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Vad som följer med i lådan

a.Trådlös musikadapter
SLA5520

b1. Fjärrkontroll,
b2. 2 st.AAA-batterier

c. Snabbstartguide

d. Installations-cd

Installation CD

e. Nätkabel f. Audiokabel
Stereo RCA till 1/8” minijack

Vad du behöver mer

PC

eller - Separata aktiva högtalare

TENRETNI

Trådlöst nätverk Strömuttag

Resultat efter installation

Antingen - Audiosystem (med RCA-ingångar)



1 Installera

B Installera Philips Media Manager
1 Klicka på Installera Philips Media Manager.
2 Följ anvisningarna på skärmen.

Förbereda datorn

Starta installations-cd:nA
1 Lägginstallations-cd:n (d) i cd-facket.

Förbereda SLA5520

➊

Anslut audiokabelnC

➋

3

➋

Om installationsskärmen inte visas kan du starta cd-n
manuellt:
1 Öppna Den här datorn.
2 Öppna cd-enheten.
3 Öppna Setup.exe.

Antingen - till audiosystemet
1 Ta den medföljande audiokabeln (f).
2 Sätt 1/8” minijacket i Audio-porten på SLA5520.
3 Sätt stereo-RCA-kontakterna i vänster och höger ingångar på

audiosystemet.

4 Koppla på audiosystemet.
5 Välj rätt ingång på audiosystemet.

Se till att du använder en ingång på audiosystemet.
Se relevant användarmanual för detaljer.

eller- till separata aktiva högtalare
1 Ta audiokabeln som är ansluten till de båda högtalarna.
2 Sätt 1/8” minijacket i Audio-porten på SLA5520.

3 Koppla på  högtalarna.

Se till att du använder en adapter om du inte har något1/8”-
uttag.



End installationD

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

Lägga i batterierna i fjärrkontrollenE
1 Öppna batterifacket.
2 Lägg i batterier (b2) i batterifacket på fjärrkontrollen(b1).
3 Stäng batterifacket.

2 Ansluta

Ansluta en nätadapterD
1 Sätt i kontakten förnätkabeln (e) i DC 9V-porten på SLA5520.
2 Sätt nätadaptern i nättuttaget.

Välja språkA
1 Rikta fjärrkontrollen (b1) mot SLA5520.
2 Använd 3 och 4 för att välja språk.
3 Tryck på OK.

Välja nätverkB
1 Använd 3 och 4 för att välja namnet på ditt trådlösa nätverk.
2 Tryck på OK.

➋

➊

➋

➊

Se användarmanualen för de andra trådlösa
nätverksenheterna om hur du tar reda på namnet på det
trådlösa nätverket.



C
• Disconnect the existing coaxial

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

TIP bla bla

Skriva in säkerhetskoden (först när du blir ombedd)C
1 Antingen - använd sifferknapparna 0-9 för att skriva in text som i

ett SMS.
eller - Använd 3 och 4 för att bläddra mellan de tecken som finns.

2 Tryck på OK.

Skriva in det trådlösa läget (först när du blir ombedd)D
1 Tryck på OK.

Verkställa inställningarnaE
1 Tryck på OK.

3 Spela

1 Välj Start.
2 Antingen - Välj Programs.

eller - Välj All Programs.
3 Välj Philips Media Manager.
4 Välj Philips Media Manager.
5 Välj Music.

Dela med dig av musik på PCA

Använd 1 och 2 för att välja föregående eller nästa tecken.
Använd ∞ för att ta bort det föregående tecknet.

Se användarmanualen för de andra trådlösa
nätverksenheterna för hur du tar reda på säkerhetskoden
(WEP,WPA).

Exempel på text av SMS-typ:
Sifferknapp 1 - 1 . - @ <mellanslag> ! ~ & :
Sifferknapp 2 - 2 a b c A B C
Sifferknapp 3 - 3 d e f D E F

Se till att du väljer Point to point (Ad-Hoc) om du inte
har några av följande enheter: Basstation, router, gateway eller
åtkomstpunkt.

För produkter som kan spela bild- och filmfiler,
se www.philips.com.

Nu kan du komma åt de audiofiler som du la till från
SLA5520.

6 Välj Add Music (Lägg till musik).
7 Välj Add Files or Folders (Lägg till filer eller mappar).
8 Välj de filer eller mappar du vill lägga till.
9 Välj Open.



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.

Lyssna på musik på SLA5520B
1 Tryck på HOME.
2 Tryck på 3 eller 4 för att stega genom menyposterna.
2 Tryck på 2 eller OK för att välja den markerade menyposten.

