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Wprowadzenie
Dziêki architekturze UPnP oraz bezprzewodowym 
sieciom lokalnym (WLAN) mo¿na utworzyæ domow± 
sieæ kompatybilnych urz±dzeñ. Sieæ mo¿e sk³adaæ siê 
z komputera multimedialnego Nokia N93i, komputera, 
drukarki oraz systemu audio lub telewizora. 

Komputera Nokia N93i mo¿na u¿ywaæ jako pilota zdalnego 
sterowania. Za pomoc± tego komputera multimedialnego 
mo¿na katalogowaæ muzykê, zdjêcia i pliki wideo na 
komputerze, tworzyæ w³asne listy utworów muzycznych, 
albumy fotograficzne i kolekcje filmów. Mo¿na przesy³aæ 
kompatybilne pliki multimedialne do komputera 
multimedialnego Nokia N93i, a tak¿e tworzyæ kopie 
zapasowe plików z tego urz±dzenia na komputerze.

Do korzystania z funkcji WLAN komputera 
multimedialnego Nokia N93i jest potrzebna 
skonfigurowana sieæ domowa WLAN. Aby urz±dzenie 
to mog³o komunikowaæ siê z innymi urz±dzeniami, 
musz± one byæ pod³±czone do tej samej sieci domowej 
i pracowaæ w standardzie UPnP.

Aby utworzyæ po³±czenie WLAN, w zale¿no¶ci od typu 
po³±czenia mo¿na skorzystaæ z kreatora sieci WLAN, 
mened¿era po³±czeñ lub opcji Po³±czenie w menu 
Ustawienia. W tej instrukcji wyja¶niono, w jaki sposób 
utworzyæ po³±czenie za pomoc± kreatora sieci WLAN.

Zdjêcia zamieszczone w niniejszej instrukcji mog± siê 
ró¿niæ od obrazu na wy¶wietlaczu Twojego urz±dzenia.komputer
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Korzystanie z tej instrukcji
Aby rozpocz±æ korzystanie z sieci domowej:
1 Utwórz punkt dostêpu. Zobacz „Kreator sieci 

WLAN”, s. 3.
2 Skonfiguruj sieæ domow±. Zobacz „Konfigurowanie 

sieci domowej”, s. 5. 
3 Rozpocznij korzystanie z sieci domowej. Zobacz 

„Przegl±danie i s³uchanie plików multimedialnych”, s. 6 
i „Kopiowanie plików multimedialnych”, s. 8.

Niektóre kraje, na przyk³ad Francja, wprowadzi³y 
ograniczenia w korzystaniu z sieci WLAN. Skonsultuj 
siê w tej sprawie z lokalnymi w³adzami.

Funkcje wykorzystuj±ce funkcjê WLAN, nawet gdy dzia³aj± 
w tle podczas u¿ywania innych funkcji, zwiêkszaj± 
zapotrzebowanie na energiê i skracaj± ¿ywotno¶æ baterii.

Kreator sieci WLAN

Kreator sieci WLAN pomaga w nawi±zaniu po³±czenia 
z bezprzewodow± sieci± lokaln± (WLAN) i organizowaniu 
po³±czeñ WLAN.

Kreator sieci WLAN wy¶wietla stan 
po³±czeñ WLAN w aktywnym trybie 
gotowo¶ci pod pozycjami kalendarza. 

 Wskazówka: Niezbêdne ustawienia konfiguracji 
sieci WLAN s± podawane przez us³ugodawcê sieci 
WLAN lub s± zale¿ne od istniej±cej konfiguracji sieci. 
Je¶li ustawienia sieci WLAN s± niekompletne 
lub nieprawid³owe, nale¿y skontaktowaæ siê 
z us³ugodawc±.

