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Förpackningens innehåll

Quick start guide

1 Install

2 Connect

3 Enjoy

W elcome

Fjärkontroll
2x AA-batterier

Annat du behöver

Resultat efter installation

Tillvalskomponenter (medföljer ej) 

SCART-kabel Nätsladd
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Trådlös Multimedia Adapter

Installations-CD

TV

Teveapparat

AC

Strömkälla

PC

Dator

eller

EthernetWiFi

Trådlöst nätverk Kabelnätverk
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Din produkt

Trådlös multimedia adapter

Spela nerladdade filmer
Ladda ner och lagra filmer på din persondator och spela dem på din TV medan du sitter 
bekvämt i soffan. Inget besvär med att bränna filmer från hårddisken till CD eller DVD, 
bara enkel och bekväm trådlös tillgång med fingerkontroll.
Du kan avspela skyddade WMW- (DRM-) filmer från filmtjänster online och även 
stream-filmer från Internet. Den trådlösa multimediaadaptern bär MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX och Xvid videoformat.

Lyssna på datormusik överallt i hemmet
Kör musikfiler på datorn och lyssna på dem i hög kvalitet över musikanläggningen i ett 
valfritt rum. Du kan lagra din musiksamling på datorns hårddisk. Med fjärrkontrollen 
väljer du nummer efter artist, album eller genre. 
Du kan spela skyddade WMA- (DRM-) nummer från musiktjänster online och till och 
med lyssna på internetradio utan dator. Den trådlösa multimediaadaptern bär WMA, 
WMA-DRM, MP3 och AAC-MPEG4 musikformat, så att du har tillgång till alla dina 
nerladdade låtar. Och du kan tillfoga fler radiostationer till dit nuvarande 
underhållningssystem genom att koppla till radiostationer online. 

Dela dina digitala foton.
Slappna av på soffan med familj eller vänner medan ni tittar på semesterkorten. Lagra helt 
enkelt dina fotosamlingar centralt på en dator och njut av dem när som helst på TV:n. 
Om du har en TV-ingång för hög definition på en LCD- eller plasma-TV blir dina digitala 
bilder som levande!

Smart och enkelt
Din trådlösa multimediaadapter är med sitt användarvänliga stegsystem enkel att 
installera. Alla erfordrade steg för installation visas på din TV-skärm.
Du kan enkelt tillfoga nya eller förbättrade funktioner genom att uppgradera 
programvaran online. Din trådlösa multimediaadapter söker via en bredband 
Internetanslutning efter nya mjukvaruversioner.

Trådlös bekvämlighet
Du kan hämta multimediafiler från andra datorer i hemmet. Apparatens media manager 
klarar de flesta persondatorer, även äldre typer. Du kan alltså med en enda Trådlös 
Multimedia Adapter hämta innehåll från olika datorer och du slipper kopiera filer fram 
och tillbaka. Den trådlösa 2,4 GHz länken mellan multimediaadaptern och datorn 
betyder att du slipper dra sladdar eller borra hål i väggar.

Club Philips: club.philips.com
Se efter vad du kan uppnå med din nya Philips-produkt! Club Philips är din port till en 
stor mängd innehåll, tjänster och produktinformation. Gå hit för innehåll som förrikar 
din Philips-produkt!
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Innan du börjar

Bruksanvisning
• Följ procedurerna som beskrivs i bruksanvisningen.
• Behåll installations-CD:n för framtida referens.

Bredband Internet
• Se till att du har en bredband internetanslutning (>256 kbps) för att använda 

produktens internetfunktioner.

Trådlöst hemmanätverk
• Hur väl ett trådlöst hemmanät fungerar beror på hur nätets apparater är placerade 

och på byggnadens struktur.

Säkerhetsanvisningar
• Använd inte produkten utomhus.
• Produkten kan orsaka störning mellan sig själv och andra apparater. Se till att sådan 

störning inte påverkar de apparater som är installerade nära produkten.
• Koppla inte apparater till eller från elnätet medan produkten är kopplad till en 

strömkälla.
• Kontrollera innan du använder produkten att spänningen på produktens typskylt 

överensstämmer med den tillkopplade strömkällans spänning. Rådgör annars med 
din återförsäljare.

• Utsätt inte produkten för fukt eller värme. Ställ aldrig ett föremål som innehåller 
vätska (t.ex. en vas) på produkten.

• Utsätt inte produkten för värmekällor (t.ex. värmeelement eller direkt solljus).
• Utsätt inte produkten för sand.
• Se till att produkten har tillräckligt fritt utrymme för ventilation.
• Öppna inte produkten. Kontakta din återförsäljare vid tekniska problem.

Tips Dokumenten till de anslutna apparaterna kan innehålla vidare information. Till 
exempel TV-apparatens bruksanvisning.

Din Internettjänst kan ta extra avgift för överförda data som överskrider en viss gräns.
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Europeiska bestämmelser
Produkten är konstruerad, testad och tillverkad enligt EU:s R&TTE-direktiv 1999/5/EC. 
Under detta direktiv får produkten tas i bruk i följande länder:
/i

/i

SLM5500/00
B DK E GR F
IRL I L NL A
P SU S UK N
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SLM5500/05
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Behöver du hjälp?

Felsökning
Se sidan 34.

Hjälp online
Gå till www.philips.com/support för:
• Interaktiv hjälp
• Ofta ställda frågor

Club Philips
Gå till club.philips.com för:
• Interaktiv hjälp
• Internettjänster

Philips Media Manager
Se den inslutna hjälpfunktionen i Philips Media Manager-programmet.

Hjälplinje
/i

Se till att ha följande information till hands:
• En beskrivning av problemet och när det uppträder
• Typnumret på produktens typskylt
• Inköpsdatum

Registrering kan krävas.

