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O que vem na embalagem

a. Ligação para música sem fios
SLA5520

b1. Telecomando,
b2. 2 pilhas AAA

c. Guia de iniciação rápida

d. CD de instalação

Installation CD

e. Cabo de alimentação f. Cabo áudio
RCA estéreo para mini-jaque de 1/8˝

Também necessário

Computador pessoal

Ou - Altifalantes activos separados

TENRETNI

Rede sem fios Tomada de alimentação

Resultado após a instalação

Ou - Sistema áudio (com entradas RCA)



1 Instalar

B Instale o Philips Media Manager
1 Clique Install Philips Media Manager

(Instalar o Philips Media Manager).
2 Siga as instruções do ecrã.

Prepare o computador

Inicie o CD de instalaçãoA
1 Coloque o CD de instalação (d) na unidade de CD.

Prepare o SLA5520

➊

Ligue o cabo áudioC

➋

3

➋

Se não aparecer o ecrã de instalação, inicie o CD
manualmente:
1 Abra O meu computador.
2 Abra CD unidade.
3 Abra Setup.exe.

Ou - a um sistema áudio
1 Pegue no  cabo áudio fornecido (f).
2 Ligue o mini-jaque de 1/8˝ à porta Áudio do SLA5520.
3 Ligue os conectores RCA estéreo às entradas esquerda e

direitado sistema áudio.

4 Ligue o sistema áudio.
5 Seleccione a entrada correcta no sistema áudio.

Certifique-se de que utiliza uma entrada no sistema áudio.
Consulte o respectivo manual do utilizador para informação.

Ou -  a altifalantes activos separados
1 Pegue no cabo áudio que está ligado aos altifalantes.
2 Ligue o mini-jaque de 1/8˝ à porta Áudio do SLA5520.

3 Ligue os altifalantes.

Certifique-se de que utiliza um conversor caso o  mini-jaque
de 1/8˝ não esteja disponível.



End installationD

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

Coloque as pilhas no telecomandoE
1 Abra o compartimento das pilhas.
2 Coloque as pilhas (b2) no compartimento das pilhas do

telecomando (b1).
3 Feche o compartimento das pilhas.

2 Ligar

Ligue o transformador de correnteD
1 Ligue o conector do cabo de alimentação (e) à entrada 

CC 9V do SLA5520.
2 Ligue o transformador à tomada de alimentação.

Seleccione o idiomaA
1 Aponte o telecomando (b1) ao SLA5520.
2 Use 3 e 4 para seleccionar o idioma da sua preferência.
3 Prima OK.

Seleccione a redeB
1 Use 3 e 4 para seleccionar o nome da sua rede sem fios.
2 Prima OK.

➋

➊

➋

➊

Consulte o manual do utilizador dos outros dispositivos da
rede sem fios para informação sobre como obter o nome da
rede sem fios.



C

• Disconnect the existing coaxial
cable from your Philips yadda.

• Connect it to yada yada.

TIP bla bla

Introduza o código de segurança (apenas quando solicitado)C
1 Ou - use as teclas numéricas 0-9 para uma introdução estilo de

texto SMS.
Ou - use 3 e 4 para se deslocar entre os caracteres disponíveis.

2 Prima OK.

Seleccione o modo sem fios (apenas quando solicitado)D
1 Prima OK.

Aplique as alteraçõesE
1 Prima OK.

3 Desfrutar

1 Seleccione Start (Iniciar).
2 Ou - Seleccione Programs (Programas).

Ou - Seleccione All Programs (Todos os programas).
3 Seleccione Philips Media Manager.
4 Seleccione Philips Media Manager.
5 Seleccione Music (Música).

Partilhe música no PCA

Use 1 e 2 para seleccionar o caracter anterior ou seguinte.
Use ∞ para apagar o caracter anterior.

Consulte o manual do utilizador dos outros dispositivos da
rede sem fios para informação sobre como obter o código de
segurança (WEP,WPA).

Exemplo de estilo de texto SMS:
Tecla numérica 1 - 1 . - @ <espaço> ! ~ & :
Tecla numérica 2 - 2 a b c A B C
Tecla numérica 3 - 3 d e f D E F

Certifique-se de que selecciona Point to point (Ad-Hoc)
(Ponto a ponto (Ad-Hoc)) se não tiver nenhum dos seguintes
dispositivos: estação base, router, gateway ou ponto de acesso.

Para produtos que possam reproduzir ficheiros de imagem e
filmes, consulte www.philips.com.

A partir de agora, os ficheiros áudio que adicionou poderão
ser acedidos a partir do SLA5520.

6 Seleccione Add Music (Adicionar Música).
7 Seleccione Add Files or Folders (Adicionar ficheiros ou pastas).
8 Seleccione os ficheiros ou pastas que deseja adicionar.
9 Seleccione Open (Abrir).



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.

Ouça música no SLA5520B
1 Prima HOME.
2 Prima 3 ou 4 para se deslocar entre os items do menu.
3 Prima 2 ou OK para seleccionar o item de menu realçado.

