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Hvad æsken indeholder

a. Trådløs musikadapter
SLA5520

b1. Fjernbetjening,
b2. 2 stk.AAA batterier

c. Hurtig startvejledning

d. Installations-CD

Installation CD

e. Strømkabel f. Audio-kabel
Stereo RCA til 1/8˝ mini-stik

Hvad du ellers skal bruge

Personlig computer

Eller - Særskilte aktive højttalere

TENRETNI

Trådløst netværk Stikkontakt

Resultat efter installation

Enten - Audio-system (med RCA-indgange)



1 Installér

B Installér Philips Media Manager
1 Klik på Install Philips Media Manager.
2 Følg instruktionerne på skærmen.

Forbered computeren

Start installations-CD’enA
1 Sæt installations-CD’en (d) i CD-drevet.

Forbered SLA5520

➊

Tilslut audio-kabletC

➋

3

➋

Hvis installationsskærmen ikke vises, start CD’en manuelt:
1 Åbn Denne computer.
2 Åbn CD-drevet.
3 Åbn Setup.exe.

Enten - til audio-systemet
1 Tag det medleverede audio-kabel (f).
2 Sæt 1/8˝ mini-stikket i Audio porten på SLA5520.
3 Sæt stereo RCA-stikkene i venstre og højre indgang på audio-

systemet.

4 Tænd for audio-systemet.
5 Vælg den korrekte indgang på audio-systemet.

Sørg for at bruge en indgang på audio-systemet.
Se nærmere oplysninger i brugervejledningen.

Eller - til særskilte aktive højttalere
1 Tag audio-kablet, som er tilsluttet højttalerne.
2 Sæt 1/8˝ mini-stikket i Audio porten på SLA5520.

3 Tænd for højttalerne.

Sørg for at bruge en konvertor, hvis der ikke er et 1/8˝ mini-
stik til rådighed.



End installationD

Disconnect the existing coaxial cable
from your Philips yadda.
Disconnect the existing coaxial cable
from your Philips yadda.

Sæt batterier i fjernbetjeningenE
1 Åbn batterirummet.
2 Sæt batterierne (b2) i batterirummet på fjernbetjeningen (b1).
3 Luk batterirummet.

2 Tilslut

Tilslut strømadapterenD
1 Sæt stikket på strømkablet (e) i DC 9V porten på SLA5520.
2 Sæt strømadapterens stik i stikkontakten.

Vælg sprogA
1 Peg på SLA5520 med fjernbetjeningen (b1).
2 Brug 3 og 4 til at vælge det ønskede sprog.
3 Tryk på OK.

Vælg netværkB
1 Brug 3 og 4 til at vælge navnet på det trådløse netværk.
2 Tryk på OK.

➋

➊

➋

➊

Se nærmere oplysninger om hvordan navnet på det trådløse
netværk findes i brugervejledningen til de andre trådløse
netværksapparater.



C

• Disconnect the existing coaxial
cable from your Philips yadda.

• Connect it to yada yada.

TIP bla bla

Indtast sikkerhedskoden (kun, når der bedes om det)C
1 Enten - Indtast koden med 0-9 ciffertasterne på samme måde som

når der skrives tekst til SMS’er.
Eller - Brug 3 og 4 til at rulle igennem de tegn, som findes.

2 Tryk på OK.

Vælg trådløs funktion (kun, når der bedes om det)D
1 Tryk på OK.

Anvend ændringerE
1 Tryk på OK.

3 Nyd musikken

1 Vælg Start.
2 Enten - Vælg Programs (Programmer).

Eller - Vælg All Programs (Alle programmer).
3 Vælg Philips Media Manager.
4 Vælg Philips Media Manager.
5 Vælg Music (Musik).

Del musik på PCA

Brug 1 og 2 til at vælge det forrige eller det næste tegn.
Brug ∞ til at slette det forrige tegn.

Se nærmere oplysninger om hvordan sikkerhedskoden findes
i brugervejledningen til de andre trådløse netværksapparater
(WEP,WPA).

Eksempel på skrivning af SMS-tekst:
Ciffertast 1 - 1 . - @ <space> ! ~ & :
Ciffertast 2 - 2 a b c A B C
Ciffertast 3 - 3 d e f D E F

Sørg for at vælge Point to point (Ad-Hoc) (Punkt til punkt
(ad-hoc)), hvis du ikke har nogen af følgende apparater:
Basestation, router, gateway eller adgangspunkt.

Oplysninger om produkter, som kan afspille billed- og filmfiler,
findes på www.philips.com.

Fra nu af kan du få adgang til de audio-filer, du har tilføjet, fra
SLA5520.

6 Vælg Add Music (Tilføj musik).
7 Vælg Add Files or Folders (Tilføj filer eller mapper).
8 Vælg de filer eller mapper, du ønsker at tilføje.
9 Vælg Open (Åbn).



E
• Disconnect the existing coaxial cable

from your Philips yadda.
• Connect it to yada yada.

• Disconnect the existing coaxial cable
from your Philips yadda.

• Connect it to yada yada.

Lyt til musik på SLA5520B
1 Tryk på HOME .
2 Tryk på 3 eller 4 for at gennemse menupunkterne.
3 Tryk på 2 eller OK for at vælge det fremhævede menupunkt.