Land Telefonnummer Kostnad per minut
België/Belgique/Belgien 070 253 010 € 0.17
Danmark 3525 8761
Deutschland 0180 5 007 532 € 0.20
España 902 888 785 € 0.15
France 08 9165 0006 € 0.23
Ireland 01 601 1161
Italia 199 404 042 € 0.21
Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00
Nederland 0900 0400 063 € 0.20
Norge 2270 8250
Österreich 0820 901115 € 0.20
Portugal 2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera 02 2310 2116
Suomi 09 2290 1908
Sverige 08 632 0016
United Kingdom 0906 1010 017 £ 0.15
9
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Översikt

Trådlös multimedia adapter

1 Funktionslampa
Visar produktens funktionsläge.
• Släckt - Inte ansluten till en strömkälla
• Röd - Viloläge
• Blå - I funktion

2 Strömbrytare
Kopplar produkten till och från

3 Lampa hög TV-definition
Anger videosignalens typ.
• Stäckt - Videosignal med standarddefinition
• Blå - Videosignal med hög definition 

4 Lapa datalänk
Anger nätverksförbindelsens tillstånd.
• Släckt - Ingen nätverkskontakt 
• Blinkar - Kontaktar nätver, eller
• Blinkar - Letar efter mediaserver, eller
• Lyser - Kontakt med nätverk och har hittat mediaserver

5 Infraröd mottagare
Registrerar de infraröda signalerna från fjärrkontrollen.

6 Antenn trådlöst nätverk
Erhåller och skickar signaler till och från det trådlösa nätverket.

7 Ethernet-port
Uttag för nätverkskabel (UTP5e Ethernet) till ett kabelnätverk.

B
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8 SCART-port

Uttag för SCART-kabel till alla typer av TV.
9 Omkopplare video ut

• Vänster - Signal via SCART-porten
• Höger - Signal via komponentporten

10 Komponentport video
Uttag för videokabel till en TV med hög definition.

11 Digital audioport
Uttag för skärmkabel till ett digitalt audiosystem.

12 Strömuttag
Uttag för nätsladden till en strömkälla.

Fjärrkontroll
1 Standby-knapp

Kopplar produkten till och från
2 Siffertangenter

Inmatning siffror och text.
3 Bakåtknapp

• Inmatning text eller siffror - Backslag
• Navigation - Tillbaka

4 Hemknapp
• Navigation - Öppnar home-menyn

5 Piltangenter
• Navigation - Gå i den angivna riktningen

6 Förra/tillbaka
• Filmer - Tillbaka (långt tryck)
• Filmer, musik, bilder - Förra (kort tryck)

7 Stoppknapp
• Filmer, musik, bilder - Stoppar mediafilen

8 Färgknappar
Knapparnas funktioner visas på TV:n.

9 Följknapp
För framtida bruk.

10 Favoritknapp
För framtida bruk.

11 Hoppa bakåt
För framtida bruk.

12 Hoppa till
För framtida bruk.

13 Hoppa framåt
För framtida bruk.

14 Sida ned
• Navigation - Gå 1 sida ned

15 Blandknapp
Blandar spellistan.

16 Sida upp
• Navigation - Gå 1 sida upp

17 Spelknapp
• Filmer, musik, bilder - Startar mediafilen

18 Pausknapp
• Filmer, musik, bilder - Pauserar mediafilen

19 Nästa/framåt
• Filmer - Framåt (långt tryck)
• Filmer, musik, bilder - Nästa (kort tryck)

20 OK-knapp
Väljer och bekräftar den aktuella punkten.
• Filmer, musik, bilder - Startar mediafilen

2
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21 Inställningsknapp
• Navigation - Öppnar och stänger menyn Settings

22 Infoknapp
• Filmer, musik, bilder - Visar och döljer extra information om mediafilen

/i

Inmatning text och siffror

Strömadapter
1 Strömadapter

Kopplas till elnätet.
2 Strömkontakt

Kopplas till produktens strömuttag.

Handling Knapp
Välj tillgängliga tecken

Välj nästa eller föregående tecken

Bekräfta ett val

Välj tecken . @ 0

Välj tecken <space> _ - 1

Välj tecken a b c A B C 2

Välj tecken d e f D E F 3

Välj tecken g h i G H I 4

Välj tecken k l m K L M 5

Välj tecken m n o M N O 6

Välj tecken p q r s P Q R S 7

Välj tecken t u v T U V 8

Välj tecken w x y z W X Y Z 9

Tips För att välja ett tecken trycker du upprepat med korta mellanrum på knappen.

2 1
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Installation

Installera programvaran
1 Placera din installations-CD i datorns CD- eller DVD-station.
2 Klicka på språket du vill välja.
3 Klicka på Installation.
4 Klicka på Philips Media Manager.
5 Följ anvisningarna på skärmen.

Installera TV-anslutningen
Alternativ 1, SCART-anslutning för alla TV-apparater
1 Använd SCART-kabeln.
2 Ställ videoomkopplaren på produkten i det vänstra läget.
3 Koppla ena ändan till produktens SCART-uttag.
4 Koppla den andra ändan till SCART-uttaget på TV:n.
5 Manuell omstart krävs.

Alternativ 2, komponentvideoanslutning för TV med hög definition

1 Använd en digital videokabel (3x RCA, medföljer ej).
2 Ställ videoomkopplaren på produkten i det högra läget.
3 Koppla de tre kontakterna till komponentvideoporten på produkten.
4 Koppla den andra ändans tre kontakter till komponentvideoporten på TV:n.

Du blir ombedd att ange i vilka mappar du har lagrat filmer, musik och bilder. Se 
till att du väljer rätt mappar. Produkten har tillgång till filmer, musik och bilder i de 
valda mapparna.

3

1 4

TV

2

TV

3

1

4

2

Endast för bruk med TV-apparater som bär en YPbPr-anslutning (vanligen 
tillgängligt hos LCD- eller plasma-TV). YPbPr-anslutningen kallas även YUV, 3x 
RCA (blå, grön, röd).