Po³±czenie WLAN
Skanowanie w poszukiwaniu po³±czenia
1 Aby rozpocz±æ skanowanie po³±czeñ WLAN przy stanie 

Skanow. WLAN wy³¹cz., przewiñ do wiersza stanu 
sieci WLAN w widoku aktywnego trybu gotowo¶ci 
i naci¶nij , aby rozpocz±æ skanowanie. Je¶li 
dostêpnych jest kilka po³±czeñ, zostanie wy¶wietlony 
komunikat Znaleziono sieci WLAN. 

2 Naci¶nij  i wybierz Wyszukaj WLAN, aby wy¶wietliæ 
po³±czenia.
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Wybór po³±czenia
1 Przewiñ do ¿±danego po³±czenia i naci¶nij .
2 W zale¿no¶ci od wybranego typu sieci wykonaj 

nastêpuj±ce czynno¶ci:
• W przypadku sieci bez zabezpieczeñ zostanie 

utworzony punkt dostêpu i zostanie wy¶wietlona 
przegl±darka z widokiem zak³adek. Przejd¼ 
do „Konfigurowanie sieci domowej”, s. 5. 

• W przypadku nieukrytych sieci z zabezpieczeniami 
oznaczonych symbolem  nale¿y podaæ 
kod zabezpieczaj±cy. Przejd¼ do „Sieæ 
z zabezpieczeniami”, s. 4.

• W przypadku sieci ukrytych przejd¼ do „Sieæ 
ukryta”, s. 4.
 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.

Sieæ z zabezpieczeniami

Wprowad¼ klucz WEP lub WPA/
WPA2. Funkcji WEP i WPA/WPA2 
mo¿na u¿ywaæ tylko wtedy, 
gdy udostêpnia je sieæ. Zostanie 
wy¶wietlona przegl±darka 
z widokiem zak³adek. Przejd¼ 
do „Konfigurowanie sieci 
domowej”, s. 5.

Sieæ ukryta
1 Wprowad¼ nazwê sieci 

(identyfikator SSID).
2 W przypadku sieci 

z zabezpieczeniami wybierz 
metodê szyfrowania w widoku 
Tryb zabezp. WLAN: Sieæ 
otwarta, WEP lub WPA/WPA2. 
Je¿eli wybierzesz Sieæ otwarta, 
szyfrowanie nie bêdzie u¿ywane. 
Funkcji WEP i WPA mo¿na 
u¿ywaæ tylko wtedy, gdy udostêpnia je sieæ.

3 Wpisz klucz zabezpieczaj±cy. Te same ustawienia 
nale¿y wprowadziæ dla punktu dostêpu do sieci WLAN.

4 Przejd¼ do „Konfigurowanie sieci domowej”, s. 5.



 Wskazówka: aby wprowadziæ zmiany w punkcie 
dostêpu, na przyk³ad pó¼niejsz± zmianê klucza 
zabezpieczaj±cego, naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > 
Ustawienia > Po³¹czenie > Punkty dostêpu. 

Konfigurowanie sieci domowej

Aby skonfigurowaæ sieæ domow±, wykonaj 
nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Naci¶nij  i wybierz £¹cza > Sieæ dom.. Przy 

pierwszym u¿yciu aplikacji sieci domowej pojawi 
siê kreator konfiguracji, który pomo¿e w okre¶leniu 
ustawieñ sieci domowej w komputerze 
multimedialnym Nokia N93i.

 Wskazówka: aby skorzystaæ z kreatora 
konfiguracji pó¼niej, w widoku g³ównym sieci 
domowej wybierz Opcje > Uruchom kreatora. 

2 Wprowad¼ nazwê dla urz±dzenia Nokia N93i. 
Wprowadzona nazwa bêdzie widoczna dla innych 
kompatybilnych urz±dzeñ UPnP w sieci domowej.

3 Wybierz punkt dostêpu, 
który zosta³ wcze¶niej 
okre¶lony w kreatorze sieci 
WLAN. Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji, zobacz „Kreator 
sieci WLAN”, s. 3. Mo¿na 
tak¿e wybraæ opcjê Zawsze 
pytaj, aby urz±dzenie 
pyta³o o punkt dostêpu 
do sieci domowej przy 
ka¿dym po³±czeniu z t± 
sieci±, lub opcjê Utwórz, 
aby utworzyæ nowy punkt dostêpu.

