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 Önemli: Kablosuz LAN baðlantýnýzýn güvenliðini 
artýrmak için her zaman için mevcut þifreleme 
yöntemlerinden birini etkinleþtirin. Þifreleme 
kullanýmý, verilerinize yetkisiz eriþim riskini azaltýr.

Home Media Server, kablosuz LAN yoluyla uyumlu 
cihazlara baðlanmak için UPnP mimarisini kullanýr. 
UPnP mimarisi kablosuz LAN baðlantýsýnýn güvenlik 
ayarlarýný kullanýr. 

Home Media Server ile, uyumlu bilgisayarýnýzdaki müzik, 
görüntü ve video dosyalarýný kolayca kataloglayabilirsiniz. 
Özel müzik çalma listeleri, fotoðraf albümleri ve film 
koleksiyonlarý oluþturabilirsiniz. Uyumlu medya dosyalarýný 
cihazýnýza aktarabilir ve cihazýnýzdaki dosyalarý PC’nize 
yedekleyebilirsiniz. Cihazýnýzý uzaktan kumanda olarak 
kullanabilir ve cihazýnýzdan veya PC’den baðlý diðer bir PC, 
televizyon veya müzik seti gibi UPnP uyumlu aða baðlý 
ev cihazlarýnda medya dosyalarýný görüntüleyebilirsiniz.

Home Media Server’ý PC’ye 
yükleme
Home Media Server uygulamasýný, cihazýnýzla birlikte 
verilen CD-ROM’dan uyumlu PC’nize yükleyin. 

Home Media Server, Microsoft Windows 2000 veya 
Windows XP iþletim sistemi gerektirir. PC’nizi koruyan 
bir güvenlik duvarý varsa, PC’nizin mobil cihazýnýzla 
çalýþmasýný saðlamak için ayarlarýný deðiþtirmeniz 
gerekebilir. Ekrandaki yükleme talimatlarýný izleyin.

Medya dosyalarýnýzý yönetme
Müzik dosyalarýnýzýn, dijital fotoðraflarýnýzýn ve video 
kliplerinizin kaydýný tutmak için, dosyalarý uyumlu PC’nizde 
bulun ve dosyalarý veya tüm klasörleri Home Media Server 
uygulamasýna ekleyin. 

PC’nizde uyumlu medya dosyalarýnýn bulunduðu klasörleri 
izlenen klasörler olarak belirleyebilirsiniz. Ýzlenen klasörlere 
yeni medya dosyalarý eklediðinizde, Home Media Server 
bunlarý kitaplýða ekler ve otomatik olarak güncel tutar. 

PC’den cihazýnýza dosya aktarma
1 Mobil cihazýnýzý kullanarak uyumlu PC’nizdeki 

Home Media Server uygulamasýna baðlanýn.
Uyumlu PC’nizde Home Media Server uygulamasýný 
kullanarak, cihazlar menünüzdeki cihazýnýzý seçin.

2 Aktarmak istediðiniz medya dosyasý kitaplýðýný seçin.
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3 Tek bir medya dosyasý seçin.
4 Dosyayý mobil cihaza aktarma seçeneðini belirleyin.

Cihazýnýzdan PC’ye dosya aktarma
1 Mobil cihazýnýzý kullanarak uyumlu PC'nizdeki 

Home Media Server'a baðlanýn veya uyumlu 
PC'nizde Home Media Server uygulamasýný 
kullanarak cihazýnýzý cihazlar menüsünden seçin.

2 Aktarmak istediðiniz dosyayý seçin.
3 Dosyayý uyumlu PC’nizdeki Home Media Server 

uygulamasýna aktarma seçeneðini belirleyin.

PC’deki dosyalarý diðer cihazlarda 
görüntüleme
Uyumlu PC’nizdeki medya dosyalarýný Home Media Server 
uygulamasýndan ev aðýnýzdaki diðer UPnP uyumlu 
cihazlarda görüntülemek için mobil cihazýnýzý uzaktan 
kumanda olarak kullanabilirsiniz. Örneðin PC’nizde 
bulunan uyumlu müzik dosyalarýnýn UPnP uyumlu 
müzik setinizden çalýnmasýný bir UPnP uyumlu multimedya 
alýcýsý kullanarak denetlemek için mobil cihazýnýzý 
kullanabilirsiniz.

Medya dosyalarýnýzý mobil cihazýnýzla 
denetleme
1 Mobil cihazýnýzý kullanarak uyumlu PC’nizdeki 

Home Media Server uygulamasýna baðlanýn.
2 Kontrol etmek istediðiniz dosyayý içeren medya 

kitaplýðýný seçin.
3 Bir medya dosyasý seçin.
4 Dosyanýn gösterileceði uyumlu cihazý seçin.

Daha fazla bilgi
Home Media Server uygulamasý hakkýnda daha fazla 
bilgi için, www.simplecenter.net/nokia adresine gidin 
veya Yardým'ý açmak için Home Media Server 
uygulamasýnda F1 tuþuna basýn.


