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Efectue a ligação ao televisorB

1. Coloque o CD de instalação (d) na unidade de CD ou DVD do computador.
2. Clique no idioma da sua preferência.
3. Clique na opção Instalar o Philips Media Manager.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ser-lhe-á solicitado para seleccionar as pastas nas quais tem filmes, música e imagens.
Certifique-se de que selecciona as pastas correctas.

Opção 1, boa qualidade - ligação SCART para todos os televisores
1. Pegue no cabo SCART (e).
2. Coloque o interruptor com a indicação To TV no SLM5500 em SCART (para a

esquerda).
3. Ligue um conector na entrada SCART do SLM5500.
4. Ligue o outro conector na entrada SCART do televisor.

Opção 2, melhor qualidade - televisores de alta definição

Apenas para utilização em televisores que comportem a ligação YPbPr (normalmente 
disponível em televisores com ecrã LCD ou plasma), a qual também é conhecida como
YUV, 3x RCA (azul, verde, vermelho).

1. Pegue num cabo de vídeo digital (3x RCA, não fornecido).
2. Coloque o interruptor com a indicação To TV no SLM5500 em Y-Pb-Pr

(para a direita).
3. Ligue os três conectores nas entradas Y-Pb-Pr do SLM5500.
4. Ligue os outros três conectores nas entradas Y-Pb-Pr do televisor.

Se ligar o sinal YPbPr a um televisor Philips, poderá necessitar de um adaptador VGA 
para YPbPr. O adaptador VGA para YPbPr é fornecido com o televisor Philips.
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5. Pegue num adaptador SCART para 3x RCA (não fornecido).
6. Pegue num cabo de áudio estéreo (2x RCA, não fornecido).
7. Ligue o adaptador SCART para 3x RCA na entrada SCART do SLM5500.
8. Ligue o cabo de áudio estéreo no adaptador SCART para 3x RCA.
9. Ligue a outra extremidade na entrada estéreo do televisor.
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Efectue a ligação à correnteE

1. Pegue no cabo de alimentação (f).
2. Ligue o conector do cabo de alimentação na entrada POWER do SLM5500.
3. Ligue o adaptador de corrente à tomada.

> O indicador luminoso de espera na parte da frente do SLM5500 acende-se a vermelho.

+

+

Coloque as pilhasF

1. Abra o compartimento das pilhas do telecomando (b1).
2. Introduza correctamente as pilhas (b2).
3. Feche o compartimento das pilhas.

Ethernet

3

2

1

Efectue a ligação à redeD

Opção 1 - Sem fios
1. Certifique-se de que os seus dispositivos de rede sem fios estão ligados.

Opção 2 - Com fios
1. Pegue no cabo de rede (não fornecido).
2. Ligue um conector na entrada WIRED NETWORK do SLM5500.
3. Ligue o outro conector à rede.

Audio
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Efectue a ligação de áudio digital (opcional)C

1. Pegue num cabo de áudio coaxial (não fornecido).
2. Ligue um conector na entrada DIGITAL AUDIO do SLM5500.
3. Ligue a outra extremidade na entrada DIGITAL AUDIO do sistema de som.

WiFi

TM



> Pode percorrer as instruções apresentadas no ecrã com o telecomando (b1).

Acção Botão

Subir ou descer numa lista

Confirmar uma opção

Ir para a questão anterior

Mostrar informação de ajuda (quando disponível)

> Pode introduzir texto no assistente de configuração com o telecomando (b1).

Acção Botão

Percorrer os caracteres disponíveis

Ir para o carácter seguinte ou anterior

Confirmar uma opção

Percorrer os caracteres . @ 0

Percorrer os caracteres <space> _ - 1

Percorrer os caracteres 2 a b c A B C

Percorrer os caracteres 3 d e f D E F

Percorrer os caracteres 4 g h i G H I

Percorrer os caracteres 5 k l m K L M

Percorrer os caracteres 6 m n o M N O

Percorrer os caracteres 7 p q r s P Q R S

Percorrer os caracteres 8 t u v T U V

Percorrer os caracteres 9 w x y z W X Y Z

Para percorrer os caracteres tem de premir o botão várias vezes de uma forma rápida e sucessiva.

Escolha o canal de TV correctoA

2 Ligue

1. Ligue o televisor.
2. Regule o televisor para a entrada externa correcta. Consulte detalhes no manual do 

utilizador do televisor.

Inicie o assistente de configuraçãoB

1. Pegue no telecomando (b1).
2. Aponte o telecomando (b1) ao SLM5500 (a).
3. Prima        .

> O indicador luminoso de espera na parte da frente do SLM5500 acende-se a azul.

