
TIP: Sony Ericsson, pc og bluetooth. Hvad kan det bruges
til?
Du har sikkert en PC, og hvis du også har en Sony Ericsson (eller anden tlf.) med
bluetooth, vil du sikkert finde dette her interessant!
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Bemærk at denne artikkel er mere et tip end en artikkel. Derfor er den også gratis!

Hvad er "Bluetooth"? Det er trådløst netværk mellem forskellige enheder.
Hvad kan det bruges til? Ud over at du kan synkronisere outlook og uploade spil og ringetoner dirkete fra
din computer med en Bluetooth dongle, kan du også bruge din computers headset til at tale med, sende
sms beskeder fra computeren, og mest interesant af det hele: Du kan bruge din bluetooth telefon som
fjernbetjæning til computeren.
Hvorfor vil man dog det? Fordi at bluetooth kan række temmeligt langt, så du kan sætte musik på, gå ind i
et andet rum, og skifte nummer, hvis det er det man har brug for. Du kan også styre meget andet så som
at slukke computeren, eller måske bare skærmen?
Du kan sidde i sofaen og se en film over dit tv out og styre computeren som står i rummet ved siden af.
Eller du kan sidde ved computeren og modtage sms og opkald fra telefonen i det andet rum. Eller måske
tage et billede af hvad der sker i rummet ved siden af dig?
Hvad med at computeren automatisk låses når du går fra den, og bliver låst op når du nærmer dig den?

Hvordan gøres alt dette? Med et simpelt, og ikke mindst gratis program. Jeg har rigtigt gode erfaringer
med dette program, men kan desværre ikke yde videre support på det. Jeg ved at det virker til min t610
uden problemer.

Hent det her http://fma.sourceforge.net/

Jeg ved godt at det findes mange andre færdige fjernbetjænings løsninger der ude, men denne må dog
være den biligste, da den jo faktisk kun koster ca. 200kr for bluetooth donglen hvis man allerede har en tlf.
der har bluetooth.

God fornøjelse!

Kommentar af teamet d. 04. Aug 2005 | 1

Fjernbetjening virker i mindre grad til k700i med nuværende version af float. Dog har sony e
implementeret deres egen fjernbetjening, men denne virker desværre ikke til winamp. Håber den nye
version har mere k700i support

Kommentar af frederikschack d. 18. Apr 2005 | 2

Jeg har haft delte erfaringer med float og min t68i, i starten var jeg meget begejstret, indtil jeg opdagede
at det kun var halvdelen af SMS'erne jeg sendte via float der faktisk blev sendt. Nogle gange havde jeg
også problemer med overhovedet at få forbindelse til telefonen. Men hvis man kan få det til at virke, så er
det et super program, man kan bl.a. synkornisere adresser med Outlook, se firmware versionen i telefonen
og endda telefonens temperatur!

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://fma.sourceforge.net/


Kommentar af flim d. 18. Apr 2005 | 3

Jeg bruger et program der hedder Puppetmaster til min N6230 - kan kun anbefales

Kommentar af plazm d. 18. Apr 2005 | 4

Jeg forstår ikke dit indlæg huset, når han skriver at det er et tip. Og det er jo ikke nemt at oprette et
spørgsmål, når han ikke har noget at spørge om.

Kommentar af sorenbs d. 20. Apr 2005 | 5

lyder meget interessant. Jeg synes det er helt fint at benytte artikkelfeaturen til dette tip, da det har et
relevant indhold.

Kommentar af amews_aj d. 18. Apr 2005 | 6

Efter først at have prøvet det må jeg sige at jeg blev lidt skuffet... Nogle funktioner virker ikke, såsom
proximity. /pc-help

Kommentar af psycosoft-funware d. 28. Sep 2006 | 7

>>xxgullexx: godt initiativ at fortælle om float, har selv brugt det til mine Sony Ericsson telefoner (genialt
program: fordi det er lavet i Delphi xD) :)

Kommentar af huset d. 18. Apr 2005 | 8

Hvorfor pokker så bruge artikel featuren herinde!!

Kommentar af tr0-ben d. 18. Apr 2005 | 9

Ej hvor fedt :D så det kunne betale sig at købe en ny mobil!


