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Wat zit er in de verpakking?

a. Draadloze muziekadapter
SLA5520

b1. Afstandsbediening,
b2. 2 AAA-batterijen

c. Verkorte handleiding

d. Installatie-cd

Installation CD

e. Voedingskabel f. Audiokabel
Stereo RCA naar 1/8˝-ministekker

Wat heeft u nog meer nodig?

Personal computer

Of - Losse actieve luidsprekers

TENRETNI

Draadloos netwerk Stopcontact

Resultaat na installatie

Ofwel - Een audiosysteem (met RCA-ingangen)



1 Installeren

B Installeren van Philips Media Manager
1 Klik op Install Philips Media Manager

(Philips Media Manager installeren).
2 Volg de instructies op het scherm.

Voorbereiden van de computer

Starten van de installatie-cdA
1 Plaats de installatie-cd (d) in het cd-station.

Voorbereiden van de SLA5520

➊

Aansluiten van de audiokabelC

➋

3

➋

Als het installatiescherm niet verschijnt, start de cd dan
handmatig op:
1 Open Deze computer.
2 Open Cd-station.
3 Open Setup.exe.

Ofwel - op een audiosysteem
1 Neem de bijgeleverde audiokabel (f).
2 Sluit de 1/8˝-ministekker aan op de Audiopoort van de SLA5520.
3 Sluit de stereo RCA-stekkers aan op de linker- en

rechteringang van het audiosysteem.

4 Schakel het audiosysteem in.
5 Kies de juiste ingang op het audiosysteem.

Let erop dat u een ingang gebruikt op het audiosysteem.
Zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing voor meer details.

Of - op losse actieve luidsprekers
1 Neem de audiokabel die aangesloten is op de luidsprekers.
2 Sluit de 1/8˝-ministekker aan op de Audiopoort van de

SLA5520.

3 Schakel de luidsprekers in.

Gebruik een adapter als de 1/8˝-ministekker niet beschikbaar is.



End installationD

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

Plaatsen van de batterijen in de afstandsbedieningE
1 Open het batterijvak.
2 Plaats de batterijen (b2) in het batterijvak van de

afstandsbediening (b1).
3 Sluit het batterijvak.

2 Aansluiten

Aansluiten van de netadapterD
1 Sluit de kleine stekker van de voedingskabel (e) aan op de 

DC 9V-poort van de SLA5520.
2 Sluit de netadapter aan op het stopcontact.

Kiezen van een taalA
1 Richt de afstandsbediening (b1) naar de SLA5520.
2 Gebruik 3 en 4 om de gewenste taal te kiezen.
3 Druk op OK.

Kiezen van een netwerkB
1 Gebruik 3 en 4 om de naam van het gewenste draadloze

netwerk te kiezen.
2 Druk op OK.

➋

➊

➋

➊

Zie de gebruiksaanwijzing van de andere draadloze
netwerkapparatuur voor meer details over het verkrijgen van
een draadloos netwerknaam.



C

• Disconnect the existing coaxial
cable from your Philips yadda.

• Connect it to yada yada.

TIP bla bla

Intoetsen van uw beveiligingscode (alleen als dit gevraagd wordt)C
1 Ofwel - gebruik de cijfertoetsen 0-9 om in te toetsen zoals bij

sms-teksten.
Of - gebruik 3 en 4 om door de beschikbare karakters heen te

lopen.

2 Druk op OK.

Kiezen van de draadloze methode (alleen als dit gevraagd wordt)D
1 Druk op OK.

Toepassen van de wijzigingenE
1 Druk op OK.

3 Genieten

1 Kies Start.
2 Ofwel - Kies Programs (Programma’s).

Of - Kies All Programs (Alle programma’s).
3 Kies Philips Media Manager.
4 Kies Philips Media Manager.
5 Kies Music (Muziek).

Delen van muziek op de pcA

Gebruik 1 en 2 om het vorige of het volgende karakter te
kiezen. Gebruik ∞ om het vorige karakter te wissen.