Om du kopplar YPbPr-signalen till en Philips TV, kan en YPbPr-adapter  krävas. Vid 
somliga Philips TV-apparater är en YPbPr-kabel bifogad.
13
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5 Använd en SCART till 3x RCA utgångsadapter (medföljer ej).
6 Använd en stereo audiokabel (2x RCA, medföljer ej).
7 Sätt utgångsadaptern SCART till 3x RCA i uttaget SCART på produkten.
8 Sätt stereo-audiokabeln i utgångsadaptern SCART till 3x RCA.
9 Koppla den andra ändan till stereoingången på TV:n.
10 Manuell omstart krävs.

Installera den digitala audioanslutningen 
(tillval)
1 Använd en skärmad audiokabel (medföljer ej).
2 Sätt den ena kontakten i den digitala audioporten.
3 Koppla den andra ändan till uttaget DIGITAL AUDIO på ljudanläggningen.

Installera nätverksanslutningen
Alternativ 1 - Trådlöst 
1 Kontrollera att din trådlösa nätverksapparatur är inkopplad.

Alternativ 2 - Kabelnät
1 Använd en nätverkskabel (UTP5e Ethernet, medföljer ej).
2 Sätt den ena kontakten i Ethernet-porten.
3 Anslut en kontakt till nätverket (t.ex. grundstationen eler routern).

9

57

8

6
TV

Audio

3

1

2

WiFi

TM

Ethernet

3

2

1
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Installera strömanslutningen
1 Använd nätsladden.
2 Sätt nätsladdens kontakt i strömuttaget på produkten.
3 Sätt strömadaptern i vägguttaget.

> Lampan till/från på produktens framsida tänds i rött.

Placera batterierna
1 Öppna batterifacket i fjärrkontrollen.
2 Sätt i batterierna rätt.
3 Stäng batterifacket.

Anslutning

Ställ in rätt TV-kanal
1 Koppla in TV:n.
2 Ställ in TV:n på rätt extern ingång. Se TV:ns bruksanvisning för detaljer.

Starta configuration wizard
1 Tag fjärrkontrollen.
2 Rikta fjärrkontrollen mot produkten.
3 Tryck på standby-knappen.

> Lampan till/från på produktens framsida tänds i blått.
4 Följ anvisningarna på skärmen.
/i

Navigation

AC 3

2

1

+

+

TV

Handling Knapp
Stega upp eller ned i en lista

Bekräfta ett val

Gå till förra sidan

Visa hjälpinformation (om tillgänglig)
15
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Klar att användas

Kompressionsformat
Kontrollera innan du spelar eller delar en mediafil att produkten bär mediafilens 
kompressionsformat (se sidan 35).

Digital Rights Management (DRM)
DRM skyddar mediafilens integritet så att inga rättigheter, inklusive upphovsrätt, över en 
sådan mediafil missbrukes. Kontrollera innan du spelar eller delar en mediafil med DRM 
att produkten bär kompressionsformatet hos mediafilen med DRM (se sidan 35

Koppla in produkten
1 Ställ in rätt TV-kanal.
2 Tryck på standby-knappen på den bifogade fjärrkontrollen.

> Home-menyn visas.
/i

Starta Philips Media Manager

Microsoft Windows® 
1 Klicka på Start.
2 Klicka på Alla program.
3 Klicka på Philips Media Manager.
4 Klicka på Philips Media Manager.

> Philips Media Manager startar.

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 SLM5500 måste läggas till den säkra listan i Windows Media Connect.

Handling Knapp
Välj tillgängliga menypunkter

Välj nästa eller föregående meny

Bekräfta ett val
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Dela en filmfil
1 Starta Philips Media Manager.
2 Klicka på Movies.
3 Klicka på Add Movies.
4 Klicka på Add Files or Folders.
5 Tillfoga filmfilen.

> Filmfilens egenskaper visas.

Spela en filmfil
1 Dela en filmfil.
2 Koppla in produkten.

> Home-menyn visas.
3 Välj mediaservern som delar filmfilen och tryck på OK.

> Menyn mediafiler visas.

4 Välj Movies och tryck på OK.
> Menyn Movies visas.

5 Välj filmfilen.

PMM (My PC)

Internet (0 items)

Home Network

All Movies

Movies

Pictures

Music

PMM (My PC) Movies
17
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6 Spela filmfilen med hjälp av den bifogade fjärrkontrollen.
/i

Dela en musikfil
1 Starta Philips Media Manager.
2 Klicka på Music.
3 Klicka på Add Music.
4 Klicka på Add Files or Folders.
5 Tillfoga musikfilen.

> Musikfilens egenskaper visas.

Handling Knapp
Starta filmfilen.

Gå framåt i filmfilen (långt)

Gå till nästa filmfil (kort)

Gå bakåt i filmfilen (långt)

Gå till föregående filmfil (kort)

Pausera filmfilen.

Stoppa filmfilen.
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Spela en musikfil
1 Dela musikfilen.
2 Koppla in produkten.

> Home-menyn visas.
3 Välj mediaservern som delar musikfilen och tryck på OK.

> Menyn mediafiler visas.

4 Välj Music och tryck på OK.
> Menyn Music visas.

5 Välj musikfilen.

6 Spela musikfilen med hjälp av den bifogade fjärrkontrollen.
/i

PMM (My PC)

Internet (0 items)

Home Network

All Music

Artists

Artists/Album

Albums

Genres

Movies

Pictures

Music

PMM (My PC) Music

Handling Knapp
Starta musikfilen.

Välj nästa musikfil.

Välj föregående musikfil.

Pausera musikfilen.

Stoppa musikfilen.
19
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Dela en bildfil
1 Starta Philips Media Manager.
2 Klicka på Pictures.
3 Klicka på Add Pictures.
4 Klicka på Add Files or Folders.
5 Tillfoga bildfilen.

> Bildfilens egenskaper visas.

Spela en diavisning
1 Dela bildfilerna.
2 Koppla in produkten.

