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Nokia وNokia Connecting People وNseries لشركة مسجلة تجارية عالمات أو تجارية عالمات هي Nokia .تعد Nokia tune بشركة خاصة صوتية عالمة
Nokia .لها المالكة للشركة تجارية أسماء أو تجارية عالمات تكون قد الدليل هذا في ذكرها الوارد األخرى والشركات المنتجات أسماء أن كما.
.Nokia من مسبق خطي إذن دون األشكال من شكل بأي الوثيقة هذه محتويات كل أو من جزء تخزين أو توزيع أو نقل أو نسخ إعادة يحظر

دون الوثيقة هذه في المبينة منتجاتها من أيٍّ على تحسينات وإدخال تغييرات إجراء في بالحق Nokia وتحتفظ. مستمرة تطوير سياسة Nokia تتبع
.مسبق إشعار

الدخل أو للبيانات فقدان أي عن مسئولة مرخصيها من أيٍّ أو األحوال من حال بأي Nokia تعد ال بها، المعمول القوانين به تسمح الذي األقصى الحد إلى
.الخسارة أو األضرار تلك سبب كان مهما مباشرة غير أو تبعية أو عرضية أو خاصة أضرار أي أو
كانت سواء نوع، أي من ضمانات تقدم لن فإنه المفعول الساري القانون يقتضيه ما وباستثناء". الراهنة بحالتها "الوثيقة هذه محتويات تقديم يتم

أو مفعولية أو بدقة يتعلق فيما معين، لغرض والصالحية للرواج الضمنية الضمانات الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية، أو صريحة
.مسبق إشعار دون وقت أي في سحبها أو الوثيقة هذه تعديل في بالحق Nokia تحتفظ. الوثيقة هذه محتويات

التفاصيل على للحصول Nokia وكيل مراجعة يرجى لذا. المنطقة باختالف يختلف المنتجات بتلك تتعلق وخدمات معينة وتطبيقات منتجات توفر إن
.اللغة خيارات توفر ومدى
تخضع. المدعومة المحتوى وتنسيقات األجهزة توافق على يعتمد أو MMS أو الشبكة أو/و SIM بطاقة على والمزايا العمليات بعض استخدام يعتمد
.منفصلة لرسوم الخدمات بعض

.األخرى والمحتويات الموسيقية والقطع الصور بعض نقل أو تعديل أو نسخ النشر حقوق تمنع قد
.جهازك حول مهمة أخرى معلومات على للحصول المستخدم دليل راجع
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Nokia Nseries PC الكمبيوتر برامج مجموعة
Suite
برامج مجموعة حول

Nokia Nseries PC الكمبيوتر
Suite

Nokia Nseries PC Suite التطبيقات من مجموعة هي
المتوافق الكمبيوتر جهاز على تثبيتها يمكنك التي

Nokia الكمبيوتر برامج مجموعة وتقوم. بك الخاص
Nseries PC Suite المتاحة التطبيقات كل بتجميع

تثبيت خاللها من يمكنك تشغيل بدء نافذة في
برامج مجموعة تثبيت يمكنك. التطبيقات
Nokia موقع من Nokia Nseries PC Suite الكمبيوتر

.الويب على
Nokia Nseries الكمبيوتر برامج مجموعة والستخدام

PC Suite، بنظام يعمل كمبيوتر جهاز إلى تحتاج
نظام أو (SP2 أو SP1) Microsoft XP التشغيل
كبل مع متوافق ويكون ،Windows Vista التشغيل
استخدام وقبل. Bluetooth اتصال مع أو USB بيانات

،Nokia Nseries PC Suite الكمبيوتر برامج مجموعة
الخاص المتوافق الكمبيوتر جهاز على تثبيتها يجب
.بك

مجموعة حول المعلومات من مزيد على للحصول
انظر ،Nokia Nseries PC Suite الكمبيوتر برامج
على Nokia موقع أو بها الخاصة التعليمات وظيفة
.الويب

الكمبيوتر جهاز تطبيقات
المفيدة

Nokia Nseries PC الكمبيوتر برامج مجموعة استخدم
Suite مع والمهام والتقويم األسماء لمزامنة

متوافق وتطبيق جهازك بين األخرى المالحظات
Lotus أو Microsoft Outlook مثل كمبيوتر، جهاز على

Notes .برامج مجموعة استخدام يمكنك كما
عالمات لوضع Nokia Nseries PC Suite الكمبيوتر

ونقل المتوافقة، المتصفح وبرامج جهازك بين
وأجهزة جهازك بين الفيديو ومقاطع الصور

.المتوافقة الكمبيوتر
المفيدة الكمبيوتر جهاز تطبيقات بعض يلي فيما
:PC Suite البرامج مجموعة من جزء هي التي

●Content Copier — للبيانات احتياطي نسخ لعمل
من المحفوظة البيانات استعادة أو الجهاز من

.الجهاز إلى متوافق كمبيوتر جهاز
٤



●Nokia Music Manager — موسيقية ملفات إلنشاء
متوافق كمبيوتر جهاز على وتنظيمها رقمية
.جهازك إلى ونقلها

●Nokia Nseries Update manager — الستالم
مجموعة من الجديدة اإلصدارات حول إخطارات

.Nokia Nseries PC Suite الكمبيوتر برامج
●One Touch Access — عن شبكة اتصال لتأسيس

.كمودم جهازك استخدام طريق
●Nokia Software Updater — برامج لتحديث

."الثابتة البرامج "أيضًا تسمى والتي جهازك،
الخرائط لتنزيل — Nokia Map Loader التطبيق●

أو األماكن، تحديد أو وقراءتها، إليها والوصول
الذهاب في ترغب الذي المكان على العثور مجرد
.إليه

●Nokia Photos — الوسائط عناصر لنسخ
كمبيوتر وجهاز جهازك بين وتنظيمها المتعددة
عن فضالً. آليًا وسائط مفكرة وإنشاء. متوافق
فيه والبحث رقمي محتوى من لديك ما عرض

.وإرساله كمدونة ونشره وتعديله
●Nokia Nseries Video Manager — ما لتحويل

إلى ونقلها محمية غير فيديو مقاطع من لديك
.جهازك
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