Zie de gebruiksaanwijzing van de andere draadloze
netwerkapparatuur voor meer details over het verkrijgen van
de beveiligingscode (WEP,WPA).

Voorbeeld van sms-tekst:
Cijfertoets 1 - 1 . - @ <spatie> ! ~ & :
Cijfertoets 2 - 2 a b c A B C
Cijfertoets 3 - 3 d e f D E F

Let erop dat u Point to point (Ad-Hoc) kiest als u niet
over één van de volgende apparaten beschikt: een basisstation,
router, gateway of access point.

Voor producten die bestanden met afbeeldingen en films
kunnen afspelen, zie www.philips.com.

Vanaf nu kunt u de toegevoegde audiobestanden vanaf de
SLA5520 bereiken.

6 Zie Add Music (Muziek toevoegen).
7 Kies Add Files or Folders (Bestanden of mappen toevoegen).
8 Kies de bestanden of mappen die u toe wilt voegen.
9 Kies Open (Openen).



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.

Luisteren naar muziek op de SLA5520B
1 Druk op HOME.
2 Druk op 3 of 4 om door de menu-items heen te lopen.
3 Druk op 2 of OK om het menu-item dat oplicht te kiezen.

4 Druk op ;/2 of OK.

Voor meer details, zie de gebruiksaanwijzing op de installatie-cd (d).

Luisteren naar beveiligde muziekC

1 Start de media manager op de computer.
2 Let erop dat de media manager beveiligde inhoud deelt.
3 Druk op Home op de afstandsbediening.
4 Kies de media manager op de SLA5520.
5 Zie B - Luisteren naar muziek op de SLA5520 (2, 3 en 4)

voor meer details over het afspelen.

Extra functiesD
PRESET
1 Druk op PRESET.
2 Druk op een cijfertoets.

> Het item dat oplicht, wordt voorgeprogrammeerd.

Cijfertoetsen
1 Druk op een cijfertoets.

> Het voorgeprogrammeerde nummer begint te spelen.

JUMP TO
1 Druk op JUMP TO.
2 Druk op een cijfertoets.

> Het gekozen karakter licht op.

(UN)MARK
Owel, tijdens het navigeren - Druk op (UN)MARK.

> Het item dat oplichtte, wordt toegevoegd aan de afspeellijst met favorieten.
Of, tijdens het navigeren door de afspeellijst met favorieten – Druk op
(UN)MARK.

> Het item dat oplichtte, wordt verwijderd uit de afspeellijst met favorieten.

INFO
Ofwel, tijdens het navigeren – Terugkeren naar afspeelweergave.
Of, tijdens afspeelweergave – Extra informatie opvragen (indien
beschikbaar).

Herhaal de stappen 2 en 3 tot u het item ziet dat u af wilt
spelen.Tot de items die afgespeeld kunnen worden, behoren
de mappen en bestanden.

Vereisten voor de computer
1000 MHz/1GHz-processor, 256 MB RAM-geheugen,
Windows XP met Service pack 2 of hoger.

Media manager (UPnP server)
Ofwel – Een toekomstige versie van Philips Media Manager

kan mogelijk beschikken over de mogelijkheid om
muziek met WMA-DRM-beveiliging te streamen.

Of – Windows Media Connect kan gebruikt worden om
muziek met WMA-DRM-beveiliging te streamen.
De Philips SLA5520 moet toegevoegd worden aan de
veilige lijst van Windows Media Connect.



Verhelpen van storingen
Voor de meest recente informatie voor het verhelpen van storingen, zie www.philips.com/support

Probleem Advies

Geen reactie op de
afstandsbediening (b1).

Kan geen netwerk vinden

Kan geen verbinding maken met
het netwerk.

Er staat geen media manager in
het menu HOME van de SLA5520.

Door de media manager browsen
vanaf de SLA5520 lukt niet.

Het afspelen van een
muziekbestand lukt niet.

