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 Belangrijk: Schakel altijd een van de beschikbare 
encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze 
LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie 
verkleint het risico van onrechtmatige toegang tot uw 
gegevens.

Home Media Server gebruikt de UPnP-architectuur om via 
een WLAN een verbinding tot stand te brengen met 
compatibele apparaten. UPnP-architectuur gebruikt de 
beveiligingsinstellingen van de draadloze LAN-verbinding. 

Met Home Media Server kunt u op uw compatibele pc 
eenvoudig muziek, foto's en videobestanden catalogiseren. 
Zo kunt u aangepaste afspeellijsten, fotoalbums en 
filmcollecties maken. Compatibele mediabestanden 
kunnen naar uw apparaat worden overgebracht en u kunt 
back-ups van bestanden op uw apparaat opslaan op de pc. 
U kunt uw apparaat gebruiken als afstandsbediening en 
mediabestanden vanaf het apparaat of een pc weergeven 
op een UPnP-compatibele mediaspeler in een 
thuisnetwerk, bijvoorbeeld op een pc, televisie of stereo-
installatie.

Home Media Server installeren 
op de pc
Installeer de toepassing Home Media Server op uw 
compatibele pc vanaf de cd-rom die bij uw apparaat 
is geleverd. Voor Home Media Server hebt u Microsoft 
Windows 2000 of Windows XP nodig. Als uw pc is beveiligd 
met een firewall, moet u mogelijk de instellingen 
aanpassen zodat de pc met uw mobiele apparaat kan 
werken. Volg de instructies op het scherm om de 
toepassing te installeren.

Mediabestanden beheren
U kunt uw muziek, digitale foto's en videoclips bijhouden 
door de bestandslocaties op uw compatibele pc te zoeken 
en de bestanden of gehele mappen aan Home Media Server 
toe te voegen. 

Mappen op de pc met daarin compatibele mediabestanden 
kunt u instellen als gecontroleerde mappen. Nieuwe 
mediabestanden die u in gecontroleerde mappen plaatst, 
worden door Home Media Server aan uw bibliotheek 
toegevoegd en automatisch bijgehouden. 
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Bestanden van uw pc 
overbrengen naar uw apparaat
1 Maak via uw mobiele apparaat verbinding met 

Home Media Server op de compatibele pc.
Selecteer in de toepassing Home Media Server op 
de compatibele pc uw apparaat in het menu met 
apparaten.

2 Selecteer de mediabestandsbibliotheek die u wilt 
overbrengen.

3 Selecteer één mediabestand.
4 Selecteer de juiste optie om het bestand naar het 

mobiele apparaat over te brengen.

Bestanden van uw apparaat 
overbrengen naar uw pc
1 Breng via uw mobiele apparaat een verbinding tot 

stand met de toepassing Home Media Server op een 
compatibele pc, of open Home Media Server op een 
compatibele pc en selecteer het apparaat in het menu 
met apparaten.

2 Selecteer het bestand dat u wilt overbrengen.
3 Selecteer de juiste optie om het bestand over te 

brengen naar Home Media Server op de 
compatibele pc.

Bestanden vanaf de pc weergeven 
op andere apparaten
U kunt het mobiele apparaat als afstandsbediening 
gebruiken om compatibele mediabestanden vanuit 
Home Media Server op de compatibele pc weer te geven op 
andere UPnP-compatibele apparaten in uw eigen netwerk. 
Zo kunt met het mobiele apparaat bijvoorbeeld via uw 
UPnP-compatibele geluidsinstallatie en een UPnP-
compatibele multimedia-ontvanger, compatibele 
muziekbestanden afspelen die op de pc zijn opgeslagen.

Mediabestanden beheren met 
uw mobiele apparaat
1 Maak via uw mobiele apparaat verbinding met 

Home Media Server op de compatibele pc.
2 Selecteer de mediabibliotheek waarin het bestand zich 

bevindt dat u wilt beheren.
3 Selecteer een mediabestand.
4 Selecteer het compatibele apparaat waarop het 

bestand wordt weergegeven.

Meer informatie
Ga naar www.simplecenter.net/nokia voor meer informatie 
over Home Media Server of druk op F1 in Home Media 
Server om de Help-functie te starten.


	Home Media Server
	Home Media Server
	Home Media Server installeren op�de pc
	Mediabestanden beheren
	Bestanden van uw pc overbrengen naar uw apparaat
	Bestanden van uw apparaat overbrengen naar uw pc
	Bestanden vanaf de pc weergeven op andere apparaten
	Mediabestanden beheren met uw mobiele apparaat

	Meer informatie



