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 Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti bezdrátového 
pøipojení k síti LAN v¾dy pou¾ijte nìkterou z dostupných 
metod ¹ifrování pøenosu. Pou¾ití ¹ifrování zmen¹uje 
riziko neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm.

Home Media Server vyu¾ívá ke spojení kompatibilních 
pøístrojù bezdrátovou sítí architekturu UPnP. Architektura 
UPnP pou¾ívá nastavení zabezpeèení stanovené pro 
pøipojení do bezdrátové sítì. 

Aplikace Home Media Server slou¾í ke snadnému vytváøení 
katalogu hudby, obrázkù a videosouborù v kompatibilním 
poèítaèi. Mù¾ete vytváøet vlastní seznamy skladeb, 
fotoalba a filmové sbírky. Mù¾ete pøená¹et kompatibilní 
mediální soubory do pøístroje a zálohovat soubory z 
pøístroje do poèítaèe. Pøístroj mù¾ete pou¾ívat jako dálkový 
ovladaè a mù¾ete také prohlí¾et mediální soubory z 
pøístroje nebo z poèítaèe v domácím pøehrávaèi médií 
kompatibilním s architekturou UPnP, napøíklad v poèítaèi, 
televizoru nebo stereo pøehrávaèi.

Instalace aplikace Home 
Media Server do poèítaèe
Aplikaci Home Media Server mù¾ete do kompatibilního 
poèítaèe nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s 
pøístrojem. Aplikace Home Media Server vy¾aduje operaèní 
systém Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP. Pokud 
poèítaè chráníte bránou firewall, bude mo¾ná tøeba zmìnit 
nastavení, aby poèítaè s mobilním pøístrojem pracoval. 
Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce.

Správa mediálních souborù
Chcete-li si udr¾et pøehled o skladbách, digitálních 
fotografiích a videoklipech, najdìte soubory v 
kompatibilním poèítaèi a pøidejte soubory nebo 
celé slo¾ky do aplikace Home Media Server. 

Slo¾ky, ve kterých v poèítaèi uchováváte kompatibilní 
mediální soubory, mù¾ete oznaèit jako sledované slo¾ky. 
Kdy¾ do sledované slo¾ky ulo¾íte nové mediální soubory, 
aplikace Home Media Server je pøidá do knihovny 
a automaticky je aktualizuje. 
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Pøenos souborù z poèítaèe 
do pøístroje
1 Pøipojte mobilní pøístroj k aplikaci Home Media Server 

v kompatibilním poèítaèi.
V aplikaci Home Media Server v kompatibilním 
poèítaèi vyberte v menu zaøízení pou¾itý pøístroj.

2 Vyberte knihovnu mediálních souborù, kterou 
chcete pøenést.

3 Vyberte jeden mediální soubor.
4 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do mobilního 

pøístroje.

Pøenos souborù z pøístroje 
do poèítaèe
1 Pøipojte mobilní pøístroj k aplikaci Home Media Server 

v kompatibilním poèítaèi nebo v aplikaci Home Media 
Server v kompatibilním poèítaèi vyberte v menu 
zaøízení pou¾itý pøístroj.

2 Vyberte soubor, který chcete pøenést.
3 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do aplikace 

Home Media Server v kompatibilním poèítaèi.

Prohlí¾ení souborù z poèítaèe 
v jiných zaøízeních
Mobilní pøístroj mù¾ete pou¾ít jako dálkový ovladaè 
a zobrazovat kompatibilní mediální soubory aplikace 
Home Media Server v kompatibilním poèítaèi v jiných 
zaøízeních domácí sítì kompatibilních s architekturou 
UPnP. Mobilním pøístrojem mù¾ete napøíklad ovládat 
pøehrávání kompatibilních hudebních souborù ulo¾ených 
v poèítaèi pøes domácí hudební zaøízení kompatibilní s 
architekturou UPnP pou¾itím multimediálního pøijímaèe 
kompatibilního s architekturou UPnP.

Ovládání mediálních souborù mobilním 
pøístrojem
1 Pøipojte mobilní pøístroj k aplikaci Home Media Server 

v kompatibilním poèítaèi.
2 Vyberte mediální knihovnu obsahující soubor, 

který chcete pøehrát.
3 Vyberte mediální soubor.
4 Vyberte kompatibilní pøístroj, ve kterém bude soubor 

zobrazen.
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Dal¹í informace

Dal¹í informace o aplikaci Home Media Server 
najdete na adrese www.simplecenter.net/nokia 
nebo v nápovìdì zobrazené stisknutím tlaèítka F1 
v aplikaci Home Media Server.
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