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© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden 
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia 
ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen 
kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN 
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ 
EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ 
VAHINGOISTA.
TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN”. SEN 
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI 
ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI 
SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA 
ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA 
MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.
Tuotteiden ja niiden sovellusten saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja 
ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.
Jotkin toiminnot ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia tai MMS-
kohtaisia tai niiden käytettävyys määräytyy laitteiden yhteensopivuuden ja 
tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä 
korvausta vastaan.
Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) 
tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai 
edelleen lähettämisen.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite on kokoelma PC-sovelluksia, 
jotka voidaan asentaa yhteensopivaan tietokoneeseen. 
Nokia Nseries PC Suite ryhmittelee käytettävissä olevat 
sovellukset aloitusikkunaan, josta voit asentaa sovellukset. 
Nokia Nseries PC Suiten avulla voit asentaa sovellukset 
yhteensopivan tietokoneen ohjelmien oletushakemistoon, 
joka on tavallisesti C:\Program Files\.

Nokia Nseries PC Suiten käyttö edellyttää, että 
tietokoneessa on Microsoft Windows XP (SP1 tai SP2) 
tai Windows Vista, ja että tietokone tukee joko USB-
datakaapeli- tai Bluetooth-yhteyttä. Jotta voit käyttää 
kaikkia toimintoja, varmista, että sinulla on käytössäsi 
Windows Media Player -sovelluksen versio 11 tai sitä 
uudempi versio. Nokia Nseries PC Suite on asennettava 
tietokoneeseen, ennen kuin sitä voi käyttää. Lisätietoja 
saat laitteen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.

CD-ROM-levy sisältää mm. seuraavat sovellukset:

Nokia Nseries PC Suite – voit synkronoida osoitekirjan, 
kalenterimerkinnät, tehtäväluettelon ja muistiinpanot 
laitteen ja yhteensopivan tietokoneen henkilötietojen 
hallintaohjelman (esim. Microsoft Outlook tai Lotus Notes) 
välillä, Web-kirjanmerkit laitteen ja yhteensopivien 
selaimien välillä sekä kuvat ja videot laitteen ja 

yhteensopivien tietokoneiden välillä. Nokia Nseries 
PC Suite tukee myös muita ominaisuuksia.

Content Copier – voit varmuuskopioida laitteessa olevat 
tiedot tai palauttaa tallennetut tiedot yhteensopivasta 
tietokoneesta laitteeseen.

Nokia Music Manager – voit luoda ja hallita digitaalisia 
musiikkitiedostoja yhteensopivassa tietokoneessa ja 
siirtää niitä yhteensopivaan laitteeseen.

Nokia Lifeblog – voit järjestää valokuvat, videot, 
äänitteet, tekstiviestit, multimediaviestit ja 
verkkolokimerkinnät aikajärjestykseen, jolloin voit selata 
niitä, kohdistaa niihin hakuja, lähettää niitä toisille, 
julkaista niitä verkossa ja varmuuskopioida niitä. Lifeblog 
sisältää ohjelmistot sekä tietokonetta että langatonta 
laitetta varten. Käyttämällä näitä sovellusversioita 
yhdessä voit lähettää kohteita ja julkaista ne 
verkkolokissa.

Update manager – voit vastaanottaa automaattisesti 
Nokia Nseries PC Suiten uusia versioita koskevia 
ilmoituksia Nokian palvelimesta ja hakea ja asentaa 
uuden version yhteensopivaan tietokoneeseen.

One Touch Access – voit muodostaa verkkoyhteyden 
käyttämällä laitettasi modeemina.
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Lisätietoja
Lisätietoja Nokia Nseries PC Suite -ohjelmistosta 
on sen ohjetoiminnossa tai tukisivuilla osoitteessa 
www.nokia.com.
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