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 Dôle¾ité: V¾dy aktivujte niektorú z dostupných 
metód ¹ifrovania, aby sa zvý¹ila bezpeènos» vá¹ho 
pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Pou¾itím ¹ifrovania 
zní¾ite riziko neoprávneného prístupu k va¹im dátam.

Softvér Home Media Server vyu¾íva na pripojenie ku 
kompatibilným zariadeniam pomocou bezdrôtovej 
siete LAN architektúru UPnP. Architektúra UPnP 
pou¾íva bezpeènostné nastavenia pripojenia k 
bezdrôtovej sieti LAN. 

Pomocou softvéru Home Media Server mô¾ete na 
kompatibilnom poèítaèi jednoducho vytvára» katalógy 
hudobných, obrázkových súborov alebo videosúborov. 
Mô¾ete vytvára» vlastné zoznamy skladieb, fotoalbumy 
alebo filmové zbierky. Na svoje zariadenie mô¾ete prená¹a» 
kompatibilné mediálne súbory, prípadne zálohova» súbory 
zo zariadenia v poèítaèi. Zariadenie mô¾ete pou¾íva» ako 
diaåkový ovládaè a mediálne súbory zo zariadenia alebo 
poèítaèa zobrazova» na domácom sie»ovom mediálnom 
prehrávaèi kompatibilnom s technológiou UPnP, ako 
sú poèítaè, televízor alebo stereosystém.

In¹talácia softvéru Home 
Media Server v poèítaèi
Aplikáciu Home Media Server nain¹talujte v 
kompatibilnom poèítaèi z disku CD-ROM dodaného 
so zariadením. Aplikácia Home Media Server vy¾aduje 
operaèný systém Microsoft Windows 2000 alebo 
Windows XP. Ak na ochranu poèítaèa pou¾ívate bránu 
firewall, mo¾no budete musie» zmeni» nastavenia a 
umo¾ni» tak spoluprácu poèítaèa s mobilným zariadením. 
Aplikáciu nain¹talujte podåa pokynov na displeji.

Správa mediálnych súborov
Ak chcete ïalej spravova» svoje skladby, digitálne 
fotografie alebo videoklipy, ulo¾te príslu¹né súbory 
v kompatibilnom poèítaèi a pridajte tieto súbory 
alebo celé prieèinky do aplikácie Home Media Server. 

Prieèinky, v ktorých ukladáte kompatibilné mediálne 
súbory v poèítaèi, mô¾ete urèi» na prezeranie. Po ulo¾ení 
nových mediálnych súborov do prieèinkov na prezeranie 
ich aplikácia Home Media Server pridá do svojej kni¾nice 
a automaticky ich aktualizuje. 
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Prenos súborov z poèítaèa 
do prístroja
1 Pomocou mobilného zariadenia sa pripojte k aplikácii 

Home Media Server v kompatibilnom poèítaèi.
V kompatibilnom poèítaèi vyberte pomocou aplikácie 
Home Media Server svoje zariadenie z menu zariadení.

2 Vyberte kni¾nicu mediálnych súborov, ktorú chcete 
prenies».

3 Vyberte jeden mediálny súbor.
4 Vyberte mo¾nos» prenosu súboru do mobilného 

zariadenia.

Prenos súborov z prístroja do 
poèítaèa
1 Pomocou mobilného zariadenia sa pripojte 

k aplikácii Home Media Server v kompatibilnom 
poèítaèi, prípadne pomocou aplikácie Home 
Media Server v kompatibilnom poèítaèi vyberte 
zo zoznamu zariadení svoje zariadenie.

2 Vyberte súbor, ktorý chcete prenies».
3 Vyberte mo¾nos» prenosu súboru do aplikácie 

Home Media Server v kompatibilnom poèítaèi.

Zobrazenie súborov poèítaèa 
v iných zariadeniach
Mobilné zariadenie mô¾ete pou¾íva» ako diaåkový 
ovládaè na zobrazenie kompatibilných mediálnych súborov 
z aplikácie Home Media Server v kompatibilnom poèítaèi 
v iných zariadeniach podporujúcich technológiu UPnP 
v domácej sieti. Mobilné zariadenie mô¾ete napríklad 
pou¾íva» na ovládanie prehrávania kompatibilných 
hudobných súborov ulo¾ených v poèítaèi prostredníctvom 
domáceho audiosystému, ktorý podporuje technológiu 
UPnP, pou¾itím multimediálneho prijímaèa podporujúceho 
technológiu UPnP.

Ovládanie mediálnych súborov 
pomocou mediálneho zariadenia
1 Pomocou mobilného zariadenia sa pripojte k aplikácii 

Home Media Server v kompatibilnom poèítaèi.
2 Vyberte mediálnu kni¾nicu obsahujúcu súbor, 

ktorý chcete spravova».
3 Vyberte mediálny súbor.
4 Zvoåte kompatibilné zariadenie, v ktorom je súbor 

zobrazený.
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Ïal¹ie informácie

Ïal¹ie informácie o aplikácii Home Media Server 
nájdete na stránke www.simplecenter.net/nokia 
alebo v Pomocníkovi aplikácie Home Media Server 
stlaèením klávesu F1.
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