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NINCS GARANCIA
Lehet, hogy a készülékhez mellékelt, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan 
természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó 
vállalatai a Nokiának, illetõleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem 
rendelkezik a harmadik féltõl származó alkalmazások szerzõi jogával vagy szellemi 
tulajdon jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelõsséget ezen 
alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy mûködõképességéért, sem az 
alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia 
semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított 
alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ 
TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, 
MINDENNEMÛ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL 
KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. 
A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM 
KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT 
VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A 
JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ 
MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK 
FÉL SZABADALMI, SZERZÕI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.
© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. 
A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries és az N76 a Nokia Corporation 
védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve 
tulajdonosuk védjegye lehet.
A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy 
a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül 
módosítsa vagy továbbfejlessze.
A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 
NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
NEM FELELÕSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE 
BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, 
AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.
A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. 
Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle 
kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, 
megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem 
kizárólagosan az értékesíthetõségre vagy egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés 
nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

Bizonyos termékek, azok alkalmazásai és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatások 
választéka országonként eltérhet. A részletekrõl és az elérhetõ nyelvi csomagokról 
érdeklõdjünk egy Nokia márkakereskedõnél.
Egyes mûveletek és funkciók a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, 
az MMS-szolgáltatástól, valamint a készülékek kompatibilitásától és a támogatott 
tartalomformátumoktól függenek. Bizonyos szolgáltatások csak külön díj ellenében 
vehetõk igénybe.
A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg 
a felhasználói útmutatót.
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hoz nyomjuk meg a  gombot, 
sok > Quickoffice > Quickword 
elelõ dokumentumot.

ást egy olyan verzióval kívánjuk 
ja a szerkesztést, válasszuk az 
sztéshez lehetõséget. A frissítés 

áció”, 4. oldal.

el a készüléken eredeti 
ekinthetünk meg.

ja a Microsoft Excel 97, 2000, 
l létrehozott .xls formátumú 
nem támogatja a felsorolt 
erzióját és funkcióját.

yomjuk meg a  gombot, 
sok > Quickoffice > Quicksheet 
elelõ táblázatot.

ást egy olyan verzióval kívánjuk 
ja a szerkesztést, válasszuk az 
Quickoffice 
A Quickoffice alkalmazás segítségével .doc, .xls, .ppt és .txt 
formátumú dokumentumokat nézhetünk meg. A rendszer 
nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni. 
Az Apple Macintosh formátumokat nem támogatja 
a rendszer.

A Quickoffice alkalmazások használatához nyomjuk meg 
a  gombot, és válasszuk a Letöltés! > Quickoffice 
lehetõséget. Ekkor megnyílik a készüléken és a behelyezett 
kompatibilis memóriakártyán található .doc, .xls, .ppt és 
.txt formátumú fájlok listája.

A kívánt nézet eléréséhez nyomjuk meg a Quickword, 
Quicksheet, Quickpoint vagy Quickmanager gombot.

Quickword
A Quickword segítségével a készüléken eredeti Microsoft 
Word dokumentumokat tekinthetünk meg.

A Quickword kezelni tudja a Microsoft Word 97, 2000, 
XP és 2003 alkalmazással létrehozott .doc és .txt 
formátumú fájlokat. A rendszer nem támogatja a felsorolt 
fájlformátumok minden verzióját és funkcióját.

Dokumentum megnyitásá
és válasszuk a Alkalmazá
lehetõséget, majd a megf

Ha a Quickword alkalmaz
frissíteni, amely támogat
Opciók > Frissítés szerke
díjköteles lehet.

Lásd még: „További inform

Quicksheet
A Quicksheet segítségév
Microsoft Excel fájlokat t

A Quicksheet kezelni tud
XP és 2003 alkalmazássa
táblázatokat. A rendszer 
fájlformátumok minden v

Táblázat megnyitásához n
és válasszuk a Alkalmazá
lehetõséget, majd a megf

Ha a Quicksheet alkalmaz
frissíteni, amely támogat
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ek díját a telefonszámlán vagy 
k ki.

t vagy Quickpoint alkalmazás 
ó verziójával történõ frissítéséhez 
k.

yitásához nyomjuk meg a  
Alkalmazások > Quickoffice > 
get.

áció
cksheet, a Quickpoint 
lkalmazás megnyitása 
mációért keressük fel a 
ebhelyet. A terméktámogatást 

fice.com címre küldött 
tül is igénybe vehetjük.
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díjköteles lehet.

Lásd még: „További információ”, 4. oldal.

Quickpoint
A Quickpoint segítségével a készüléken eredeti Microsoft 
PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

A Quickpoint kezelni tudja a Microsoft PowerPoint 2000, 
XP és 2003 alkalmazással létrehozott .ppt formátumú 
bemutatókat (prezentációkat). A rendszer nem támogatja 
a felsorolt fájlformátumok minden verzióját és funkcióját.

Bemutató megnyitásához nyomjuk meg a  gombot, 
és válasszuk a Alkalmazások > Quickoffice > Quickpoint 
lehetõséget, majd a megfelelõ prezentációt.

Ha a Quickpoint alkalmazást egy olyan verzióval kívánjuk 
frissíteni, amely támogatja a szerkesztést, válasszuk az 
Opciók > Frissítés szerkesztéshez lehetõséget. A frissítés 
díjköteles lehet.

Lásd még: „További információ”, 4. oldal.

Quickmanager
A Quickmanager alkalmazással szoftvereket, frissítéseket 
vagy új verziókat, illetve egyéb hasznos alkalmazásokat 

tölthetünk le. A letöltés
hitelkártyával fizethetjü

A Quickword, Quickshee
szerkesztést is támogat
licencet kell vásárolnun

A Quickmanager megn
gombot, és válasszuk a 
Quickmanager lehetõsé

További inform
Ha a Quickword, a Qui
vagy a Quickmanager a
sikertelen, további infor
www.quickoffice.com w
a supportS60@quickof
e-mail üzeneten keresz


