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Installation av DSM-510 

 
A. Koppla in ljud- och videokablar till TV:n                  

     
 
 
 
 

 
B. Anslutning av trådlös antenn   
                                        
 
 
                                                                                        
C. Starta mediaspelaren 

                      
 
 
 
 
 

 
D.  Välj ingångskälla för TV:n    

Starta din TV och välj rätt ingångskälla för ljud/video. Du har valt rätt ingångskälla om du ser 
antingen mediaspelarens välkomstskärm eller skärmsläckaren MediaLoungeTM. OBS: Om du inte 
kommer ihåg hur man ändrar tv-ingång (TV-input), titta i instruktionsmanualen för din TV. 
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Anslut den rundade ändan av 
strömanslutningskabeln till mediaspelaren och 
den andra till ett strömuttag. Se till att din 
mediaspelare är synlig och inom räckhåll för 
fjärrkontrollen. 

Den stora öppna sidan av antennen skruvar du i det 
gängade stället på mediaspelaren. 

Koppla AV-kabeln till AV-kontakten på 
mediaspelaren. Andra ändan av kabeln, med 
trefärgade pluggar, kopplar du till scartadaptern. 
Scartadapterns andra ända kopplar du sedan till 
din TV. 
 



E.  Hur man använder fjärrkontrollen 
Välj OK eller Manuell inställning i menyn på skärmen. Om dessa logotyper finns på din PC och router 
välj OK för snabbinställning och ange lösenkoden på TV:n. Välj annars Manuell inställning och följ 
anvisningarna på skärmen. Om du glömmer inställningarna för det trådlösa nätverket kan du titta i 
inställningsmanualen för din router. 

 
F. Kör installations-CD:n 

Sätt in installations-CD:n i din PC och kör installationsprogrammet. Om du blir 
ombedd att installera Windows® Media Center väljer du Snabbinställning. Följ 
instruktionerna på skärmen för att konfigurera programvaran. OBS: Om du har 
en Intel® Viiv™ teknologibaserad PC väljer du Lägg till enhet på Intel® 
Viiv™:s huvudmeny och följer instruktionerna på skärmen. 

 

G. Nu är det bara att njuta! 
Tryck på knappen Hem på mediaspelarens fjärrkontroll. Med hjälp av höger- och vänsterpilarna kan 
du välja önskat innehåll (foto, musik eller film). Nu kan du utforska innehållet i din PC:s medieserver 
enbart genom att trycka på fjärrkontrollen.   

 
Felsökning 

 (För vidare felsökning finns information i användarmanualen på CD-ROM) 
 

1.  Fjärrkontrollen fungerar inte 
•   Se till att du batterierna sitter rätt. 
•  Ta ur batterierna och sätt in dem igen utan att röra vid någon av knapparna på 

fjärrkontrollen. 
•   Sätt in nya batterier. 
 

2.  Ingenting syns när jag startar DSM-510 mediaspelaren för första gången.. 
•  Se till att din TV visar rätt videokälla. Du kan behöva använda någon av knapparna AV-

input, Källa, Välj eller TV/Video på din TV eller TV-fjärrkontroll för att ändra videokälla. Om 
du har problem med att ändra videokälla kan du titta i bruksanvisningen för din TV.  

 
3.  Det går inte att hitta musik, foto eller film. 

•  Om du använder ett kabelnätverk se till ethernetkabeln är korrekt ansluten till din DSM-510 
och till en nätverksswitch, -hub eller -router. Se till att switchen, huben eller routern är 
igång. 

•  Se till att du startat mediaservern och att den har spårat din mediaspelare. Se också till att 
dina mediamappar delas i programvaran. 

 
Teknisk support 
Tack för att du väljer produkter från D-Link. För mer information eller support samt 
produktmanualer besök vår hemsida på www.dlink.eu. 
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