> Menyn home visas.
3 Välj mediaservern som delar bildfilen och tryck på OK.

> Menyn mediafiler visas.

4 Välj Pictures och tryck på OK.
> Menyn Pictures visas.

5 Välj den första bildfilen.

PMM (My PC)

Internet (0 items)

Home Network

All Pictures

Movies

Pictures

Music

PMM (My PC) Pictures

Tips För att gå till visning av småbilder trycker du på den blå knappen på 
fjärrkontrollen.
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6 Spela diavisningen med hjälp av den bifogade fjärrkontrollen.
/i

Spela en diavisning med musik
1 Spela musikfilen.
2 Tryck på home-knappen på den bifogade fjärrkontrollen.
3 Spela diavisningen

Sätta i viloläge
1 Tryck på standby-knappen på den bifogade fjärrkontrollen.

> Lampan till/från på produktens framsida tänds i rött.

Konfigurera

Öppna menyn Settings
Med menyn Settings kan du ändra produktens inställningar.
1 Tag den bifogade fjärrkontrollen.
2 Koppla in produkten.
3 Tryck på knappen settings.

> Menyn Settings visas.

Handling Knapp
Starta diavisningen

Gå till nästa bild

Gå till föregående bild

Pausera diavisningen

Stoppa diavisningen

Tips Med menyn Settings kan du ändra diavisningens inställningar.

När produkten står i viloläge drar den fotrfarande ström. För att stänga av den helt, 
drar du ut strömadaptern ur vägguttaget. 
21
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Översikt
/i

Ändra språk
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Setup och tryck på OK.

> Menyn Setup visas.

3 Välj Language och tryck på OK.
> Menyn Language visas.

4 Välj önskad punkt och tryck på OK.
/i

Setup Language
Configuration wizard
Network wizard
Factory defaults

Preferences Slide show interval
TV settings TV Shape

TV System
Image quality

Screen saver
Network settings View Device name

IP details
Connection method
Wireless details

Change Device name
IP Assignment
Connection method

Internet services Register
Uprade software
Bandwidth

Product info

Language

Preferences

Product info 

Configuration wizard

Network wizard

Internet services Factory defaults

Network settings

Setup

Settings

English

Configuration wizard Français

Español

Factory defaults Deutsch

Nederlands

Italiano

Network wizard

Language

Setup

Punkt Beskrivning
English Engelska
Français Franska
Español Spanska
Deutsch Tyska
Nederlands Holländska
Italiano Italienska



SV

Starta configuration wizard
Configuraion wizard startar en automatisk process varmed du kan konfigurera 
produktens inställningar på nytt.

1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Setup och tryck på OK.

> Menyn Setup visas.

3 Välj Configuration wizard och tryck på OK.
> Configuration wizard startar.

4 Följ anvisningarna på skärmen.

Starta network wizard
Network wizard startar en automatisk process varmed du kan konfigurera produktens 
nätverksinställningar på nytt.

1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Setup och tryck på OK.

> Menyn Setup visas.

3 Välj Network wizard och tryck på OK.
> Network wizard startar.

4 Följ anvisningarna på skärmen.

Använd network wizard för att konfigurera produktens nätverksinställningar på nytt.

Language

Preferences

Product info 

Configuration wizard

Network wizard

Internet services Factory defaults

Network settings

Setup

Settings

Start

Configuration wizard

Factory defaults

Network wizard

Language

Setup

Använd configuration wizard för att konfigurera produktens övriga inställningar på 
nytt.

Language

Preferences

Product info 

Configuration wizard

Network wizard

Internet services Factory defaults

Network settings

Setup

Settings

Start

Configuration wizard

Factory defaults

Network wizard

Language

Setup
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Återställa fabriksinställningarna
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Setup och tryck på OK.

> Menyn Setup visas.

3 Välj Factory defaults.

4 Tryck på OK.
> Alla inställningar raderas.

5 Följ anvisningarna på skärmen.

Ändra intervall diavisning
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Preferences och tryck på OK.

> Menyn Preferences visas.

3 Välj Slide show interval och tryck på OK.
> Menyn Slide show interval visas.

4 Välj önskad punkt och tryck på OK.
/i

Ändra TV-format
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Preferences och tryck på OK.

> Menyn Preferences visas.

Language

Preferences

Product info 

Configuration wizard

Network wizard

Internet services Factory defaults

Network settings

Setup

Settings

Configuration wizard

Factory defaults

Network wizard

Language Resets all preferences and network settings 
to their initial values.

Press OK to start clearing all settings.

Setup

Vid nästa steg raderas nätverksinställningar, konfigurationsinställningar, personliga 
inställningar och Internetregistrering. För att återgå till menyn Settings trycker du 
på BACK.

Setup Slide show interval

Preferences TV settings

Screen saver

Internet services

Network settings

Product info

Settings

Slide show interval Off

3 seconds

5 seconds

10 seconds

Screen saver

TV settings

Preferences

Punkt Beskrivning
Off Varje bild visas tills du trycker på knappen 

nästa/framåt.
3 seconds Varje bild visas i 3 sekunder.
5 seconds Varje bild visas i 5 sekunder.
10 seconds Varje bild visas i 10 sekunder.

Setup Slide show interval

Preferences TV settings

Screen saver

Internet services

Network settings

Product info

Settings
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3 Välj TV settings och tryck på OK.

> Menyn TV settings visas.

4 Välj TV Shape och tryck på OK.
> Menyn TV shape visas.

5 Välj önskad punkt och tryck på OK.
/i

Ändra TV-system
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Preferences och tryck på OK.

> Menyn Preferences visas.

3 Välj TV settings och tryck på OK.
> Menyn TV settings visas.

Slide show interval TV Shape

TV System

Image qualityScreen saver

TV settings

Preferences

TV Shape Widescreen (16:9)

Standard (4:3, Cut sides)

Standard (4:3, Black bars)Image quality

TV System

TV settings

A

B

C

Punkt Beskrivning
Widescreen 
(16:9)

TV:ns format är 16:9 (bredbild). Se A.

