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Home Media Server  

 Wa¿ne: aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo po³±czeñ 
przez sieæ WLAN, zawsze staraj siê uaktywniæ jedn± 
z dostêpnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza 
ryzyko ujawnienia w³asnych danych osobom niepowo³anym.

Aplikacja Home Media Server ³±czy siê z kompatybilnymi 
urz±dzeniami w bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) 
przy u¿yciu architektury UPnP. Architektura UPnP korzysta 
z ustawieñ zabezpieczaj±cych po³±czenia WLAN. 

Aplikacja Home Media Server umo¿liwia katalogowanie 
muzyki, zdjêæ i plików wideo na kompatybilnym 
komputerze. Mo¿na tworzyæ w³asne listy utworów 
muzycznych, albumy fotograficzne i kolekcje filmów. 
Mo¿na przesy³aæ kompatybilne pliki multimedialne do 
urz±dzenia, a tak¿e tworzyæ kopie zapasowe plików 
z urz±dzenia na komputerze. Urz±dzenia mo¿na u¿yæ jako 
pilota zdalnego sterowania i odtwarzaæ pliki z urz±dzenia 
lub komputera na pod³±czonym do sieci domowym 
urz±dzeniu multimedialnym kompatybilnym z architektur± 
UPnP, na przyk³ad na komputerze, ekranie telewizora 
lub w systemie stereofonicznym.

Instalowanie aplikacji Home 
Media Server na komputerze
Zainstaluj aplikacjê Home Media Server na kompatybilnym 
komputerze z dysku CD-ROM dostarczonego z 
urz±dzeniem. Aplikacja Home Media Server wymaga 
systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000 lub 
Windows XP. Je¶li komputer jest chroniony zapor±, 
mo¿e byæ wymagana zmiana ustawieñ, która umo¿liwi 
wspó³pracê komputera z urz±dzeniem komórkowym. 
Stosuj siê do pojawiaj±cych siê na ekranie instrukcji 
instalacji.

Zarz±dzanie plikami 
multimedialnymi
Aby kontrolowaæ w³asne utwory, zdjêcia cyfrowe i pliki 
wideo, odszukaj odpowiednie pliki na kompatybilnym 
komputerze i dodaj te pliki lub ca³e foldery do aplikacji 
Home Media Server. 

Foldery na komputerze, w których s± przechowywane 
kompatybilne pliki multimedialne, mo¿na wskazaæ jako 
foldery obserwowane. Po umieszczeniu nowych plików 
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multimedialnych w folderach obserwowanych aplikacja 
Home Media Server doda te pliki do biblioteki, a nastêpnie 
bêdzie je automatycznie aktualizowaæ. 

Przesy³anie plików z komputera 
do Twojego urz±dzenia
1 Za pomoc± urz±dzenia komórkowego po³±cz siê 

z aplikacj± Home Media Server na kompatybilnym 
komputerze.
Na kompatybilnym komputerze w aplikacji 
Home Media Server wybierz z menu urz±dzeñ 
urz±dzenie komórkowe.

2 Wybierz bibliotekê plików multimedialnych 
do przes³ania.

3 Wybierz jeden plik multimedialny.
4 Wybierz opcjê przes³ania pliku do urz±dzenia 

komórkowego.

Przesy³anie plików z Twojego 
urz±dzenia do komputera
1 Za pomoc± urz±dzenia komórkowego po³±cz siê 

z aplikacj± Home Media Server na kompatybilnym 
komputerze lub na kompatybilnym komputerze 
w aplikacji Home Media Server wybierz urz±dzenie 
komórkowe w menu urz±dzeñ.

2 Wybierz plik do przes³ania.
3 Wybierz opcjê przes³ania pliku do aplikacji 

Home Media Server na kompatybilnym komputerze.

Wy¶wietlanie plików z komputera 
w innych urz±dzeniach
U¿ywaj±c urz±dzenia komórkowego jako pilota 
zdalnego sterowania, kompatybilne pliki multimedialne 
umieszczone w aplikacji Home Media Server na 
kompatybilnym komputerze mo¿na wy¶wietlaæ 
w innych urz±dzeniach w sieci domowej kompatybilnych 
z architektur± UPnP. Na przyk³ad za pomoc± urz±dzenia 
komórkowego mo¿na sterowaæ odtwarzaniem 
kompatybilnych plików muzycznych zapisanych na 
komputerze w domowym systemie audio kompatybilnym 
z architektur± UPnP, korzystaj±c w tym celu z odbiornika 
multimedialnego równie¿ kompatybilnego z t± architektur±.

Sterowanie plikami multimedialnymi 
za pomoc± urz±dzenia komórkowego
1 Za pomoc± urz±dzenia komórkowego po³±cz siê 

z aplikacj± Home Media Server na kompatybilnym 
komputerze.

2 Wybierz bibliotekê multimediów zawieraj±c± plik, 
którym chcesz sterowaæ.
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3 Wybierz plik multimedialny.

4 Wybierz kompatybilne urz±dzenie do wy¶wietlenia pliku.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ wiêcej informacji o aplikacji Home Media 
Server, odwied¼ witrynê www.simplecenter.net/nokia lub 
naci¶nij klawisz F1 w tej aplikacji w celu otwarcia Pomocy.
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