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Home Media Server

 NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse 
suurendamiseks, kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. 
Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie 
andmetele.

Home Media Server kasutab ühilduvate seadmetega 
raadiosidekohtvõrgu kaudu ühenduse loomiseks UPnP 
(Universal Plug and Play – universaalne isehäälestus) 
arhitektuuri. UPnP-arhitektuur kasutab traadita 
kohtvõrguühenduse turvaseadeid. 

Home Media Serveri abil saate ühilduvas arvutis hõlpsasti 
muusikat, pilte ja videofaile kataloogida. Samuti saate luua 
kohandatud muusikaloendeid, fotoalbumeid ja 
filmikogusid. Arvutist saate seadmesse edastada 
ühilduvaid meediumifaile ja seadmes asuvaid faile arvutis 
varundada. Seadet kaugjuhtimispuldina kasutades saate 
seadmes või arvutis asuvaid meediumifaile esitada UPnP-
ga ühilduvas võrku ühendatud koduses meediumimängijas 
– näiteks arvutis, teleris või muusikakeskuses.

Home Media Serveri installimine 
arvutisse
Rakenduse Home Media Server saate ühilduvasse arvutisse 
installida seadme müügikomplekti kuuluvalt CD-lt. Home 
Media Serveri kasutamine eeldab opsüsteemi Microsoft 
Windows 2000 või Windows XP. Kui teie arvutis töötab 
tulemüür, peate arvuti ja mobiilsideseadme koostöö 
lubamiseks võib-olla tulemüüri seadeid muutma. Järgige 
ekraanil kuvatavaid installijuhiseid.

Meediumifailide haldamine
Laulude, digifotode ja videoklippide korraldamiseks otsige 
need oma ühilduvast arvutist üles ja lisage soovitud failid 
või terved kaustad Home Media Serverisse. 

Arvutis ühilduvate meediumifailide hoidmiseks 
kasutatavad kaustad saate määrata jälgitavateks 
kaustadeks. Kui paigutate jälgitavatesse kaustadesse uusi 
meediumifaile, lisab Home Media Server need teie 
meediumikogusse ja värskendab neid automaatselt. 
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Failide ülekandmine arvutist 
seadmesse
1 Looge oma mobiilsideseadme kaudu ühendus arvutis 

asuva Home Media Serveriga.
Valige ühilduvas arvutis rakenduse Home Media Serveri 
seadmemenüüst oma mobiilsideseade.

2 Valige meediumifailide kogu, mille soovite seadmesse 
üle kanda.

3 Valige üks meediumifail.
4 Valige faili mobiilsideseadmesse ülekandmise viis.

Failide ülekandmine seadmest 
arvutisse
1 Looge mobiilsideseadme kaudu ühendus arvutis asuva 

Home Media Serveriga. Ühenduse saate luua ka arvutis 
rakenduse Home Media Serveri seadmemenüüst oma 
mobiilsideseadme valimisega.

2 Valige fail, mille soovite üle kanda.
3 Valige faili arvutisse installitud Home Media Serverisse 

ülekandmise viis.

Arvutis asuvate failide esitamine 
muudes seadmetes
Oma mobiilsideseadet saate kasutada ka 
kaugjuhtimispuldina, et esitada ühilduvas arvutis asuvaid 
meediumifaile Home Media Serveri kaudu muudes 
koduvõrku ühendatud UPnP-ga ühilduvates seadmetes. 
Näiteks saate oma mobiilsideseadme abil juhtida arvutis 
talletatud ühilduvate muusikafailide taasesitust UPnP-
ühilduva koduse helisüsteemi kaudu, kasutades UPnP-
ühilduvat multimeediumivastuvõtjat.

Meediumifailitoimingute juhtimine 
mobiilsideseadmega
1 Looge oma mobiilsideseadme kaudu ühendus arvutis 

asuva Home Media Serveriga.
2 Valige juhitavat faili sisaldav meediumikogu.
3 Valige mõni meediumifail.
4 Valige ühilduv seade, millega soovite faili esitada.

Lisateave
Home Media Serveri kohta lisateabe saamiseks külastage 
veebisaiti www.simplecenter.net/nokia või vajutage 
rakenduses Home Media Server spikri avamiseks klahvi F1.