Standard 
(4:3, Cut sides)

TV:ns format är 4:3. Den högra och vänstra 
kanten av bredbilder visas ej. Se B.

Standard 
(4:3, Black bars)

TV:ns format är 4:3. Ovanför och under 
bredbilder visas svarta fält. Se C.

Setup Slide show interval

Preferences TV settings

Screen saver

Internet services

Network settings

Product info

Settings

Slide show interval TV Shape

TV System

Image qualityScreen saver

TV settings

Preferences
25
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4 Välj TV System och tryck på OK.
> Menyn TV system visas.

5 Välj önskad punkt och tryck på OK.
/i

Ändra bildkvalitet
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Preferences och tryck på OK.

> Menyn Preferences visas.

3 Välj TV settings och tryck på OK.
> Menyn TV settings visas.

4 Välj Image quality och tryck på OK.
> Menyn Image quality visas.

5 Välj önskad punkt och tryck på OK.
/i

PAL, TV:n kopplad till SCART-port

/i

PAL, TV:n kopplad till komponentvideoport

/i

TV shape PAL

TV system NTSC

Image quality

TV settings

Punkt Beskrivning
PAL Ställer in produkten på TV-system PAL 

(europeisk standard).
NTSC Ställer in produkten på TV-system NTSC 

(amerikansk standard).

Setup Slide show interval

Preferences TV settings

Screen saver

Internet services

Network settings

Product info

Settings

Slide show interval TV Shape

TV System

Image qualityScreen saver

TV settings

Preferences

TV shape Standard-definition (576i)

TV system Enhanced-definition (576p)

High-definition (720p)

High-definition (1080i)

Image quality

TV settings

Punkt Beskrivning
Standard-definition
(576i)

Standarddefinition 
(576 linjer, sammanflätad @ 50 Hz)

Enhanced-definition 
(576p)

Ej tillgänglig

High-definition 
(720p)

Ej tillgänglig

High-definition 
(1080i)

Ej tillgänglig

Punkt Beskrivning
Standard-definition 
(576i)

Standarddefinition 
(576 linjer, sammanflätad @ 50 Hz)

Enhanced-definition 
(576p)

Höjd definition 
(576 linjer, progressiv avsökning @ 50 Hz)

High-definition 
(720p)

Hög definition 
(720 linjer, progressiv avsökning @ 50 Hz)

High-definition 
(1080i)

Hög definition 
(1080 linjer, sammanflätad @ 50 Hz)
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NTSC, TV:n kopplad till SCART-port

/i

NTSC, TV:n kopplad till komponentvideoport

Aktivera skärmskyddet
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Preferences och tryck på OK.

> Menyn Preferences visas.

3 Välj Screen saver och tryck på OK.
> Menyn Screen saver visas.

4 Välj önskad punkt och tryck på OK.
/i

Visa apparatnamn
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Network settings och tryck på OK.

> Menyn Network settings visas.

Punkt Beskrivning
Standard-definition 
(480i)

Standarddefinition 
(480 linjer, sammanflätad @ 60 Hz)

Enhanced-definition 
(480p)

Ej tillgänglig

High-definition 
(720p)

Ej tillgänglig

High-definition 
(1080i)

Ej tillgänglig

Punkt Beskrivning
Standard-definition 
(480i)

Standarddefinition 
(480 linjer, sammanflätad @ 60 Hz)

Enhanced-definition 
(480p)

Höjd definition 
(480 linjer, progressiv avsökning @ 60 Hz)

High-definition 
(720p)

Hög definition 
(720 linjer, progressiv avsökning @ 60 Hz)

High-definition 
(1080i)

Hög definition 
(1080 linjer, sammanflätad @ 60 Hz)

Setup Slide show interval

Preferences TV settings

Screen saver

Internet services

Network settings

Product info

Settings

Slide show interval Off

5 minutes

10 minutes

20 minutes

Screen saver

TV settings

Preferences

Punkt Beskrivning
Off Skärmskyddet startar aldrig
5 minutes Skärmskyddet startar efter 5 minuter
10 minutes Skärmskyddet startar efter 10 minuter
20 minutes Skärmskyddet startar efter 20 minuter

View

ChangePreferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings
27
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3 Välj View och tryck på OK.
> Menyn View visas.

4 Välj Device name och tryck på OK.
> Apparatnamnet visas.

Visa IP-detaljer
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Network settings och tryck på OK.

> Menyn Network settings visas.

3 Välj View och tryck på OK.
> Menyn View visas

4 Välj IP details och tryck på OK.
> IP-detaljerna visas.

/i

Visa anslutningsmetod
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Network settings och tryck på OK.

> Menyn Network settings visas.

3 Välj View och tryck på OK.
> Menyn View visas

4 Välj Connection method och tryck på OK.
> Anslutningsmetoden visas

/i

Device name

IP details

Connection method

Wireless details

Change

View

Network settings

View

ChangePreferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings

Device name

IP details

Connection method

Wireless details

Change

View

Network settings

Punkt Beskrivning
Assignment DHCP eller Static IP
IP Address IP-adress
NetMask Nätverksmask
Gateway Gateway
Primary DNS Primär domännamnserver
Secondary DNS Sekundär domännamnserver

View

ChangePreferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings

Device name

IP details

Connection method

Wireless details

Change

View

Network settings

Punkt Beskrivning
Current connection method Wired eller Wireless
MAC address wired MAC-adress kabelnätanslutning
MAC address wireless MAC-adress trådlös nätanslutning
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Visa detaljer trådlös förbindelse
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Network settings och tryck på OK.

> Menyn Network settings visas.

3 Välj View och tryck på OK.
> Menyn View visas.

4 Välj Wireless details och tryck på OK.
> Den trådlösa förbindelsens detaljer visas.

/i

Ändra apparatnamn

1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Network settings och tryck på OK.