Het afspelen van een
internetradiostation lukt niet.

Geen geluid uit de luidsprekers.

• Controleer of de batterijen (b2) op de juiste manier geplaatst zijn.
• Let erop dat de afstandsbediening (b1) op de SLA5520 (a) gericht is.
• Controleer of de SLA5520 aangesloten is op het stopcontact.
• Vervang de batterijen door nieuwe.

• Controleer of uw andere draadloos netwerkapparaten ingeschakeld zijn.
• Ofwel - Controleer of het uitzenden van de netwerknaam (SSID Broadcast)

ingeschakeld is op uw basisstation (router).
Of - Geef de netwerknaam (SSID) handmatig op. Zie de gebruiksaanwijzing van

het basisstation (router) voor meer details.

• Controleer of u de beveiligingscode (WEP of WPA) juist ingevoerd heeft.
• Kopieer de beveiligingscode (WEP of WPA) exact zoals ingevoerd in het

basisstation (router).
• Zorg ervoor dat de firewall op het basisstation (router) en/of de firewall op de

computer het MAC-adres van de SLA5520 niet van het netwerk filteren.
Zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation (router) voor meer details.

• Zorg ervoor dat de firewall op het basisstation (router) en/of de firewall op de
computer de media manager niet van het netwerk blokkeren.
Zie de help-file van de media manager voor meer details.

• Controleer of de SLA5520 aangesloten is op het juiste netwerk.

• Zorg ervoor dat de muziekbestanden gedeeld worden door de media manager.
• Zorg ervoor dat de media manager de SLA5520 toestaat om door de

bibliotheek te browsen.

• Controleer of de SLA5520 het bestandsformaat ondersteunt 
(MP3,WMA,WMA-DRM).

• Controleer of de bibliotheek van de media manager up-to-date is.
• Bij het afspelen van beschermde nummers - Zorg ervoor dat er verbinding

met het internet mogelijk is als beschermde nummers voor de eerste keer
afgespeeld worden.

• Zorg ervoor dat de firewall op het basisstation (router) de
internetradiodiensten niet blokkeert.

• Probeer later opnieuw. Het kan zijn dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is.

• Controleer of het geluid van de SLA5520 niet uitgeschakeld is.
• Controleer of het audiosysteem ingeschakeld is.
• Controleer of het geluid van het audiosysteem niet uitgeschakeld is.
• Controleer of de juiste ingang gekozen is op het audiosysteem.
• Controleer of de SLA5520 en het audiosysteem op de juiste manier

aangesloten zijn.

Garantie - Zie de gebruiksaanwijzing op de installatie-cd (d).



Hulp nodig?
Gebruiksaanwijzing - Bijgeleverd op cd-rom

On line-ondersteuning: www.philips.com/support

Helpdesk:

3122?????????????? Printed in Taiwan NM/RR/2305

Wijzigingen van technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
De handelsmerken zijn eigendom van de Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaars.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.Alle rechten voorbehouden.

Austria ..................................................0820 901115 € 0,20
Belgium .................................................070 253 010 € 0,17
Canada - English / Español .....1-888-PHILIPS (744-5477)
Canada - Français .....................1-800-661-6162
Denmark..............................................3625 8761
Finland ...................................................09 2290 1908
France....................................................08 9165 0006 € 0,23
Germany ..............................................0180 5 007 532 € 0,12
Greece ................................................0 0800 3122 1223
Ireland ..................................................01 601 1161
Italy ..............................................199 404 042 € 0,25
Luxemburg .........................................26 84 30 00
Netherlands.......................................0900 0400 063 € 0,20
Norway.................................................2270 8250
Portugal ................................................2 1359 1440
Spain .......................................................902 888 785 € 0,15
Sweden .................................................08 632 00 16
Switzerland.........................................02 2310 2116
UK ...........................................................0906 1010 017 £ 0.15
USA.........................................................1-888-PHILIPS (744-5477)

Land Telefoonnummer