4 Wybierz opcje 
udostêpniania materia³ów 
takich jak zdjêcia, 
pliki wideo i muzyka. 
Je¶li w³±czysz funkcjê 
Udostêpnianie plików, 
pliki wybrane 
do udostêpnienia 
w folderach Zdjêcia 
i wideo i Muzyka 
komputera 
multimedialnego 
Nokia N93i bêdzie mo¿na 
przegl±daæ i kopiowaæ przy u¿yciu innych 
kompatybilnych urz±dzeñ UPnP w sieci domowej. 
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Przegl±danie i kopiowanie plików multimedialnych 
przechowywanych w innych urz±dzeniach sieci 
domowej jest mo¿liwe, nawet je¶li funkcja 
Udostêpnianie plików jest wy³±czona 
w komputerze multimedialnym Nokia N93i.

Opcje zwi±zane z aplikacj± Sieæ dom. nie bêd± dostêpne 
w menu Galeria, dopóki nie zostan± skonfigurowane 
ustawienia aplikacji Sieæ dom..

Aby pod³±czyæ kompatybilny komputer do sieci domowej, 
nale¿y zainstalowaæ oprogramowanie Home Media Server 
dostêpne na dysku DVD-ROM dostarczonym z urz±dzeniem 
Nokia N93i lub pod adresem www.nokia.com/support.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o oprogramowaniu 
Home Media Server, odwied¼ witrynê 
www.simplecenter.net/nokia.

Przegl±danie i s³uchanie plików 
multimedialnych
Pliki multimedialne zapisane w aplikacji Galeria mo¿na 
udostêpniaæ innym kompatybilnym urz±dzeniom UPnP, 
które korzystaj± z sieci domowej. Korzystaj±c z sieci 
domowej, mo¿na równie¿ przegl±daæ, odtwarzaæ, 
kopiowaæ lub drukowaæ kompatybilne pliki multimedialne 
zapisane w aplikacji Galeria. Aby zarz±dzaæ ustawieniami 
sieci domowej, naci¶nij  i wybierz £¹cza > Sieæ dom..

Urz±dzenie po³±czy siê z sieci± domow± tylko wtedy, gdy 
zostanie zaakceptowane ¿±danie po³±czenia przes³ane 
przez inne urz±dzenie lub w menu Galeria zostanie 
wybrana opcja wy¶wietlania, odtwarzania, drukowania 
lub kopiowania plików multimedialnych znajduj±cych siê 
w komputerze multimedialnym Nokia N93i albo w folderze 
sieci domowej zostan± wyszukane inne urz±dzenia.

Prezentowanie plików multimedialnych 
przechowywanych w urz±dzeniu Nokia N93i
Aby wybraæ zdjêcia, pliki wideo i pliki audio 
przechowywane w urz±dzeniu Nokia N93i, a nastêpnie 
prezentowaæ je w innych urz±dzeniach sieci domowej 
(np. kompatybilnym telewizorze), nale¿y wykonaæ 
nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 W aplikacji Galeria 

wybierz zdjêcie, plik 
wideo lub plik d¼wiêkowy.

2 Wybierz Opcje > Poka¿ 
przez sieæ dom.

3 Wybierz kompatybilne 
urz±dzenie, za pomoc± 
którego zostanie 
zaprezentowany plik 
multimedialny. Zdjêcia 
s± wy¶wietlane zarówno 
w innych urz±dzeniach 
sieci domowej, jak 



i w urz±dzeniu w³a¶ciciela plików. Natomiast pliki 
wideo i pliki d¼wiêkowe s± odtwarzane tylko 
w innych urz±dzeniach.