> Menyn Network settings visas.

3 Välj Change och tryck på OK.
> Menyn Change visas.

4 Välj Device name och tryck på OK.
> Apparatnamnet visas.

5 Ändra apparatnamnet och tryck på OK.

View

ChangePreferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings

Device name

IP details

Connection method

Wireless details

Change

View

Network settings

Punkt Beskrivning
Connection status Den trådlösa nätverksförbindelsens tillstånd
Signal strength Signalstyrka (%)
Network name Nätverkets namn
Wireless mode Infrastructure eller Ad-hoc
Channel Kanal nummer
Encryption type Från, WEP eller WPA

Tips Apparatnamnet kan användas till att särskilja två eller fler produkter i samma 
nätverk.

View

ChangePreferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings

Device name

IP Assignment

Connection method

Change

View

Network settings

Philips SLM5500

IP assignment

Device name

Connection method

Network settings

Standardnamnet är Philips SLM5500.
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Ändra IP-tilldelning
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Network settings och tryck på OK.

> Menyn Network settings visas.

3 Välj Change och tryck på OK.
> Menyn Change visas.

4 Välj IP Assignment och tryck på OK.
> Menyn IP Assignment visas.

5 Välj önskad punkt och tryck på OK.
> En wizard startar.

/i

6 Kontrollera att du har rätt data.
/i

Static IP

7 Följ anvisningarna på skärmen.

View

ChangePreferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings

Device name

IP Assignment

Connection method

Change

View

Network settings

DHCP

Static IPIP Assignment

Device name

Connection method

Network settings

Punkt Beskrivning
DHCP Grundstationen eller routern tilldelar produkten 

en IP-adress.
Static IP Du tilldelar produkten en statisk IP-adress. 

(Endast för avancerat bruk.)

Data Från
IP-adress Giltigt område för IP-adresser
Network mask Grundstation eller router
Gateway Grundstation eller router
DNS primary Internettjänsten
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Ändra anslutningsmetod
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Network settings och tryck på OK.

> Menyn Network settings visas.

3 Välj Change och tryck på OK.
> Menyn Change visas.

4 Välj Connection method och tryck på OK.
> Menyn Connection method visas.

5 Välj önskad punkt och tryck på OK.
/i

6 Kontrollera att du har rätt data.
/i

Wireless, wizard

/i

Wireless, manual

7 Följ anvisningarna på skärmen.

View

ChangePreferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings

Device name

IP Assignment

Connection method

Change

View

Network settings

Wired (Ethernet)

Wireless, wizardIP Assignment

Device name

Connection method Wireless, manual

Network settings

Punkt Beskrivning
Wired (Ethernet) Anslutning till ett Ethernet kabelnät.
Wireless, wizard Automatisk anslutning till ett trådlöst nätverk 

med en wizard.
Wireless, manual Manuell anslutning till ett trådlöst nätverk (endast 

för avancerat bruk).

Data Från
Network name (SSID) Grundstation eller router
Encryption type Grundstation eller router

Data Från
Network name (SSID) Grundstation eller router
Infrastructure Trådlöst nätverk
Encryption type Grundstation eller router
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Registrera för Internettjänster
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Internet services och tryck på OK.

> Menyn Internet services visas.

3 Välj Register och tryck på OK.
> En wizard startar.

4 För in din e-postadress så att Club Philips kan skicka ett registreringsmejl till din 
dator.

5 Följ anvisningarna i mejlet.

Uppgradera programvaran

1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Internet services och tryck på OK.

> Menyn Internet services visas.

3 Välj Software upgrade och tryck på OK.
> En wizard startar.

4 Följ anvisningarna på skärmen.

Inställning bandbredd för Internet mediafiler

1 Öppna menyn Settings.

Register

Software upgrade 

Bandwidth

Preferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings

Bandwidth

SW upgrade

Register Register

Internet services

FÖRSIKTIGHET Stäng inte av produkten medan programvaran uppgraderas.

Register

Software upgrade 

Bandwidth

Preferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings

Bandwidth

Software upgrade

Register There are no software 
upgrades available.
Your software is up to date.
The software version is 
V4.2.107D41.SD5.1.

Internet services

Produkten kan automatiskt välja en specifik Internet mediafil om en Internet mediafil 
finns tillgänglig i olika storlekar. Om du t.ex. har en Internetanslutning med stor 
bandbredd, kan produkten automatiskt välja filmer med hög upplösning.

Vissa Internettjänster tar extra avgift för överförda data som överskrider en viss gräns.
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2 Välj Internet services och tryck på OK.

> Menyn Internet services visas.

3 Välj Bandwidth och tryck på OK.
4 Välj önskad punkt och tryck på OK.

/i

Visa produktinformation
1 Öppna menyn Settings.
2 Välj Product info och tryck på OK.

> Produktinformationen visas.

Register

Software upgrade 

Bandwidth

Preferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings

Bandwidth

SW upgrade

Register High

Medium

Low

Internet services

Tips Om du inte kan spela Internet mediafiler bör du välja en lägre bandbredd.

Punkt Beskrivning
High Hög bandbredd
Medium Medelhög bandbredd
Low Låg bandbredd

Software Version:
V4.2.107D41.SD5.1
Hardware Version: R0APreferences

Product info 

Internet services

Network settings

Setup

Settings
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Felsökning

Problem och tips
Problem Tips
Reagerar inte på den medföljande fjärrkontrollen Koppla strömadaptern till vägguttaget.

Rikta fjärrkontrollen mot produkten.
Sätt i batterierna rätt.
Placera nya batterier i fjärrkontrollen.

