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 Important: Activaþi întotdeauna una dintre 
metodele de codificare disponibile pentru a mãri 
siguranþa conexiunii Dvs. prin reþeaua radio LAN. 
Utilizarea codificãrii reduce riscul accesului neautorizat 
la datele Dvs.

Home Media Server utilizeazã arhitectura UPnP pentru 
a se conecta la aparate compatibile prin intermediul unei 
reþele LAN fãrã fir. Arhitectura UPnP utilizeazã setãrile de 
siguranþã ale conexiunii LAN fãrã fir. 

Cu ajutorul Home Media Server puteþi clasifica uºor 
muzicã, fotografii ºi fiºiere video pe un calculator 
compatibil. Puteþi crea liste de redare ale melodiilor, 
albume foto ºi colecþii de filme personalizate. Puteþi 
transfera fiºiere media compatibile pe aparat ºi puteþi face 
copii de siguranþã ale fiºierelor de pe aparat pe calculator. 
Puteþi utiliza aparatul ca telecomandã ºi puteþi reda fiºiere 
media de pe aparat sau de pe calculator pe un media player 
UPnP conectat la reþea, cum ar fi calculatorul, televizorul 
sau un sistem audio stereo.

Instalarea Home Media Server 
pe un calculator
Instalaþi aplicaþia Home Media Server pe un calculator 
compatibil de pe discul CD-ROM livrat împreunã cu 
aparatul. Home Media Server necesitã sistemul de operare 
Microsoft Windows 2000 sau Windows XP. Dacã aveþi 
instalat un sistem de securitate integrat (firewall) pentru 
protejarea calculatorului, este posibil sã fie necesar sã 
schimbaþi setãrile pentru a permite calculatorului sã 
lucreze cu aparatul mobil. Urmaþi instrucþiunile de 
instalare de pe ecran.

Administrarea fiºierelor media
Pentru a þine evidenþa melodiilor, fotografiilor digitale 
ºi a videoclipurilor, localizaþi fiºierele pe calculatorul 
compatibil ºi adãugaþi fiºierele sau dosarele întregi 
la Home Media Server. 

Puteþi desemna dosare unde sã pãstraþi fiºierele media 
compatibile pe calculator ca dosare urmãrite. Când 
adãugaþi fiºiere noi în dosarul urmãrit, Home Media Server 
le adaugã la biblioteca Dvs. ºi le actualizeazã automat. 
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Transferul fiºierelor de 
pe calculator pe aparat
1 Utilizând aparaul mobil, conectaþi-vã la Home 

Media Server de pe calculatorul compatibil.
Pe calculatorul compatibil, selectaþi aparatul din 
meniul de aparate, cu ajutorul aplicaþiei Home 
Media Server.

2 Selectaþi biblioteca de fiºiere media pe care doriþi sã 
o transferaþi.

3 Selectaþi un singur fiºier media.
4 Selectaþi opþiunea de transfer al fiºierului pe aparatul 

mobil.

Transferul fiºierelor de pe aparat 
pe calculator
1 Utilizând aparatul mobil, conectaþi-vã la Home Media 

Server pe calculatorul compatibil; sau pe calculatorul 
compatibil, utilizând aplicaþia Home Media Server, 
selectaþi aparatul în meniul aparate.

2 Selectaþi fiºierul pe care doriþi sã-l transferaþi.
3 Selectaþi opþiunea de transfer a fiºierului pe 

Home Media Server pe calculatorul compatibil.

Redarea fiºierelor de pe 
calculator pe alte aparate
Puteþi utiliza aparatul mobil ca telecomandã pentru a reda 
fiºiere media compatibile din Home Media Server de pe 
calculatorul compatibil pe alte aparate UPnP compatibile 
din reþeaua de domiciliu. De exemplu, puteþi utiliza 
aparatul mobil pentru a comanda redarea fiºierelor media 
compatibile stocate pe calculator prin sistemul audio UPnP 
propriu utilizând un receptor multimedia UPnP compatibil.

Comanda fiºierelor media cu aparatul 
mobil
1 Utilizând aparaul mobil, conectaþi-vã la Home 

Media Server de pe calculatorul compatibil.
2 Selectaþi biblioteca media care conþine fiºierul de 

comandat.
3 Selectaþi un fiºier media.
4 Selectaþi aparatul compatibil pe care este redat fiºierul.

Informaþii suplimentare
Pentru informaþii suplimentare despre Home Media Server, 
vizitaþi www.simplecenter.net/nokia sau apãsaþi F1 în 
aplicaþia Home Media Server pentru a deschide Ajutorul.


