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 Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige 
krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse 
LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for 
uautorisert tilgang til dataene dine.

Home Media Server bruker UPnP-arkitektur til å koble til 
kompatible enheter via trådløst LAN. UPnP-arkitekturen 
bruker sikkerhetsinnstillingene til den trådløse LAN-
tilkoblingen. 

Du kan bruke Home Media Server til å katalogisere musikk, 
bilder og videofiler på en kompatibel PC. Du kan lage 
egendefinerte musikkspillelister, fotoalbum og 
filmsamlinger. Du kan overføre kompatible mediefiler til 
enheten og sikkerhetskopier av filene på enheten til PC-en. 
Du kan bruke enheten som en fjernkontroll og vise 
mediefiler fra enheten eller PC-en på en UPnP-kompatibel, 
nettverkstilkoblet hjemmemediespiller, for eksempel en PC, 
en TV eller et stereoanlegg.

Installere Home Media Server på 
en PC
Installer programmet Home Media Server på den 
kompatible PC-en fra CD-ROM-platen som fulgte med 
enheten. Home Media Server krever operativsystemet 
Microsoft Windows 2000 eller Windows XP. Hvis du bruker 
en brannmur til å beskytte PC-en, må du kanskje endre 
innstillingene slik at PC-en fungerer med den mobile 
enheten. Følg installasjonsinstruksene på skjermen.

Behandle mediefilene
Hvis du vil holde orden på låtene, de digitale bildene og 
videoklippene dine, finner du filene på den kompatible 
PC-en og legger til filene eller hele mappene i Home 
Media Server. 

Du kan angi mapper der du har kompatible mediefiler på 
PC-en, som overvåkede mapper. Når du legger nye filer 
i overvåkede mapper, legger Home Media Server dem til 
i biblioteket og holder dem oppdatert automatisk. 
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Overføre filer fra PC-en til 
enheten
1 Bruk den mobile enheten til å koble til Home Media 

Server på den kompatible PC-en.
Bruk programmet Home Media Server på den 
kompatible PC-en, og velg enheten i enhetsmenyen.

2 Velg et mediefilbibliotek du vil overføre.
3 Velg én enkelt mediefil.
4 Velg alternativet for å overføre filen til den mobile 

enheten.

Overføre filer fra enheten 
til PC-en
1 Bruk den mobile enheten, koble Home Media Server til 

den kompatible PC-en. Du kan også velge enheten fra 
enhetsmenyen i programmet Home Media Server på 
den kompatible PC-en.

2 Velg filen du vil overføre.
3 Velg alternativet for å overføre filen til 

Home Media Server på den kompatible PC-en.

Vise filer fra PC-en på andre 
enheter
Du kan bruke den mobile enheten som en fjernkontroll 
til å vise kompatible mediefiler fra Home Media Server på 
den kompatible PC-en på andre UPnP-kompatible enheter 
i hjemmenettverket. Du kan for eksempel bruke den mobile 
enheten til å kontrollere avspilling av kompatible 
musikkfiler som er lagret på PC-en. Dette kan skje via 
det UPnP-kompatible hjemmelydsystemet ved hjelp av 
en UPnP-kompatibel multimediemottaker.

Administrere mediefiler med den 
mobile enheten
1 Bruk den mobile enheten til å koble til Home Media 

Server på den kompatible PC-en.
2 Velg mediebiblioteket som inneholder filen du vil 

kontrollere.
3 Velg en mediefil.
4 Velg den kompatible enheten som filen skal vises på.

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om Home Media Server, 
kan du besøke www.simplecenter.net/nokia eller trykke F1 
i programmet Home Media Server for å åpne Hjelp.
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