4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
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1. Clique em Iniciar.
2. Opte por - clicar em Programas ou clicar em Todos os programas.
3. Clique em Philips Media Manager.
4. Clique em Philips Media Manager.
5. Opte por - clicar em Music ou clicar em Picture ou clicar em Movies.
6. Opte por - clicar em Add Music ou clicar em Add Pictures ou clicar em 

Add Movies.
7. Clique em Add Files or Folders.
8. Seleccione os ficheiros ou pastas que pretende adicionar.

> O SLM5500 possui agora acesso aos ficheiros de conteúdo que partilhou.

Partilhe conteúdos no computadorA
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Navegação básicaB
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1. Pegue no telecomando (b1).
2. Aponte o telecomando (b1) ao SLM5500 (a).
3. Opte por - premir       , ou premir         .
4. Prima          ou         para percorrer os itens de menu.
5. Prima          ou       para confirmar uma opção.

Repita as etapas 4 e 5 até chegar ao ficheiro de conteúdo que pretende reproduzir.

6. Prima          ou       para iniciar o ficheiro de conteúdo.

Reproduza ficheiros de conteúdo protegidosC

Certifique-se de que o sistema operativo do computador é o Windows® XP com o
Service Pack 2 ou posterior.

Os procedimentos para iniciar ficheiros de conteúdo normais e protegidos são os
mesmos. Consulte a secção "B Navegação básica".

Os ficheiros de conteúdo protegidos podem afectar o sinal das ligações áudio e vídeo.

3 Divirta-se



Detecção e resolução de problemas
Problema Sugestão
Ausência de reacção ao • Ligue o SLM5500.

telecomando fornecido • Aponte o telecomando ao SLM5500.

• Introduza correctamente as pilhas.

• Introduza novas pilhas no telecomando.

Ausência de sinal de vídeo no • Ligue o televisor.

ecrã do televisor • Regule o televisor para a entrada externa correcta.

• Coloque o interruptor com a indicação To TV no SLM5500 na posição correcta.

• Certifique-se de que o televisor comporta o sinal de vídeo do SLM5500. Prima o botão verde do telecomando fornecido

durante 3 segundos para repor o sinal de vídeo nos valores predefinidos de fábrica.

Ausência de som dos altifalantes  • Ligue o sistema de áudio.

do sistema de áudio • Regule o sistema de áudio para a entrada externa correcta.

• Aumento o volume do sistema de áudio.

Impossível detectar a rede com fios • Ligue os outros dispositivos na rede com fios.

• Utilize um cabo de rede directo (UTP 5e) para ligar o SLM5500 à rede com fios.

Impossível detectar a rede sem fios • Ligue os outros dispositivos da rede sem fios.

• Opte por - certificar-se de que o nome da rede sem fios anunciado (SSID Broadcast) está activado na estação base ou no

router;

Ou - introduzir um nome de rede (SSID) manualmente (consulte o manual do utilizador no CD de instalação). Copie o nome

da rede da estação base ou do router.

Impossível ligar à rede sem fios • Introduza o código de segurança correcto (WEP ou WPA). Copie o código de segurança (WEP ou WPA) da estação base ou do

router.

• Certifique-se de que as firewalls na rede sem fios permitem o acesso do SLM5500 à rede sem fios. Por exemplo, autorize ou

desbloqueie o endereço MAC do SLM5500 na rede.

Impossível detectar o computador • Inicie o Philips Media Manager.

• Ligue o SLM5500 à rede correcta.

• Certifique-se de que as firewalls na rede permitem o acesso do Philips Media Manager à rede. Por exemplo, autorize ou 

desbloqueie o Philips Media Manager na rede.

Impossível aceder aos ficheiros de • Certifique-se de que o Philips Media Manager partilha os ficheiros de conteúdo com o SLM5500 (consulte 3A).

conteúdo (música, imagens ou filmes)

Impossível reproduzir um ficheiro • Certifique-se de que o SLM5500 comporta o formato do ficheiro (consulte o manual do utilizador no CD de instalação).

de conteúdo • Certifique-se de que o Philips Media Manager partilha o ficheiro de conteúdo com o SLM5500.

• Quando reproduz um ficheiro de conteúdo protegido pela primeira vez, o SLM5500 tem de estar ligado à Internet.

Impossível reproduzir conteúdos • Tente novamente mais tarde. O serviço de Internet pode estar temporariamente inacessível.

da Internet • Certifique-se de que o SLM5500 comporta o formato de Internet (consulte o manual do utilizador no CD de instalação).

• Certifique-se de que as firewalls na rede permitem o acesso do serviço de Internet à rede.

Sempre que tiver um problema, certifique-se de que o SLM5500 está equipado com o firmware mais recente. Consulte mais informações em www.philips.com/support.

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

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com

3122 337 03362

Precisa de apoio?
Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador no CD de instalação.

Apoio online
www.philips.com/support

Philips Media Manager
Consulte a linha de apoio do Philips Media Manager.


