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Installere TV-forbindelsenB

1. Legg installasjons-CDen (d) inn i datamaskinens CD- eller DVD-stasjon.
2. Klikk på ditt foretrukne språk.
3. Klikk på Installere Philips Media Manager.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Du vil bli bedt om å velge de mappene du har lagret filmer, musikk og bilder i.
Sørg for å velge de riktige mappene.

Alternativ 1, god kvalitet - SCART-forbindelse for alle fjernsynsapparater
1. Ta SCART-kabelen (e).
2. Still inn To TV-bryteren på SLM5500 på SCART (venstre stilling).
3. Plugg én kontakt inn i SCART-porten på SLM5500.
4. Plugg den andre kontakten inn i SCART-porten på TVen.

Alternativ 2, best kvalitet - TV med høy oppløsning

Kun til bruk med TVer som støtter YpbPr-forbindelse (vanligvis tilgjengelig på LCD- 
eller plasma-TVer).YPbPr-tilkoplingen er også kjent som YUV, 3x RCA (blå, grønn, rød).

1. Ta en digital videokabel (3x RCA, ikke inkludert).
2. Still inn To TV-bryteren på SLM5500 på Y-Pb-Pr (høyre stilling).
3. Sett de tre kontaktene inn i portene Y-Pb-Pr på SLM5500.
4. Sett de tre andre kontaktene inn i portene Y-Pb-Pr på TVen.

Når du kopler YPbPr-signalet til en Philips-TV, kan det være påkrevet med en VGA-til-
YPbPr-adapter.VGA-til-YPbPr-adapteren følger med Philips-TVen.
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5. Ta en SCART-til-3x-RCA-adapter (ikke inkludert).
6. Ta en stereo-audiokabel (2x RCA, ikke inkludert).
7. Sett SCART-til-3x-RCA-adapteren inn i SCART-porten på SLM5500.
8. Plugg inn stereo-audiokabelen i SCART-til-3x-RCA-adapteren.
9. Plugg den andre enden inn i stereo-inngangen på TVen.
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Installere strømtilkoplingenE

1. Ta strømkabelen (f).
2. Plugg inn støpselet på strømkabelen i POWER-porten på SLM5500.
3. Plugg inn eliminatoren i strømuttaket.

> Stand-by-lampen foran på SLM5500 tennes og lyser rødt.
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Installere batterieneF

1. Åpne batterirommet i fjernkontrollen (b1).
2. Legg inn batteriene (b2) riktig vei.
3. Lukk batterirommet.

Ethernet
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Installere nettverksforbindelsenD

Alternativ 1 - Trådløs
1. Pass på at de trådløse nettverksenhetene dine er slått på.

Alternativ 2 - Kabel
1. Ta nettverkskabelen (ikke inkludert).
2. Plugg én kontakt inn i WIRED NETWORK-porten på SLM5500.
3. Plugg inn den andre kontakten i nettverket.

Audio
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Installere den digitale audioforbindelsen (tillegg)C

1. Ta en koaksialaudiokabel (ikke inkludert).
2. Plugg én kontakt inn i DIGITAL AUDIO-porten på SLM5500.
3. Plugg den andre enden inn i DIGITAL AUDIO-inngangen på lydanlegget.

WiFi

TM



> Du kan bruke fjernkontrollen til å navigere gjennom instruksjonene på skjermen (b1).

Handling Knapp

Gå opp eller ned i en liste

Bekrefte et valg

Gå til forrige spørsmål

Vise hjelpeinformasjon (når tilgjengelig)

> Du kan bruke fjernkontrollen til å skrive inn tekst i konfigurasjonsveiviseren (b1).

Handling Knapp

Gå gjennom de tilgjengelige tegnene

Gå til neste eller forrige tegn

Bekrefte et valg

Gå gjennom tegnene . @ 0

Gå gjennom tegnene <space> _ - 1

Gå gjennom tegnene 2 a b c A B C

Gå gjennom tegnene 3 d e f D E F

Gå gjennom tegnene 4 g h i G H I

Gå gjennom tegnene 5 k l m K L M

Gå gjennom tegnene 6 m n o M N O

Gå gjennom tegnene 7 p q r s P Q R S

Gå gjennom tegnene 8 t u v T U V

Gå gjennom tegnene 9 w x y z W X Y Z

For å gå gjennom tegnene må du trykke på knappen flere ganger i rask rekkefølge.

Stille inn riktig TV-kanalA

2 Kople til

1. Slå på TVen.
2. Still inn TVen på riktig ekstern inngang. Slå opp i brukerhåndboken for TVen din hvis du

trenger nærmere detaljer.

Start konfigurasjonsveiviserenB

1. Ta fjernkontrollen (b1).
2. Pek med fjernkontrollen (b1) på SLM5500 (a).
3. Trykk på        .

> Stand-by-lampen foran på SLM5500 tennes og lyser blått.