4 Prima ;/2 ou OK.

Para informação detalhada, consulte o manual do utilizador no CD de instalação (d).

Ouça música protegidaC

1 Inicie o gestor de média no computador.
2 Certifique-se de que o gestor de média partilha conteúdo

protegido.
3 Prima Home no telecomando.
4 Seleccione o gestor de média no SLA5520.
5 Consulte B - Ouça música no SLA5520 (2, 3 e 4) para

informação sobre como iniciar a reprodução.

Características adicionaisD
PRESET
1 Prima PRESET.
2 Prima uma tecla numérica.

> O item realçado é guardado como predefinição.

Teclas numéricas
1 Prima uma tecla numérica.

> É iniciada a reprodução da predefinição guardada nesse número..

JUMP TO
1 Prima JUMP TO.
2 Prima uma tecla numérica.

> O realce salta para o caracter seleccionado

(UN)MARK
Ou, durante a navegação - Prima (UN)MARK.

> O item realçado é adicionado à lista de favoritos.
Ou, durante a navegação da lista de favoritos – Prima (UN)MARK.

> O item realçado é retirado da lista de favoritos.

INFO
Ou, durante a navegação – Volta à vista de reprodução.
Ou, durante a vista de reprodução – Pede informação extra 
(quando disponível).

Repita os passos 2 e 3 até ver o item que deseja reproduzir.
Os items que podem ser reproduzidos incluem pastas e
ficheiros.

Requisitos para o computador
Processador 1000 MHz/1GHz, 256 MB memória RAM,
Windows XP com Service pack 2 ou superior.

Gestor de média (servidor UPnP)
Ou – Uma futura versão do Philips Media Manager poderá

incluir a opção de fazer o streaming de música WMA-
DRM protegida.

Ou – Pode ser usado o Windows Media Connect para fazer o
streaming de música WMA-DRM protegida. É necessário
adicionar o Philips SLA5520 à lista segura do Windows
Media Connect.



Resolução de problemas
Para acesso à mais recente informação relativa a resolução de problemas, consulte www.philips.com/support

Problema Sugestão

Não há reacção ao telecomando
(b1).

Não consegue encontrar a rede.

Não consegue ligar à rede.

Não é visualizado qualquer gestor
de média no menu HOME do
SLA5520.

Não consegue procurar no gestor
de média a partir do SLA5520.

Não consegue iniciar a
reprodução do ficheiro de música.

Não consegue iniciar a
reprodução de uma estação de
rádio da Internet.

Não há som dos altifalantes.

• Certifique-se de que as pilhas (b2) estão correctamente colocadas.
• Certifique-se de que está a apontar o telecomando (b1) ao SLA5520 (a).
• Certifique-se de que o SLA5520 está ligado à tomada de alimentação.
• Substitua as pilhas por outras novas.

• Certifique-se de que os outros dispositivos de rede sem fios se encontram
ligados.

• Ou - Certifique-se de que o nome da rede de emissão (emissão SSID) está
activado na estação base (router).

Ou - Introduza manualmente o nome (SSID) da rede. Consulte o manual do
utilizador da estação base (router) para informação.

• Certifique-se de que introduziu correctamente o código de segurança (WEP
ou WPA).

• Copie o código de segurança (WEP ou WPA) exactamente conforme
introduzido na estação base (router).

• Certifique-se de que o firewall da estação base (router) ou do computador
não está a filtrar o endereço MAC do SLA5520 da rede.
Consulte o manual do utilizador da estação base (router) para informação.

• Certifique-se de que o firewall da estação base (router) e/ou do computador
não está a bloquear o gestor de média da rede.
Consulte o ficheiro de ajuda do gestor de média para informação.

• Certifique-se de que o SLA5520 está ligado à rede correcta.

• Certifique-se de que os ficheiros de música são partilhados pelo gestor de
média.

• Certifique-se de que o gestor de média permite que o SLA5520 procure na
biblioteca.

• Certifique-se de que o SLA5520 suporta o formato do ficheiro (MP3,WMA,
WMA-DRM).

• Certifique-se de que a biblioteca do gestor de média está actualizada.
• Ao reproduzir música protegida - Certifique-se de que a ligação à Internet está

disponível quando reproduzir essa música protegida pela primeira vez.

• Certifique-se de que o firewall da estação base (router) não bloqueia os
serviços de rádio da Internet.

• Volte a tentar mais tarde. Poderá ser que o serviço esteja temporariamente
não disponível.

• Certifique-se de que o som do SLA5520 não foi silenciado.
• Certifique-se de que o sistema áudio está ligado.
• Certifique-se de que o som do sistema áudio não foi silenciado.
• Certifique-se de que se encontra seleccionada a entrada correcta no sistema

áudio.
• Certifique-se de que o SLA5520 e o sistema áudio se encontram

correctamente ligados.

Garantia - Consulte o manual do utilizador no CD de instalação (d).



Precisa de ajuda?
Manual do Utilizador - Fornecido no CD-ROM

Ajuda online: www.philips.com/support

Linha de ajuda para contacto:
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