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Hva ligger i esken

a. Trådløs musikkadapter
SLA5520

b1. Fjernkontroll,
b2. 2x AAA batterier

c. Hurtigveiledning

d. Installasjons-CD

Installation CD

e. Strømledning f. Audio-ledning
Stereo RCA til 1/8˝ mini-jakk

Dette trenger du også

Personlig datamaskin

Eller - Separate aktive høyttalere

TENRETNI

Tådløst nettverk Stikkontakt

Resultat etter installasjonen

Enten - Audio-system (med RCA innganger)



1 Installer

B Installer Philips Media Manager
1 Klikk på Installer Philips Media Manager.
2 Følg veiledningen på skjermen.

Gjøre datamaskinen klar

Start installasjons-CD-enA
1 Legg installasjons-CD-en (d) i CD-stasjonen.

Gjøre klar SLA5520

➊

Kople til audio-ledningC

➋

3

➋

Hvis installasjonsskjermen ikke kommer til syne, start CD-en
manuelt:
1 Åpne Min datamaskin.
2 Åpne CD-stasjon.
3 Åpne Setup.exe.

Enten - til audiosystem
1 Ta audio-ledningen (f) som følger med.
2 Plugg 1/8˝ mini-jakken inn i Audio porten på SLA5520.
3 Plugg stereo RCA kontaktene inn i venstre og høyre inngang

på audiosystemet.

4 Slå på audiosystemet.
5 Velg riktig inngang på audiosystemet.

Pass på å bruke en inngang på audiosystemet.
Se veiledning i brukerhåndboken.

Eller - til separate aktive høyttalere
1 Ta audio-ledningen somer koplet til høyttalerne.
2 Plugg 1/8˝ mini-jakken til Audio porten på SLA5520.

3 Slå på høyttalerne.

Pass på å bruke en konverteringsplugg hvis en 1/8˝ mini-jakk
ikke er tilgjengelig.



End installationD

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

Sette batterier i fjernkontrollenE
1 Åpne batterirommet.
2 Legg batteriene (b2) i batterirommet på fjernkontrollen (b1).
3 Lukk batterirommet.

2 Kople til

Kople til strømadapterD
1 Plugg kontakten på strømledningen (e) inn i DC 9V porten på

SLA5520.
2 Plugg strømadapteren inn i nettstrømkontakten.

Velge språkA
1 Rettfjernkontrollen (b1) mot SLA5520.
2 Bruk 3 og 4 for å velge hvilket språk du vil ha.
3 Trykk OK.

Velge nettverkB
1 Bruk 3 og 4 for å velge navnet på ditt trådløse nettverk.
2 Trykk OK.

➋

➊

➋

➊

Slå opp i brukerhåndboken for de andre
nettverksanordningene for opplysninger om hvordan man får
et navn for et trådløst nettverk.



C
• Disconnect the existing coaxial

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

TIP bla bla

Oppgi sikkerhetskode (når du blir bedt om det)C
1 Bruk enten - siffertastene 0-9 til å taste inn SMS-lignende tekst.

Eller - Bruk 3 og 4 til å bla gjennom tilgjengelige tegn.

2 Trykk OK.

Velg trådløs modus (kun når du blir bedt om det)D
1 Trykk OK.

Godta endringeneE
1 Trykk OK.

3 Hygg deg

1 Velg Start.
2 Enten - Velg Programmer.

Eller - Velg Alle programmer.
3 Velg Philips Media Manager.
4 Velg Philips Media Manager.
5 Velg Musikk.

Dele musikk på PC-enA

Bruk 1 og 2 til å velge forrige eller neste tegn.
Bruk ∞ til å slette forrige tegn.

Slå opp i brukerhånsbøkene for de andre trådløse
nettverksanordningene for opplysninger om hvordan man får
tak i sikkerhetskoden (WEP,WPA).

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

Pass på å velgePunkt til punkt (Ad-hoc) hvis du ikke har
noen av de følgende anordningene: Basestasjon, ruter, gateway
(portal) eller tilgangspunkt.

For produkter som kan avspille bilde- og filmfiler,
se www.philips.com.

Fra nå av vil du ha tilgang til audiofilene du la inn fra
SLA5520.

6 Velg Legg til musikk.
7 Velg Legg til filer eller mapper.
8 Velg filer eller mapper du ønsker å legge til.
9 Velg Åpne.



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.

Hør på musikk på SLA5520B
1 Trykk HOME.
2 Trykk 3 eller 4 for å bla gjennom menyvalgene.
3 Trykk 2 eller OK for å velge markert menyvalg.

4 Trykk ;/2 eller OK.

For detaljert informasjon, se brukerhåndboken på installasjons-CD-en (d).

Hør på beskyttet musikkC

1 Start Media Manager på datamaskinen.
2 Pass på at mediebehandleren (Media Manager) deler beskyttet

innhold.
3 Trykk Home på fjernkontrollen.
4 Velg mediebehandler på SLA5520.
5 Se B - Høre på musikk på SLA5520 (2, 3 og 4) for

opplysninger om hvordan du starter avspilling.