Prezentowanie plików multimedialnych 
przechowywanych w innym urz±dzeniu
Aby wybraæ pliki multimedialne przechowywane w innym 
urz±dzeniu w sieci domowej, a nastêpnie zaprezentowaæ 
je za pomoc± komputera multimedialnego Nokia N93i 
(lub na przyk³ad kompatybilnego telewizora), nale¿y 
wykonaæ nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 W Galeria wybierz Sieæ lokalna. Urz±dzenie 

Nokia N93i rozpocznie wyszukiwanie innych 
kompatybilnych urz±dzeñ. Nazwy urz±dzeñ 
pojawi± siê na wy¶wietlaczu.

2 Wybierz urz±dzenie z listy. 
3 Wybierz typy plików multimedialnych, do których 

chcesz mieæ dostêp w innym urz±dzeniu. Dostêpne 
typy plików zale¿± od funkcji tego urz±dzenia.

4 Wybierz zdjêcie, plik wideo lub plik muzyczny, który 
chcesz wy¶wietliæ lub odtworzyæ, i wybierz Opcje > 
Poka¿ przez sieæ dom. (zdjêcia i pliki wideo) 
lub Odtwórz przez s. dom. (pliki muzyczne).

5 Wybierz urz±dzenie, za pomoc± którego zostanie 
zaprezentowany plik.

6 Aby zakoñczyæ udostêpnianie plików multimedialnych, 
wybierz Wróæ.

Aby za po¶rednictwem aplikacji Sieæ dom. wydrukowaæ 
zdjêcia zapisane w aplikacji Galeria na kompatybilnej 
drukarce UPnP, wybierz opcjê drukowania w menu Galeria. 
Patrz „Wydruk zdjêæ” w instrukcji obs³ugi. Funkcja 
Udostêpnianie plików nie musi byæ w³±czona.

Aby wyszukiwaæ pliki wed³ug ró¿nych kryteriów, wybierz 
Opcje > Znajd .

Odtwarzanie plików audio
Aby wybraæ pliki audio przechowywane w innym 
urz±dzeniu w sieci domowej, a nastêpnie zaprezentowaæ 
je za pomoc± kompatybilnego urz±dzenia, u¿ywaj±c 
komputera multimedialnego Nokia N93i jako pilota 
zdalnego sterowania, nale¿y wykonaæ nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
1 W Galeria wybierz Sieæ lokalna. Urz±dzenie 

Nokia N93i rozpocznie wyszukiwanie innych 
kompatybilnych urz±dzeñ. Nazwy urz±dzeñ 
pojawi± siê na wy¶wietlaczu.

2 Wybierz urz±dzenie z listy. 
3 Wybierz plik audio znajduj±cy siê na innym urz±dzeniu. 

Aby wybraæ kilka plików audio, najpierw je zaznacz 
pojedynczo (Opcje > Zaznacz/Usuñ zazn. > Zaznacz).

4 Wybierz plik audio. Po krótkiej chwili zostanie 
wy¶wietlony zestaw urz±dzeñ.

5 Wybierz urz±dzenie, za pomoc± którego zostanie 
odtworzony plik.
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6 Aby zatrzymaæ odtwarzanie, wybierz Wróæ 
w komputerze multimedialnym Nokia N93i.

Kopiowanie plików multimedialnych
Aby kopiowaæ lub przesy³aæ 
pliki multimedialne 
z komputera 
multimedialnego Nokia N93i 
do innych kompatybilnych 
urz±dzeñ, np. komputera 
kompatybilnego ze 
standardem UPnP, wybierz 
plik w menu Galeria i Opcje > 
Przesuñ i skopiuj > Skopiuj 
do sieci dom. lub Przenie  
do sieci dom.. Funkcja 
Udostêpnianie plików nie musi byæ w³±czona.

Aby kopiowaæ lub przesy³aæ pliki z innego urz±dzenia 
do komputera multimedialnego Nokia N93i, wybierz 
plik zapisany w drugim urz±dzeniu, a nastêpnie wybierz 
Opcje > Kopiuj do pam. telef. lub Kopiuj do karty pam. 
(nazwa karty pamiêci, je¶li w³o¿ona jest kompatybilna 
karta miniSD). Funkcja Udostêpnianie plików nie musi 
byæ w³±czona.