Ingen videosignal på TV-skärmen. Koppla in TV:n.
Ställ in TV:n på rätt extern ingång
Sätt omkopplaren To TV på produktens baksida i rätt läge och starta 
produkten på nytt.
Kontrollera att TV:n bär produktens videosignal. Tryck 3 sekunder 
på den gröna knappen på den medföljande fjärrkontrollen för att 
återställa videosignalen till fabriksstandard.

Ingen audiosignal från ljudanläggningens högtalare. Koppla in ljudanläggningen.
Ställ in ljudanläggningen på rätt extern ingång.
Höj volymen på ljudanläggningen.

Kan inte hitta kabelnätverket Koppla in nätverkets övriga komponenter.
Använd en rät nätverkskabel (Ethernet, UTP 5e) för att ansluta 
produkten till kabelnätverket.

Kan inte hitta det trådlösa nätverket Koppla in nätverkets övriga komponenter.
Minska avståndet mellan produkten och grundstationen eller 
routern.
Antingen - kontrollera att det trådlösa nätverkets sändarnamn (SSID 
Broadcast) är aktivt i grundstationen eller routern 
Eller - för in nätverkets namn (SSID) manuellt. Kopiera nätverkets 
namn från grundstationen eller routern.

Får ingen kontakt med det trådlösa nätverket För in rätt skyddskod (WEP eller WPA). Kopiera skyddskoden (WEP 
eller WPA) från grundstationen eller routern.
Kontrollera att det trådlösa nätverkets brandväggar ger produkten 
tillträde till nätverket. Tillåt eller avblockera t.ex. MAC-adressen för 
produkten på nätverket.
Se till att det trådlösa nätverket använder grundstationens eller 
routerns första skyddskod.

Inget tillträde till mediafiler (filmer, musik eller bilder) Starta Philips Media Manager.
Kontrollera att Philips Media Manager delar innehållsfiler med 
produkten.
Koppla produkten till rätt nätverk.
Se till att brandväggarna i datorn och grundstationen eller routern 
ger Philips Media Manager tillträde till nätverket. Tillåt eller 
avblockera t.ex. Philips Media Manager.

Kan inte spela en mediafil Kontrollera att produkten bär filens (se sidan 35).
Kontrollera att Philips Media Manager delar innehållsfilen med 
produkten.
Den första gången du spelar en skyddad mediafil (WMA-DRM, 
WMV-DRM) måste produkten ha förbindelse med Internet.

Kan inte spela Internet mediafiler Försök igen senare. Internettjänsten kan vara stängd för tillfället.
Kontrollera att produkten bär Internetformatet
Kontrollera att nätverkets brandväggar ger Internettjänsten tillträde 
till nätverket.
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Tekniska data

Avspelning video
/i

Avspelning audio
/i

Avspelning stillbilder
/i

Kopplingsdata
/i

Programvara
/i

Systemkrav
/i

Kompressionsformat DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, 
MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM
HD-MPEG2 (på kabelnätverk)

Kompressionsformat MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, 
AAC-MPEG4

ID3-tag support

Bildkompressionsformat JPEG
Bildförbättring Diaserie med audiospelning, högdefinierad 

upplösning
Småbildsvisning

Kryptering/skydd WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
LAN-kablad Ethernet (på RJ 45) 1 x
Utsignal video - Analog Audio L + R (på SCART), Component RGB 

(på SCART), Composite CVBS (på 
SCART), Component Y Pb Pr (på cinch)

Trådlösa förbindelser Trådlös LAN (802,11b/g)
Utsignal audio - Digital Skärmad SP/DIF (på cinch)

Philips Media Manager UPnP multimedia content server

CD-ROM-station
Utrymme hårddisk 100 MB
Operativsystem Windows® 98SE, Windows® 2000, 

Windows® ME, Windows® XP
Processor Pentium II eller högre
RAM-minne 64 MB
Erfordrat datanätverk Trådlöst eller kablat persondatornät
Internetanslutning Bredband Internet (> 256 kbps)
Club Philips Internettillgång och e-post
35
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Dimensioner
/i

Ström
/i

Internettjänster

/i

Information

Respektera upphovsrätt
Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av 
kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och 
ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.

Produktdimensioner (BxDxH) 207 x 152 x 40 mm
Produktvikt 0,84 kg

Elnät AC 100-240 V 50-60 Hz
Strömbrytare
Strömförbrukning 15 W (2.5 W standby)
Strömindikator lysdiod Blå, röd

Gå till Club Philips för den senaste listan över Internettjänster.

Audiotjänster Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin, 
Playhouse radio, ... och fler

Videotjänster Yahoo! Movies, Launch, iFILM
Fototjänster Yahoo! Photos
My media Tillfoga dina egna Internetströmmar

