt juist zijn. 

3 Selecteer Terug om terug te gaan naar het menu Eigen 
netwerk en selecteer Inhoud delen.

4 Selecteer in de weergave Inhoud delen de optie Muziek > 
Alle bestanden delen en OK.

5 Selecteer Terug om terug te gaan naar het menu Eigen 
netwerk. Controleer of Delen aan en Geselecteerde albums 
op het scherm worden weergegeven.
Als u de muziekverzameling hebt gewijzigd op het apparaat 
(als u bijvoorbeeld nummers hebt verwijderd of toegevoegd), 
herhaalt u stap 2 tot en met 5 om de wijzigingen toe te 
passen binnen het eigen netwerk.

6 Selecteer in de Philips Streamium de optie Nokia N80. Als u 
Mijn apparaatnaam hebt gewijzigd in Eigen netw. > 
Instellingen in de Nokia N80, wordt hier de naam 
weergegeven die u hebt ingevoerd.

7 Selecteer in de Philips Streamium de optie Music.
8 Selecteer in de Nokia N80 Ja om het verbindingsverzoek van 

de Philips Streamium te accepteren.

9 Selecteer met de navigatietoetsen op de afstandsbediening 
het nummer dat u wilt afspelen in de Philips Streamium. 
Druk op OK om het afspelen te starten.

Als u een pc hebt aangesloten op het draadloze netwerk, 
raadpleegt u de instructies over het gebruik van de Nokia N80 
als een afstandsbediening, over het afspelen van de muziek op 
uw pc en over het kopiëren van nummers op de pc.

Nokia N80 als afstandsbediening
Controleer of het draadloze netwerk, de pc en de Philips Streamium 
zijn ingeschakeld, en of de Home Media Server is gestart.

Ga als volgt te werk als u het apparaat wilt gebruiken als 
afstandsbediening en hiermee door de muziekverzameling op de 
pc te bladeren en nummers af te spelen via de Philips Streamium.
1 Druk op  en selecteer Galerij > Eigen netwerk. Er wordt 

gezocht naar servers binnen het netwerk.
2 Als de servers zijn gevonden, 

selecteert u de Home Media 
Server.

3 Blader door de inhoud om de 
nummers te selecteren die u wilt 
afspelen, en selecteer Opties > 
Afsp. via eigen netw..

4 Selecteer in de lijst Selecteer 
apparaat: de optie Philips 
SLA5520. Het geselecteerde 
nummer wordt afgespeeld op 
de Philips Streamium. Druk op 

 of  om het volume met de Nokia N80 in te stellen.
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 Tip! Als u meerdere nummers wilt selecteren, houdt u  
ingedrukt en drukt u  of  in om nummers toe te voegen 
aan de selectie. Als u alle nummers wilt selecteren, selecteert 
u Opties > Markeringen aan/uit > Alle markeren.

De muziekverzameling op de pc afspelen
Controleer of het draadloze netwerk, de pc en de Philips Streamium 
zijn ingeschakeld, en of de Home Media Server is gestart.

Ga als volgt te werk als u de muziekverzameling op de pc via de 
Philips Streamium wilt afspelen:
1 Selecteer Home Media Server in de Philips Streamium. Als 

u de naam van de Home Media Server hebt gewijzigd, wordt 
hier de naam weergegeven die u hebt ingevoerd.

2 Selecteer Music.
3 Selecteer met de navigatietoetsen de map die u wilt openen. 

Herhaal deze stap totdat u de muziek hebt gevonden die u 
wilt afspelen.

4 Druk op OK om het afspelen te starten.

Van de pc naar de Nokia N80 kopiëren
Controleer of het draadloze netwerk, de pc en de Nokia N80 zijn 
ingeschakeld, en of de Home Media Server is gestart. Sla de 
nummers op de pc of de Nokia N80 alleen op in de WMA- of MP3-
indeling zodat u deze via de Philips Streamium kunt afspelen.

1 Druk op  en selecteer 
Galerij > Eigen netwerk. Er 
wordt gezocht naar servers 
binnen het netwerk.

2 Als de servers zijn gevonden, 
selecteert u de Home Media 
Server.

3 Blader door de inhoud om de 
nummers te selecteren die u 
wilt afspelen, en selecteer 
Opties > Kopiëren naar 
telefoon. De geselecteerde 
nummers worden naar het apparaat gekopieerd.

Het delen van nummers op de Nokia N80 
stoppen
Als u de nummers op de Nokia N80 niet meer wilt delen, drukt u 
op  en selecteert u Connect. > Eigen netw. > Instellingen > 
Inhoud delen > Uit.

Problemen oplossen: Vraag en antwoord
Muziek afspelen

V: Hoe kan ik een playlist van mijn pc afspelen met de Nokia N80?

A: Markeer de nummers die u wilt afspelen in de Nokia N80 en 
selecteer Opties > Afsp. via eigen netw..
V: Waarom kan ik een nummer op mijn Nokia N80 niet vinden 
met de Philips Streamium?
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A: Nadat u nummers op de Nokia N80 hebt verwijderd of 
toegevoegd, moet u het delen opnieuw activeren in Connect. > 
Eigen netw. > Instellingen > Inhoud delen > Muziek.

Zorg er bovendien voor dat u op de Nokia N80 Ja hebt 
geantwoord op de pop-up met het verbindingsverzoek. Hiermee 
zorgt u ervoor dat de Philips Streamium toegang krijgt tot de 
gedeelde inhoud op de Nokia N80.

V: Waarom kan ik de afgespeelde muziek niet horen?

A: Controleer of het volumeniveau hoog genoeg is ingesteld op 
de Nokia N80, de Philips Streamium en op de stereosystemen.

V: Waarom stopt de muziek als ik de Nokia N80 voor andere 
doelen probeer te gebruiken (bijvoorbeeld een telefoongesprek)?

A: De muziek wordt bij gebruik van bepaalde toepassingen in de 
Nokia N80 gestopt. De muziek kan weer worden afgespeeld als 
u de toepassing niet meer gebruikt.

Verbinding
V: Waarom kan ik niet in de inhoud van mijn Nokia N80 bladeren 
met mijn Philips Streamium?

A: Controleer op de Nokia N80 of Inhoud delen is ingesteld op 
Aan in Connect. > Eigen netw. > Instellingen > Inhoud delen. 

V: Waarom kan ik het draadloze netwerk niet zien?

A: Het draadloze netwerk is mogelijk verborgen of uitgeschakeld. 

V: Waarom is de Nokia N80 niet zichtbaar in het scherm van de 
Philips Streamium?

A: Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de verbinding. 
Controleer ook of u het delen van muziek in de Nokia N80 hebt 
ingeschakeld.

Zorg er bovendien voor dat u op de Nokia N80 Ja hebt 
geantwoord op de pop-up met het verbindingsverzoek. Hiermee 
zorgt u ervoor dat de Philips Streamium toegang krijgt tot de 
gedeelde inhoud op de Nokia N80.

V: Ik heb alle vereiste instellingen ingevoerd, maar het systeem 
werkt nog steeds niet. Wat moet ik doen?

A: Neem contact op met de persoon die het netwerk heeft 
geïnstalleerd, uw internetprovider (ISP) of de fabrikant van de 
router.

Configuratie

V: Waarom moet ik de Home Media Server steeds opnieuw 
configureren?

A: Controleer of u alleen de Home Media Server hebt 
geïnstalleerd. Verwijder de Philips Media Manager als u deze 
hebt geïnstalleerd.
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