Wa¿ne informacje o zabezpieczeniach
Podczas konfigurowania sieci domowej WLAN 
wybierz metodê szyfrowania — najpierw w urz±dzeniu 
dostêpowym, a nastêpnie w innych urz±dzeniach, które 
chcesz pod³±czyæ do sieci. Wiêcej szczegó³ów znajdziesz 
w dokumentacji tych urz±dzeñ. Nie ujawniaj nikomu 
hase³ i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym 
ni¿ urz±dzenie).

Aby w urz±dzeniu Nokia N93i wy¶wietlaæ i zmieniaæ 
ustawienia internetowych punktów dostêpu do sieci 
WLAN, zobacz „Punkty dostêpu” w instrukcji obs³ugi.

Gdy do tworzenia sieci domowej z kompatybilnymi 
urz±dzeniami jest wykorzystywany tryb „ad hoc”, podczas 
konfigurowania punktu dostêpu do internetu nale¿y 
w³±czyæ jedn± z metod szyfrowania za pomoc± opcji 
Tryb zabezp. WLAN. Wykonanie tej czynno¶ci zabezpiecza 
sieæ „ad hoc” przed niepowo³anym dostêpem.

W przypadku próby po³±czenia innego urz±dzenia 
z komputerem multimedialnym oraz sieci± domow± 
zostanie wy¶wietlony odpowiedni komunikat. Nie akceptuj 
¿±dañ po³±czenia wysy³anych z nieznanych urz±dzeñ.

W przypadku sieci WLAN bez szyfrowania wy³±cz 
w urz±dzeniu Nokia N93i funkcjê udostêpniania plików 
lub nie udostêpniaj prywatnych plików multimedialnych. 
Aby zmieniæ ustawienia udostêpniania, zobacz 
„Ustawienia sieci domowej” w instrukcji obs³ugi.



Rozwi±zywanie problemów
P: Nie widzê kompatybilnego komputera z poziomu 

mojego urz±dzenia w sieci domowej. Co siê mog³o staæ?

O: Je¶li na kompatybilnym komputerze u¿ywasz zapory, 
sprawd¼, czy umo¿liwia ona nawi±zywanie takiego 
po³±czenia przez oprogramowanie Home Media Server. 
(Mo¿esz dodaæ tê aplikacjê do listy wyj±tków zapory). 
Sprawd¼, czy zapora zezwala na ruch kierowany 
do portów 1900, 49152, 49153 i 49154.

Sprawd¼, czy zapora wbudowana w urz±dzeniu punktu 
dostêpowego sieci WLAN nie blokuje portów 1900, 
49152, 49153 i 49154.

Sprawd¼, czy w urz±dzeniu Nokia N93i oraz na 
kompatybilnym komputerze s± identyczne ustawienia 
sieci WLAN.

P: Moje po³±czenie przesta³o dzia³aæ. Co nale¿y zrobiæ?

O: Wy³±cz funkcjê sieci WLAN na kompatybilnym 
komputerze oraz w komputerze multimedialnym 
Nokia N93i, a nastêpnie w³±cz j± ponownie. Je¶li to nie 
pomo¿e, uruchom ponownie kompatybilny komputer 
oraz telefon. Je¶li problem bêdzie wystêpowaæ nadal, 
skonfiguruj ponownie ustawienia sieci WLAN na 
kompatybilnym komputerze oraz w komputerze 
multimedialnym Nokia N93i. 

Pomoc techniczna

Pomoc
Funkcja pomocy udostêpnia instrukcje dotycz±ce 
korzystania z urz±dzenia. Aby uzyskaæ do niej dostêp 
z dowolnej aplikacji, wybierz Opcje > Pomoc.

Internet
Ulotkê „Aplikacje dodatkowe” i inne informacje mo¿na 
uzyskaæ w witrynie http://www.nokia.com/support.

Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu 
znajdziesz w instrukcji obs³ugi.

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.
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