4. Følg instruksjonene på skjermen.
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1. Klikk på Start.
2. Enten - klikk på Programmer, eller - klikk på Alle programmer.
3. Klikk på Philips Media Manager.
4. Klikk på Philips Media Manager.
5. Enten - klikk på Music, eller - klikk på Picture, eller - klikk på Movies.
6. Enten - klikk på Add Music, eller - klikk på Add Pictures, eller - klikk på Add

Movies.
7. Klikk på Add Files or Folders.
8. Velg de filene eller mappene du vil legge til.

> SLM5500 har nå tilgang til de innholdsfilene du har delt.

Dele innhold på datamaskinenA
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Grunnleggende navigasjonB
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1. Ta fjernkontrollen (b1).
2. Pek med fjernkontrollen (b1) på SLM5500 (a).
3. Enten - trykk på       , eller - trykk på        .
4. Trykk på         eller          for å gå gjennom menypunktene.
5. Trykk på         eller        for å bekrefte et valg.

Gjenta trinn 4 og 5 inntil du når den innholdsfilen som skal avspilles.

6. Trykk på         eller        for å starte innholdsfilen.

Spille av beskyttede innholdsfilerC

Pass på at operativsystemet på datamaskinen er Windows® XP med Service Pack 2 
eller høyere.

Prosedyrene for å starte vanlige innholdsfiler og beskyttede innholdsfiler er de samme.
Se også 'B Grunnleggende navigasjon'.

Beskyttede innholdsfiler kan påvirke signalet til audio- og videoforbindelser.

3 Gled deg!



Feilretting
Problem Tips
Ingen respons på den medfølgende • Slå på SLM5500.

fjernkontrollen • Pek med fjernkontrollen på SLM5500.

• Legg inn batteriene riktig vei.

• Legg inn nye batterier i fjernkontrollen.

Intet videosignal på TV-skjermen • Slå på TVen.

• Still inn TVen på riktig ekstern inngang.

• Still inn To TV-bryteren på SLM5500 på riktig stilling.

• Pass på at TVen støtter videosignalet til SLM5500.Trykk på den grønne knappen på den medfølgende fjernkontrollen i 

3 sekunder for å tilbakestille videosignalet til standard fabrikkverdier.

Intet lydsignal fra høyttalerne • Slå på lydanlegget.

i lydanlegget • Still inn lydanlegget på riktig ekstern inngang.

• Øk volumet på lydanlegget.

Kan ikke finne kabelnettverket • Slå på de andre kabeltilkoplede nettverksenhetene.

• Bruk en direkte nettverkskabel (UTP 5e) til å opprette en forbindelse fra SLM5500 til kabelnettverket.

Kan ikke finne det trådløse • Slå på de andre trådløse nettverksenhetene.

nettverket • Enten - forviss deg om at sendernavnet til det trådløse nettverket (SSID Broadcast) er aktivert på basestasjonen eller ruteren,

Eller - skriv inn nettverksnavnet (SSID) manuelt (se brukerhåndboken på installasjons-CDen). Kopier nettverksnavnet fra base-

stasjonen eller ruteren.

Kan ikke kople til det trådløse • Skriv inn riktig sikkerhetskode (WEP eller WPA). Kopier sikkerhetskoden (WEP eller WPA) fra basestasjonen eller ruteren.

nettverket • Pass på at brannmurene i det trådløse nettverket gir SLM5500 tilgang til det trådløse nettverket. Opphev blokkeringen av eller

tillat MAC-adressen til SLM5500 på nettverket.

Finner ikke datamaskinen • Start Philips Media Manager.

• Kople SLM5500 til det riktige nettverket.

• Pass på at brannmurene i nettverket gir Philips Media Manager tilgang til nettverket. Du kan for eksempel oppheve blokkeringen

av eller tillate Philips Media Manager på nettverket.

Ingen tilgang til innholdsfiler • Forviss deg om at Philips Media Manager deler innholdsfiler med SLM5500 (se 3A).

(musikk, bilder eller filmer)

Kan ikke spille av en innholdsfil • Forviss deg om at SLM5500 støtter filformatet (slå opp i brukerhåndboken på installasjons-CDen).

• Forviss deg om at Philips Media Manager deler innholdsfilen med SLM5500.

• Når du spiller av en beskyttet innholdsfil for første gang, må SLM5500 ha en forbindelse til Internett.

Kan ikke spille av Internett-innhold • Prøv igjen senere. Internett-tjenesten kan ha forbigående problemer.

• Forviss deg om at SLM5500 støtter internettformatet (slå opp i brukerhåndboken på installasjons-CDen).

• Pass på at brannmurene i nettverket gir Internett-tjenesten tilgang til nettverket.

Hvis det skulle oppstå et problem, må du forvisse deg om at SLM5500 inneholder den nyeste fastvaren.Du finner mer informasjon på www.philips.com/support.

Garanti - Slå opp i brukerhåndboken på installasjons-CDen (d).



Helpline
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
UK (United Kingdom) 0906 1010 017 (£ 0.15)
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Trenger du hjelp?
Brukerhåndbok

Slå opp i brukerhåndboken på installasjons-CDen.

Onlinehjelp
www.philips.com/support

Philips Media Manager
Se hjelpen i Philips Media Manager.