4 Tryk på ;/2 eller OK.

Nærmere oplysninger fås ved at henvise til brugervejledningen på installations-CD’en (d).

Lyt til beskyttet musikC

1 Start media manager på computeren.
2 Kontrollér, at media manageren kan dele beskyttet indhold.
3 Tryk på Home på fjernbetjeningen.
4 Vælg media manager på SLA5520.
5 Se nærmere oplysninger om hvordan afspilningen startes under 

B - Lyt til musik på SLA5520 (2, 3 og 4).

Ekstra funktionerD
PRESET (FORVALG)
1 Tryk på PRESET.
2 Tryk på en ciffertast.

> Det fremhævede punkt gemmes så som et forvalg.

Ciffertaster
1 Tryk på en ciffertast.

> Afspilningen af det forvalgte ciffer begynder så.

JUMP TO (HOP TIL)
1 Tryk på JUMP TO.
2 Tryk på en ciffertast.

> Det fremhævede hopper så til det valgte tegn

(UN)MARK ((U)MARKÉR)
Enten, under navigation - Tryk på (UN)MARK.

> Det fremhævede punkt føjes så til favoritafspilningslisten.
Eller, under navigation i favoritafspilningslisten – Tryk på (UN)MARK.

> Det fremhævede punkt fjernes så fra favoritafspilningslisten.

INFO
Enten, under navigation – Vend tilbage til afspilningsoversigten.
Eller, under afspilningsoversigten – Bed om yderligere oplysninger 
(når disse findes).

Gentag trin 2 og 3, indtil du ser det punkt, du ønsker at afspille.
Blandt de punkter, som kan afspilles, er mapper og filer.

Krav til computeren
1000 MHz/1GHz processor, 256 MB RAM-hukommelse,
Windows XP med servicepakke 2 eller højere.

Media manager (UPnP server)
Enten – En fremtidig version af Philips Media Manager kan

omfatte en indstilling til at streame WMA-DRM
beskyttet musik.

Eller – Windows Media Connect kan benyttes til at streame 
WMA-DRM beskyttet musik. Philips SLA5520 skal føjes
til den sikre liste for Windows Media Connect.



Problemløsning
De seneste oplysninger om problemløsning kan findes på www.philips.com/support

Problem Tip

Apparatet reagerer ikke på
fjernbetjeningen (b1).

Kan ikke finde netværket.

Kan ikke få forbindelse med
netværket.

Ingen media manager vises i
HOME-menuen på SLA5520.

Kan ikke finde media manager fra
SLA5520.

Kan ikke starte afspilning af
musikfil.

Kan ikke starte afspilning af
Internet-radiostation.

Ingen lyd fra højttalerne.

• Kontrollér, at batterierne (b2) er sat rigtigt i.
• Sørg for at pege fjernbetjeningen (b1) mod SLA5520 (a).
• Kontrollér, at SLA5520 er forbundet med en stikkontakt.
• Sæt nye batterier i.

• Kontrollér, at der er tændt for de andre trådløse netværksapparater.
• Enten - Kontrollér, at radiostationens navn (SSID Broadcast) er aktiveret på

basestationen (routeren).
Eller - Indtast radiostationens navn (SSID) manuelt. Se nærmere oplysninger i

brugervejledningen til basestationen (routeren).

• Kontrollér, at du har indtastet sikkerhedskoden (WEP eller WPA) korrekt.
• Kopiér sikkerhedskoden (WEP eller WPA) nøjagtigt som den er indtastet i

basestationen (routeren).
• Kontrollér, at firewall’en på basestationen (routeren) og/eller firewall’en på

computeren ikke filtrerer SLA5520’s MAC adresse fra netværket.
Se nærmere oplysninger i brugervejledningen til basestationen (routeren).

• Kontrollér, at firewall’en på basestationen (routeren) og/eller firewall’en på
computeren ikke spærrer media manageren fra netværket.
Se nærmere oplysninger i media managerens hjælpefil.

• Kontrollér, at SLA5520 er tilsluttet det korrekte netværk.

• Kontrollér, at musikfiler deles af media manageren
• Kontrollér, at media manageren tillader SLA5520 at gennemse biblioteket.

• Kontrollér, at SLA5520 understøtter filformatet (MP3,WMA,WMA-DRM).
• Kontrollér, at media managerens bibliotek er ajourført.
• Ved afspilning af beskyttede sange - Kontrollér, at Internettet er koblet til, når

der afspilles beskyttede sange første gang.

• Kontrollér, at firewall’en på basestationen (routeren) ikke spærrer for Internet-
radiotjenester.

• Prøv igen senere.Tjenesten fungerer måske ikke for tiden.

• Kontrollér, at lyden på SLA5520 ikke er dæmpet.
• Kontrollér, at audio-systemet er tændt.
• Kontrollér, at lyden på audio-systemet ikke er dæmpet.
• Kontrollér, at den korrekte indgang er valgt på audio-systemet.
• Kontrollér, at SLA5520 og audio-systemet er forbundet korrekt.

Garanti - Der henvises til brugervejledningen på installations-CD’en (d).



Har du brug for hjælp?
Brugervejledning - Findes på CD-ROM

Online-hjælp: www.philips.com/support
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