4 Tryck på ;/2 eller OK.

För ingående information, se användarmanualen på installations-cd:n (d).

Lyssna på skyddad musikC

1 Startamediahanteraren på datorn.
2 Se till att mediahanteraren kan dela skyddat innehåll.
3 Tryck på Home på fjärrkontrollen.
4 Välj mediahanteraren på SLA5520.
5 Läs under B - Lyssna på musik på SLA5520 (2, 3 och 4) om

hur du startar spelningen.

Ytterligare funktionerD
PRESET
1 Tryck på PRESET.
2 Tryck på en sifferknapp.

> Så sparas det du markerat som en preset.

Sifferknappar
1 Tryck på en sifferknapp.

> Då spelas preset-siffran.

JUMP TO (Hoppa till)
1 Tryck på JUMP TO.
2 Tryck på en sifferknapp.

> Då flyttas markeringen till det valda tecknet

(UN)MARK (Markera/avmarkera)
Antingen under navigering - Tryck på (UN)MARK.

> Då läggs det du markerat till i favoritlistan.
eller under navigering i favoritlistan – Tryck på (UN)MARK.

> Då tas det du markerat bort ur favoritlistan.

INFO
Antingen under navigering – Gå tillbaka till spelningsvy.
eller under spelningvy – Begär extra information (om sådan finns).

Upprepa steg 2 och 3 tills du ser det du vill spela.
Du kan spela både mappar och filer.

Datorkrav
1000 MHz/1GHz-processor, 256 MB RAM-minne,
Windows XP med SP2 eller högre.

Media manager (UPnP server)
Antingen – En kommande version av Philips Media Manager

kan omfatta en möjlighet att streama WMA-
DRM-skyddad musik.

Or – Windows Media Connect kan användas för att streama 
WMA-DRM-skyddad musik. Philips SLA5520 måste
läggas till den säkra listan i Windows Media Connect.



Felsökning
För färsk felsökningsinformation, se www.philips.com/support

Problem Tips

Ingen reaktion på fjärrkontrollen
(b1).

Kan inte hitta nätverket.

Kan inte ansluta till nätverket.

Ingen mediahanterare visas i
menyn HOME på SLA5520.

Kan inte komma åt
mediahanteraren från SLA5520.

Kan inte starta spelning av en
musikfil.

Kan inte starta spelning av en
Internet-radiostation.

Inget ljud från högtalarna.

• Se till att batterierna (b2) sitter i ordentligt.
• Se till att du riktar fjärrkontrollen (b1) mot SLA5520 (a).
• Se till att SLA5520 är ansluten till ett eluttag.
• Byt ut batterierna.

• Se till att dina andra enheter på det trådlösa nätverket är påkopplade.
• Antingen - Se till att namnet på sändningsnätverket (SSID Broadcast) är

aktiverat på basstationen (routern).
eller - Skriv in nätverksnamnet (SSID) manuellt. För närmare uppgifter, se

användarmanualen för basstationen (routern).

• Se till att du har skrivit in säkerhetskoden (WEP eller WPA) rätt.
• Skriv in säkerhetskoden (WEP eller WPA) precis som den skrivits in i

basstationen (routern).
• Se till att basstationens (routerns) brandvägg och/eller datorns brandvägg inte

filtrerar bort SLA5520 MAC-adressen från nätverket.
För närmare uppgifter, se användarmanualen för basstationen (routern).

• Se till att basstationens (routerns) brandvägg och/eller datorns brandvägg inte
blockerar mediahanteraren från nätverket.
För närmare uppgifter, se mediahanterarens hjälpfil.

• Se till att SLA5520 är ansluten till rätt nätverk.

• Se till att musikfiler delas av mediahanteraren.
• Se till att mediahanteraren låter SLA5520 ha tillgång till biblioteket.

• Se till att SLA5520 stöder filformatet (MP3,WMA,WMA-DRM).
• Se till att mediahanterarens bibliotek är aktuellt.
• När du spelar skyddade låtar - Se till att det finns internetanslutning när du

spelar skyddade låtar för första gången.

• Se till att basstationens (routerns) brandvägg inte blockerar Internet-
radiotjänster.

• Försök igen senare. Det kan hända att tjänsten är nere för ögonblicket.

• Se till att volymen på SLA5520 inte är nerskruvad.
• Se till att audiosystemet är påkopplat.
• Se till att volymen på audiosystemet inte är nerskruvad.
• Se till att rätt ingång är vald på audiosystemet.
• Se till att SLA5520 och audiosystemet är rätt anslutna.

Garanti - Se användarmanualen på installationscd:n (d).
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