Be responsible
Respect copyrights
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Frånsägelse
Den här produkten skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft 
Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför den här produkten 
är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.
Innehållsleverantörer använder teknik för förvaltning av digitala rättigheter för Windows 
Media som finns i den här enheten ("WM-DRM") för att skydda innehållet ("skyddat 
innehåll") så att deras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, i sådant innehåll 
inte missbrukas. Den här enheten använder WM-DRM-programvara för uppspelning av 
skyddat innehåll ("WM-DRM-programvara"). Om WM-DRM-programvarans säkerhet 
har äventyrats kan Microsoft återkalla (antingen på eget initiativ eller på begäran av 
ägarna av det skyddade innehållet ("ägare av skyddat innehåll")) 
WM-DRM-programvarans funktion för att förvärva nya licenser för att kopiera, visa 
och/eller spela upp skyddat innehåll. Ett återkallande kan också påverka enhetens 
förmåga att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll som du 
tidigare sparat på din enhet. Ett återkallande påverkar inte WM-DRM-programvarans 
förmåga att spela upp oskyddat innehåll. En lista över återkallad WM-DRM-programvara 
skickas till din enhet när du laddar ned en licens för skyddat innehåll från Internet eller 
från en dator. Microsoft kan, i anslutning till en sådan licens, även ladda ned 
återkallelselistor till din enhet för en ägare av skyddat innehålls räkning, vilket kan 
påverka din enhets förmåga att kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll.
Vid ett återkallande kommer Philips att försöka göra programvaruuppdateringar 
tillgängliga som återställer en del av eller hela din enhets förmåga att överföra, spara, få 
tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Philips kan dock inte helt 
råda över möjligheten att göra sådana uppdateringar tillgängliga. Philips garanterar inte 
att sådana programvaruuppdateringar kommer att finnas tillgängliga efter ett 
återkallande. Om sådana uppdateringar inte finns tillgängliga kan din enhet inte överföra, 
spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll - inte heller skyddat innehåll som 
du tidigare sparat på din enhet.
Även om sådana uppdateringar finns tillgängliga är det inte säkert att de kan få din enhet 
att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll som du tidigare 
sparat på din enhet. I vissa fall kan du föra över innehållet från datorn. I andra fall kan du 
behöva köpa det skyddade innehållet på nytt. 
Sammanfattningsvis - Microsoft, ägare av skyddat innehåll och distributörer av skyddat 
innehåll kan neka dig tillgång till, eller begränsa din tillgång till, skyddat innehåll. De kan 
också avaktivera din enhets förmåga att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp 
skyddat innehåll också efter det att du betalat för och tagit emot innehållet. Varken ditt 
medgivande eller Philips medgivande eller godkännande behöver inhämtas för att de ska 
kunna neka dig, undanhålla eller på annat sätt begränsa din tillgång till skyddat innehåll 
eller avaktivera din enhets förmåga att överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa 
och/eller spela upp skyddat innehåll. Philips garanterar inte att du kan överföra, spara, få 
tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll.

Varumärken
Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i Förenta Staterna och 
anra länder.

Trådlös överföring
Produkten sänder och tar emot radiovågor när den är påslagen. Produkten uppfyller 
normerna som är fastställda för den. Bildkvalitén kan påverkas av mikrovågsugnar som 
används. Andra trådlösa system (Bluetooth, trådlösa nätverk etc.) kan också påverka 
bildkvalitén.
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Hälsa och säkerhet
Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många produkter riktade på konsumenter, 
som, liksom all elektronisk apparatur, i allmänhet har förmågan att avge och erhålla 
elektromagnetiska signaler. En av Philips' främsta affärsprinciper är att vidta alla 
erfordrade hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, så att de uppfyller alla 
tillämpliga lagstiftningskrav och håller sig väl inom de EMF-normer som gällde när 
produkten tillverkades. Philips riktar sig på att utveckla, producera och marknadsföra 
produkter som inte har några negativa hälsoeffekter. Philips försäkrar att dess 
produkter, om de behandlas på rätt sätt för sitt avsedda ändamål, är säkra i bruk för 
såvitt vetenskapligen fastställt i dagens läge. Philips spelar en aktiv roll vid utvecklingen av 
internationella EMF- och säkerhetsnormer, vilket ger Philips möjlighet att förutse 
framtida utvecklingar inom standardisering för snabb integrering i sina produkter.

Underhåll och servica
Om produkten är trasig och behöver repareras, men din garantiperiod har gått utt, kan 
du ta kontakt med våra specialister (se sidan 9).

Undangörande av din gamla produk
Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta 
kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas När den här överstrukna sopkorgen på 
hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 
2002/96/EC. Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för 
elektriska och elektroniska produkter. Agera i enlighet med dina lokala regler och släng 
inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt 
sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negative 
konsekvens för naturen och människors häls.

Garanti
Se installations-CD:n för en garantibroschyr.
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Ordlista

Termer och definitioner

Ad-hoc nätverk En direkt anslutning mellan två apparater. Till exempel en koppling 
från en dator till produkten.

Brandvägg Ett program eller en anordning i ett datanätverk som sörjer för 
datanätverkets säkerhet.

Codec Kodare-avkodare. Ett program som kan omsätta en kodad signal till 
musik eller film (t.ex. MP3 eller DivX).

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP tilldelar IP-adresser 
till datanätets apparater.

DNS Domain Name Server. En server som omsätter domännamn (t.ex. 
www.philips.com) till IP-adresser. 

DRM Digital Rights Management. DRM skyddar mediafilens integritet så att 
inga rättigheter, inklusive upphovsrätt, över en sådan mediafil 
missbrukes.

Gateway En IP-adress som används av ett datanätverk för att få tillgång till ett 
annat datanätverk. Till exempel IP-adressen som ett lokalnät 
använder för att få tillgång till Internet.

Infrastrukturnät Ett datanätverk med två eller fler apparater som är förbundna genom 
en central värd (t.ex. en grundstation eller router).

IP-adress En unik kombination av fyra siffror (0 - 255) som identifierar en 
apparat i ett datanätverk. En IP-adress kan vara statisk eller dynamisk 
(tilldelad av en DHCP).

Komponentvideo En typ av analog videoinformation.

MAC-adress En unik kombination av 6 hexadecimala siffror (00 - FF) som 
identifierar (en del av) en fysisk anordning.

Network mask En kombination av fyra siffror (0 - 255) som identifiear det maximala 
antalet IP-adresser i dett datanätverk Om en nätverksmask t.ex. är 
255.255.255.0, är den första, andra och tredje siffran i alla IP-adresser 
i nätverket likadana.

NTSC National Television System Committee. En typ av analogt TV-system. 
NTSC används främst i Amerika.

PAL Phase-alternating line. En typ av analogt TV-system.

Philips Media Manager Programmet som kan dela mediafilerna på en dator med produkten.

SSID Service Set Identifier. Namnet på det trådlösa datanätverket.

Streamium Philips' produktsortiment med Internetfunktioner.

UPnP Universal plug-and-play. En metod för att dela mediafiler i ett 
hemmanät.

WEP Wired Equivalent Privacy. En typ av skydd för trådlösa datanätverk.

WPA WiFi-protected Access. En typ av skydd för trådlösa datanätverk.
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