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Home Media Server

 Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhetõ 
titkosítási eljárást, így biztosítva a WLAN-kapcsolat 
biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az 
adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A Home Media Server szoftver az UPnP architektúrát 
használja a kompatibilis eszközökhöz vezeték nélküli helyi 
hálózaton keresztül történõ csatlakozáshoz. Az UPnP-
architektúra a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat 
biztonsági beállításait használja. 

A Home Media Server szoftver lehetõvé teszi a zene-, kép- 
és videofájlok egyszerû katalogizálását a kompatibilis 
számítógépen. Egyéni zeneszám-lejátszási listákat, 
fényképalbumokat és filmgyûjteményeket hozhatunk létre. 
A kompatibilis médiafájlokat átvihetjük a telefonra, és az 
ott tárolt fájlokról biztonsági másolatokat vihetünk át 
a számítógépre. A telefont távirányítóként használva 
médiafájlokat játszhatunk le a készülékrõl vagy 
a számítógéprõl egy UPnP-kompatibilis, otthoni hálózatba 
kapcsolt médialejátszón, például számítógépen, tévén vagy 
sztereoberendezésen.

A Home Media Server telepítése 
a számítógépre
Telepítsük a Home Media Server alkalmazást a kompatibilis 
számítógépre a telefonhoz mellékelt CD-rõl. A Home 
Media Server programhoz Microsoft Windows 2000 vagy 
Windows XP operációs rendszer szükséges. Amennyiben 
a számítógépet tûzfalprogram védi, elõfordulhat, hogy 
módosítanunk kell a beállításokat, hogy a számítógép 
együtt tudjon mûködni a készülékkel. Kövessük a kijelzõn 
megjelenõ telepítési utasításokat.

A médiafájlok kezelése
Zenék, digitális fényképek és videofájlok nyilvántartásához 
keressük meg a fájlokat a kompatibilis számítógépen, és 
vegyük fel a fájlokat vagy a teljes mappákat a Home Media 
Server programba. 

Felügyeleti mappaként kijelölhetünk olyan mappákat, 
amelyben kompatibilis médiafájlokat tárolunk 
a számítógépen. Ha új médiafájlokat helyezünk el 
a felügyeleti mappákban, ezeket a Home Media Server 
felveszi a médiatárba és folyamatosan frissíti. 
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Fájlok átvitele számítógéprõl 
a készülékre
1 A készülékkel kapcsolódjunk a számítógépen futó 

Home Media Server alkalmazáshoz.
A számítógépen a Home Media Server alkalmazás 
használatával válasszuk ki a készüléket az eszközök 
menüben.

2 Válasszuk ki az átvinni kívánt médiafájltárat.
3 Válasszunk ki egy médiafájlt.
4 Válasszuk ki a fájl készülékre való átviteléhez 

szükséges beállítást.

Fájlok átvitele a készülékrõl 
számítógépre
1 A készülékkel csatlakozzunk a kompatibilis 

számítógépen levõ Home Media Server alkalmazáshoz, 
vagy a számítógépen a Home Media Server alkalmazás 
használatával válasszuk ki a készüléket az eszközök 
menüben.

2 Válasszuk ki az átvinni kívánt fájlt.
3 Válasszuk ki a számítógépen a fájl Home Media Server 

alkalmazásba történõ átviteléhez szükséges beállítást.

A számítógépen tárolt fájlok 
megjelenítése más eszközökön
A készüléket távirányítóként használva a számítógép 
Home Media Server alkalmazásában tárolt kompatibilis 
médiafájlokat megjeleníthetjük az otthoni hálózatba 
kapcsolt egyéb UPnP-kompatibilis eszközökön. 
A készülékkel például vezérelhetjük a számítógépen tárolt 
kompatibilis zenefájlok lejátszását az otthoni UPnP-
kompatibilis audiorendszeren keresztül egy UPnP-
kompatibilis multimédia-vevõkészülék segítségével.

Médiafájlok vezérlése a készülékkel
1 A készülékkel kapcsolódjunk a számítógépen 

futó Home Media Server alkalmazáshoz.
2 Válasszuk ki a vezérelni kívánt fájlt tartalmazó 

médiatárat.
3 Válasszunk ki egy médiafájlt.
4 Jelöljük ki azt a kompatibilis eszközt, amelyen 

a fájlt meg szeretnénk jeleníteni.
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További információ

A Home Media Server alkalmazással 
kapcsolatos információért látogassuk meg 
a www.simplecenter.net/nokia webhelyet, vagy 
a Home Media Server alkalmazásban nyomjuk 
meg az F1 billentyût a súgó megnyitásához.
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