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Seu dispositivo pode conter alguns marcadores ou links pré-instalados para acesso 
a sites de terceiros. Você também pode acessar outros sites de terceiros através do 
dispositivo. Os sites fornecidos por terceiros não são associados com a Nokia e a 
Nokia não endossa ou assume qualquer responsabilidade por eles. Se você optar por 
acessar tais sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou 
ao conteúdo.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços, pode variar 
conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade 
de opções de idioma.

Algumas operações e recursos dependem de cartão SIM e/ou de rede, de MMS ou 
compatibilidade de dispositivos e de formatos de conteúdo com suporte. Alguns 
serviços estão sujeitos a uma tarifa à parte.

As proteções a direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais 
e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes 
sobre o aparelho.
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ma operacional Microsoft 
s XP. Se você tiver um firewall 

 seja necessário alterar as 
tir que o PC funcione com o 
instruções de instalação exibidas 

arquivos de mídia
as, fotos digitais e videoclipes, 
C compatível e adicionar os 
s ao Home Media Server. 

s, onde você mantém arquivos 
C, como pastas de controle 
ocê coloca novos arquivos de 
ole, o Home Media Server 
biblioteca e os mantém 
nte. 
Servidor de Mídia Local
Importante: Sempre habilite um dos métodos 
disponíveis de criptografia para aumentar a 
segurança da conexão de rede local sem fio. 
A utilização da criptografia reduz o risco de 
acesso não autorizado aos seus dados.

O Home Media Server utiliza arquitetura UPnP para 
conectar-se a dispositivos compatíveis por meio de LAN 
sem fio. A arquitetura UPnP usa as configurações de 
segurança da conexão LAN sem fio. 

Com o Home Media Server é possível catalogar facilmente 
músicas, imagens e arquivos de vídeo no seu PC compatível. 
Você pode criar listas de reprodução de música, álbuns de 
foto e coleções de filmes personalizados. É possível transferir 
arquivos de mídia compatíveis para o seu dispositivo e fazer 
backup dos arquivos do seu dispositivo para o PC. Você 
pode usar o dispositivo como um controle remoto e exibir 
arquivos de mídia do dispositivo ou PC em um media player 
local conectado à rede e compatível com UPnP, por exemplo, 
um PC, uma televisão ou sistema estéreo.

Instalar o Hom
em um PC
Instale o aplicativo Home M
utilizando o CD-ROM forn
Media Server exige o siste
Windows 2000 ou Window
para proteger o PC, talvez
configurações para permi
dispositivo móvel. Siga as 
na tela.

Gerenciar seus 
Para controlar suas músic
localizar os arquivos no P
arquivos ou pastas inteira

Você pode designar pasta
de mídia compatíveis no P
(watch folders). Quando v
mídia nas pastas de contr
adiciona esses arquivos à 
atualizados automaticame
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 em outros dispositivos compatíveis 
cal. É possível, por exemplo, usar 

controlar a reprodução de arquivos 
rmazenados no PC, por meio do 
ompatível com UPnP, utilizando 
ia compatível com UPnP.

os de mídia com o 
l
vel para conectar-se ao Home 
ompatível.
a de mídia que contém o arquivo 
rolar.
 de mídia.

vo compatível no qual o 

ões
ções sobre o Home Media Server, 
 www.simplecenter.net/nokia ou 
o Home Media Server para a abrir 
Transferir arquivos do PC 
para o dispositivo
1 Use o dispositivo móvel para conectar-se ao Home 

Media Server no PC compatível.

No PC compatível, utilizando o aplicativo Home Media 
Server, selecione o dispositivo no menu de dispositivos.

2 Selecione um arquivo de mídia da biblioteca que você 
deseja transferir.

3 Selecione um único arquivo de mídia.

4 Selecione a opção para transferir o arquivo para o 
dispositivo móvel.

Transferir arquivos do dispositivo 
para o PC
1 Utilizando o dispositivo móvel, conecte-se ao Home 

Media Server no PC compatível; ou no PC compatível, 
utilizando o aplicativo Home Media Server, selecione o 
dispositivo no menu de dispositivos.

2 Selecione o arquivo que deseja transferir.

3 Selecione a opção para transferir o arquivo para o 
Home Media Server no PC compatível.

Exibir arquivo
outros disposi
Você pode usar o dispositi
para exibir arquivos de m
Server no PC compatível,
com UPnP da sua rede lo
o dispositivo móvel para 
de música compatíveis a
sistema de áudio local c
um receptor de multimíd

Controlar arquiv
dispositivo móve
1 Use o dispositivo mó

Media Server no PC c
2 Selecione a bibliotec

que você deseja cont
3 Selecione um arquivo
4 Selecione o dispositi

arquivo é exibido.

Mais informaç
Para obter mais informa
acesse o site, em inglês,
pressione F1 no aplicativ
a Ajuda.

www.simplecenter.net/nokia
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