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Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น เราจงึขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลติภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจง
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หรือความเสียหายพิเศษ โดยอบุัตกิารณ อนัเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด
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คาใชจายแยกตางหาก
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Nokia Nseries PC Suite
เกี่ยวกับ Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite เปนชุดแอปพลเิคชั่นที่คุณสามารถติด
ตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกนัได Nokia Nseries
PC Suite จะจัดกลุมแอปพลเิคชั่นทีม่ีใหทั้งหมดลงในหนาตาง
Launcher จากหนาตางทีคุ่ณสามารถติดตั้งแอปพลเิคชั่นได
คุณสามารถติดตั้ง Nokia Nseries PC Suite จากเว็บไซต Nokia
ได

ในการใช Nokia Nseries PC Suite คุณตองมีเครื่องคอมพวิเตอร
ทีร่ันดวย Microsoft XP (SP1 หรือ SP2) หรือ Windows Vista
และจะตองใชกบัสาย USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth ได กอน
จะใช Nokia Nseries PC Suite คุณจําเปนตองติดตั้งซอฟตแวร
ดังกลาวลงในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกนัได

สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั Nokia Nseries PC Suite โปรดดู
จากฟงกชันวธิีใชในซอฟตแวรหรือที่เว็บไซต Nokia

แอปพลิเคชั่นพีซีที่เปนประโยชน
ใชแอปพลิเคชั่น Nokia Nseries PC Suite เพือ่ซิงโครไนสราย
ชื่อ ปฏิทิน และสิ่งทีต่องทาํ รวมถึงบันทึกตางๆ ระหวาง
โทรศัพทของคุณกบัแอปพลเิคชั่นพซีีที่ใชงานรวมกนัได เชน
Microsoft Outlook หรือ Lotus Notes ทั้งนี ้คุณสามารถใช
Nokia Nseries PC Suite เพือ่บุคมารคระหวางโทรศัพทของคุณ

กบัเบราเซอรที่ใชงานรวมกนัได และโอนภาพและคลปิวดิีโอ
ระหวางโทรศัพทกบัเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได

แอปพลิเคชั่น PC ทีเ่ปนประโยชนซึง่เปนสวนหนึ่งของ PC Suite:
● Content Copier — สํารองขอมูลจากโทรศัพท หรือเรียกคืน
ขอมูลที่บันทกึไวจากเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได
ไปยังโทรศัพท

● Nokia Music Manager — สรางและจัดการไฟลเพลง
ดิจิตอลบนเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได รวมทัง้
โอนขอมูลดังกลาวไปที่โทรศัพทของคุณ

● Nokia Nseries Update manager — รับการแจงเตือนเกีย่ว
กบัเวอรชันใหมของซอฟตแวร Nokia Nseries PC Suite

● One Touch Access — สรางการเชื่อมตอเครือขายโดยใช
โทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม

● Nokia Software Updater — อพัเดตซอฟตแวรของ
โทรศัพท ซึง่เรียกอกีอยางวา "เฟรมแวร"

● Nokia Map Loader — ดาวนโหลด เขาใชและอานแผนที่
ระบุสถานที่ หรือเพยีงแคคนหาสถานทีท่ีคุ่ณตองการไป

● Nokia Photos — คัดลอกและจัดรายการมัลติมีเดียระหวาง
โทรศัพทของคุณกบัเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได
สรางไดอะรี่โดยอตัโนมัติ ดู คนหา แกไข บลอ็ก และสง
ขอมูลดิจิตอลของคุณ

● Nokia Nseries Video Manager — แปลงและสงวิดีโอทีไ่มมี
การปองกนัไปทีโ่ทรศัพทของคุณ
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