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 Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista 
salausmenetelmistä käytössä. Se parantaa langattoman 
lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen 
pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.

Home Media Server käyttää UpnP-arkkitehtuuria 
muodostaessaan yhteyttä yhteensopiviin laitteisiin 
langattoman lähiverkon (WLAN) kautta. UPnP-
arkkitehtuuri käyttää langattoman lähiverkkoyhteyden 
suojausasetuksia. 

Home Media Server -sovelluksen avulla voit helposti 
järjestää musiikkia, kuvia ja videotiedostoja 
yhteensopivalla tietokoneella. Voit luoda musiikin 
soittolistoja, valokuva-albumeita ja elokuvakokoelmia. 
Voit siirtää yhteensopivia mediatiedostoja laitteeseesi 
ja varmuuskopioida laitteen tiedostoja tietokoneeseen. 
Voit käyttää laitetta kauko-ohjaimena ja toistaa 
laitteeseen tai tietokoneeseen tallennettuja 
mediatiedostoja UPnP-yhteensopivan kodin medialaitteen, 
kuten tietokoneen, television tai stereojärjestelmän kautta.

Home Media Server -sovelluksen 
asentaminen tietokoneeseen
Asenna Home Media Server -sovellus yhteensopivaan 
tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulta CD-levyltä. 
Home Media Server edellyttää Microsoft Windows 2000- 
tai Windows XP -käyttöjärjestelmää. Jos tietokoneeseesi 
on asennettu palomuuri, sen asetuksia on ehkä muutettava 
niin, että se sallii tietokoneen ja langattoman laitteen 
väliset yhteydet. Noudata näyttöön tulevia asennusohjeita.

Mediatiedostojen hallinta
Voit pitää musiikkikappaleet, digitaaliset kuvat ja 
videoleikkeet hyvässä järjestyksessä, kun tallennat ne 
yhteensopivaan tietokoneeseen ja lisäät tiedostot tai 
kokonaiset kansiot Home Media Server -sovellukseen. 

Voit määrittää päivityskansioiksi ne kansiot, joissa 
säilytät yhteensopivia mediatiedostoja tietokoneessasi. 
Kun tallennat uusia mediatiedostoja päivityskansioon, 
Home Media Server lisää ne kirjastoon ja päivittää ne 
automaattisesti. 
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Tiedostojen siirtäminen 
tietokoneesta laitteeseen
1 Muodosta langattomalla laitteella yhteys 

yhteensopivan tietokoneen Home Media Server 
-sovellukseen.
Valitse laite yhteensopivan tietokoneen laitevalikosta 
Home Media Server -sovelluksen avulla.

2 Valitse se kirjasto, jossa siirrettävä mediatiedosto on.
3 Valitse yksittäinen mediatiedosto.
4 Valitse siirtotoiminto tiedoston siirtämiseksi 

langattomaan laitteeseen.

Tiedostojen siirtäminen laitteesta 
tietokoneeseen
1 Muodosta langattomalla laitteella yhteys 

yhteensopivan tietokoneen Home Media Server 
-sovellukseen tai valitse laite yhteensopivan 
tietokoneen laitevalikosta Home Media Server 
-sovelluksen avulla.

2 Valitse tiedosto, jonka haluat siirtää.
3 Siirrä tiedosto yhteensopivan tietokoneen 

Home Media Server -sovellukseen valitsemalla 
siirtotoiminto.

Tietokoneen tiedostojen 
tarkasteleminen muilla laitteilla
Voit käyttää langatonta laitetta kauko-ohjaimena 
tarkastellessasi yhteensopivan tietokoneen Home 
Media Server -sovelluksen yhteensopivia mediatiedostoja 
muiden kotiverkkoon liitettyjen UPnP-yhteensopivien 
laitteiden kautta. Langattomalla laitteella voit esimerkiksi 
ohjata tietokoneeseen tallennettujen yhteensopivien 
musiikkitiedostojen toistoa UPnP-yhteensopivan 
kotiaudiojärjestelmän kautta käyttämällä UPnP-
yhteensopivaa multimediavastaanotinta.

Mediatiedostojen ohjaaminen 
langattomalla laitteella
1 Muodosta langattomalla laitteella yhteys 

yhteensopivan tietokoneen Home Media Server 
-sovellukseen.

2 Valitse mediakirjasto, johon haluamasi tiedosto 
on tallennettu.

3 Valitse mediatiedosto.
4 Valitse yhteensopiva laite, jossa haluat näyttää 

tiedoston.
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Lisätietoja

Lisätietoja Home Media Server -sovelluksesta 
saat osoitteesta www.simplecenter.net/nokia 
tai avaamalla Home Media Server -sovelluksen 
ohjetoiminnon F1-näppäimellä.
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