TilleggsfunksjonerD
PRESET
1 Trykk PRESET.
2 Trykk en siffertast.

> Det uthevede elementet blir lagret som forhåndsinnstilt.

Siffertaster
1 Trykk en siffertast.

> Begynner avspilling av forhåndsinnstilt siffer.

JUMP TO
1 Trykk JUMP TO.
2 Trykk en siffertast.

> Det neste tegnet du valgte vil nå bli uthevet

(UN)MARK
Enten, under navigeringen - Trykk (UN)MARK.

> Det uthevede elementet blir lagt til spillelisten med favoritter.
Eller, under navigering gjennom spillelisten med favoritter – Trykk
(UN)MARK.

> Det uthevede elementet blir fjernet fra spillelisten med favoritter.

INFO
Either, under navigeringen – Gå tilbake til spillevisning.
Eller, under spillevisning – Be om ekstra informasjon (hvis
tilgjengelig).

Gjenta trinn 2 og 3 til du ser det du ønsker å spille.
Det som kan spilles omfatter mapper og filer.

Krav til datamaskin
1000 MHz/1GHz prosessor, 256 MB RAM minne,
Windows XP med Servicepakke 2 eller senere.

Media manager (UPnP server)
Enten – En fremtidig versjon av Philips Media Manager vil

kanskje ha mulighet for streaming av WMA-DRM
beskyttet musikk.

Eller – Windows Media Connect kan benyttes til streaming av 
WMA-DRM pbeskyttet musikk. Philips SLA5520 må
legges til den safe-listen på Windows Media Connect.



Feilsøking
For aller siste informasjon om feilsøking, gå til www.philips.com/support

Problem Tips

Ingen reaksjon fra fjernkontrollen
(b1).

Finner ikke nettverk.

Kan ikke kople opp mot nettverk.

Det vises ingen mediebehandler i
HOME-menyen på SLA5520.

Kan ikke søke i mediebehandler
fra SLA5520.

Kan ikke starte avspilling av
musikkfil.

Kan ikke starte avspilling av en
Internet Radio-stasjon.

Ingen lyd fra høyttalerne.

• Kontroller at batteriene (b2) er satt inn riktig vei.
• Pass på at fjernkontrollen peker (b1) mot SLA5520 (a).
• Kontroller at SLA5520 er koplet til en nettstrømkontakt.
• Skift ut batteriene med nye.

• Kontroller at de andre enhetene i det trådløse nettverket er slått på.
• Enten - Pass på at nettverksnavnet til kringasteren (SSID Broadcast) er aktivert

på basestasjonen (ruteren).
Eller - Tast inn navnet på nettverket (SSID) for hånd. Slå opp i

brukerhåndboken for basestasjonen (ruteren) for veiledning.

• Forviss deg om at du oppga sikkerhetskoden (WEP eller WPA) korrekt.
• Kopier sikkerhetskoden (WEP eller WPA) nøyaktig slik den ble angitt i

basestasjonen (ruteren).
• Pass på at brannmuren på basestasjonen (ruteren) og/eller brannmuren på

datamaskinen ikke filtrerer SLA5520 MAC-adressen ut av nettverket.
Slå opp i brukerhåndboken for basestasjonen (ruteren) for veiledning.

• Pass på at brannmuren på basestasjonen (ruteren) og/eller brannmuren på
datamaskinen ikke stenger (blokkerer) mediebehandleren ute fra nettverket.
Se opplysningene i hjelpefilen på mediebehandleren.

• Kontroller at SLA5520 er koplet til riktig nettverk.

• Pass på at musikkfilene deles med mediebehandleren
• Kontroller at mediebehandleren tillater at SLA5520 søker i biblioteket.

• Kontroller at SLA5520 støtter filformatet (MP3,WMA,WMA-DRM).
• Kontroller at mediebehandlerens bibliotek er blitt oppdatert.
• Når du spiller beskyttede sanger - Pass på at du er koplet opp mot internett

når du spiller beskyttede sanger for første gang.

• Kontroller at brannmuren på basestasjonen (ruteren) ikke blokkerer
radiotjenester via internett.

• Prøv igjen senere.Tjenesten kan ha gått ned midlertidig.

• Kontroller at volumet på SLA5520 ikke er dempet.
• Kontroller at audiosystemet er slått på.
• Kontroller at volumet på audiosystemet ikke er dempet.
• Kontroller at det er valgt riktig inngang på audiosystemet.
• Kontroller at SLA5520 og audiosystemet er koplet riktig sammen.

Garanti - Se brukerhåndboken på installasjons-CD-en (d).



Trenger du hjelp?
Brukerhåndbok - Finnes på CD-ROM

Online hjelp: www.philips.com/support

Kontakt kundeservice:
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