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Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je
zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními
názvy svých odpovídajících vlastníků.
Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím
písemném svolení společností Nokia.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez
předchozího oznámení.
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH
OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI
ZPŮSOBEM.
OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU
TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A
VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT
JEHO PLATNOST.
Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích
získáte od svého prodejce Nokia.
Některé funkce závisejí na kartě SIM či síti, službě MMS nebo kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Některé služby jsou
zpoplatněny zvláštním poplatkem.
Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.
Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.
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Nokia Nseries PC Suite
A sadě Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite je sada aplikací, kterou
můžete nainstalovat do kompatibilního počítače.
V sadě Nokia Nseries PC Suite jsou všechny dostupné
aplikace seskupeny v základním okně, ze kterého je
můžete instalovat. Sadu Nokia Nseries PC Suite
můžete nainstalovat z webového serveru Nokia.
Chcete-li používat sadu Nokia Nseries PC Suite,
potřebujete počítač s operačním systémem
Microsoft Windows XP (s aktualizací SP1 nebo SP2)
nebo Windows Vista, kompatibilní s datovým
kabelem USB nebo umožňující spojení Bluetooth.
Než začnete sadu Nokia Nseries PC Suite používat,
musíte ji do kompatibilního počítače nainstalovat.
Další informace o sadě Nokia Nseries PC Suite
najdete v nápovědě k sadě nebo na stránkách
společnosti Nokia.

Užitečné aplikace pro počítač
Sada Nokia Nseries PC Suite slouží k synchronizaci
kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek mezi
přístrojem a kompatibilní aplikací pro správu
osobních informací v počítači, například Microsoft

Outlook nebo Lotus Notes. Sada Nokia Nseries PC
Suite nabízí také funkce synchronizace záložek mezi
přístrojem a kompatibilními prohlížeči a přenos
fotografií a videosouborů mezi přístrojem
a kompatibilními počítači.
Některé užitečné aplikace pro počítač ze sady Nokia
PC Suite:
● Content Copier — Zálohování dat z přístroje

a obnovování uložených dat z kompatibilního
počítače do přístroje.

● Nokia Music Manager — Vytváření a organizace
digitálních hudebních souborů v kompatibilním
počítači a přenášení do kompatibilního přístroje.

● Nokia Nseries Update manager — Přijímání
upozornění na nové verze softwaru Nokia
Nseries PC Suite.

● One Touch Access — Navázání připojení k síti
pomocí přístroje ve funkci modemu.

● Nokia Software Updater — Aktualizace softwaru
přístroje, nazývaného také 'firmware'.

● Nokia Map Loader — Stahování map, přístup k
nim, čtení, hledání míst i hledání tras.

● Nokia Photos — Kopírování a organizace
multimediálních položek mezi přístrojem a
kompatibilním počítačem. Automatické vedení4



deníku. Prohlížení, hledání, úpravy, blogování a
odesílání digitálního obsahu.

● Nokia Nseries Video Manager — Převádění a
přenášení nechráněného videa do přístroje.
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