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 Vigtigt! Aktiver altid en af de tilgængelige 

krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den 
trådløse netværksforbindelse. Brug af kryptering nedsætter 
risikoen for uvedkommende adgang til dine data.

Home Media Server bruger UPnP-arkitekturen (Universal 
Plug and Play) til at oprette forbindelse til kompatible 
enheder via trådløst LAN. UPnP-arkitekturen bruger 
sikkerhedsindstillingerne for den trådløse LAN-forbindelse. 

Med Home Media Server kan du nemt katalogisere musik, 
billeder og videofiler på en kompatibel pc. Du kan oprette 
brugerdefinerede musikafspilningslister, fotoalbummer og 
filmsamlinger. Du kan overføre kompatible mediefiler til 
enheden og sikkerhedskopiere filer fra enheden til en pc. 
Du kan bruge enheden som en fjernbetjening og få vist 
mediefiler fra enheden eller en pc på en UPnP-kompatibel 
netværksmedieafspiller til hjemmebrug, f.eks. en pc, et tv 
eller et stereoanlæg.

Installation af Home Media 
Server på en pc
Installer programmet Home Media Server på en kompatibel 
pc fra den cd-rom, der fulgte med enheden. Home Media 

Server kræver operativsys
eller Windows XP. Hvis du
pc, skal du muligvis ændr
pc'en at arbejde sammen
installationsvejledningen

Håndtering af 
Du kan holde styr på dine
videoklip ved at finde filer
filerne eller hele mapper 
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dem automatisk opdatere
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over enheder, når du bruger programmet Home Media 
Server.

2 Vælg det mediefilbibliotek, der skal overføres.
3 Vælg en enkelt mediefil.
4 Vælg den indstilling, der overfører filen til den mobile 

enhed.

Overførsel af filer fra 
Nokia-enheden til en pc
1 Brug din mobile enhed til at oprette forbindelse 

til Home Media Server på en kompatibel pc, eller 
vælg Nokia N95-enheden i menuen med enheder 
ved hjælp af Home Media Server-programmet på 
den kompatible pc.

2 Vælg den fil, der skal overføres.
3 Vælg den indstilling, der overfører filen til Home Media 

Server på den kompatible pc.

Visning af filer fra en pc 
på andre enheder
Du kan bruge din mobile enhed som en fjernbetjening til at 
få vist kompatible mediefiler fra Home Media Server på en 
kompatibel pc på andre UPnP-kompatible enheder i dit 
hjemmenetværk. Du kan f.eks. bruge din mobile enhed til 

at styre afspilningen af
gemt på din pc, via dit 
til hjemmebrug ved hjæ
multimediemodtager.

Styring af medi
din mobile enhe
1 Brug din mobile enh

Home Media Server 
2 Vælg det mediebiblio

styres.
3 Vælg en mediefil.
4 Vælg den kompatibl

Yderligere opl
Hvis du ønsker yderlige
Server, kan du besøge w
trykke på F1 i programm
åbne hjælpen.
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