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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite'i
teave
Nokia Nseries PC Suite on rakenduste komplekt,
mille saate oma ühilduvasse arvutisse installida.
Nokia Nseries PC Suite rühmitab kõik saadaolevad
rakendused käivitusaknas, mille kaudu need saab
ka installida. Nokia Nseries PC Suite'i saab installida
Nokia veebisaidilt.
Nokia Nseries PC Suite'i kasutamiseks on vaja
arvutit, kus töötab Microsoft XP (SP1 või SP2) või
Windows Vista, ning millega saab kasutada USB-
andmekaablit või Bluetooth-ühendust. Enne Nokia
Nseries PC Suite'i kasutama asumist tuleb see
installida ühilduvasse arvutisse.
Lisateavet Nokia Nseries PC Suite'i kohta leiate selle
abifunktsioonist või Nokia veebisaidilt.

Kasulikud arvutirakendused
Tarkvarakomplektiga Nokia PC Suite saate
sünkroonida seadme ja ühilduva arvutirakenduse
(nt Microsoft Outlook või Lotus Notes) vahel
kontakte, kalendrikirjeid, ülesandeid ja märkmeid.

Nokia Nseries PC Suite'i abil saab luua ka seadme ja
ühilduvate brauserite vahel järjehoidjaid ning
seadme ja ühilduva arvuti vahel pilte ja videoklippe
edastada.
Järgmised on mõned PC Suite'i kuuluvad kasulikud
arvutirakendused:
● Content Copier — võimaldab seadmes

sisalduvaid andmeid varundada või salvestatud
andmeid ühilduvast arvutist seadmesse
taastada.

● Nokia Music Manager — võimaldab ühilduvas
arvutis digitaalseid muusikafaile luua ja
korraldada ning neid seademesse edastada.

● Nokia Nseries Update Manager — võtab vastu
teatisi Nokia Nseries PC Suite'i tarkvara uute
versioonide kohta.

● One Touch Access — loob võrguühenduse,
kasutades seadet modemina.

● Nokia Software Updater — uuendab seadme
tarkvara ehk püsivara.

● Nokia Map Loader — võimaldab laadida alla,
kasutada ja lugeda kaarte, otsida kohti või
lihtsalt vaadata, kuhu soovite minna.

● Nokia Photos — võimaldab
multimeediumiüksusi seadme ja ühilduva arvuti4



vahel kopeerida ja korraldada, koostada
automaatselt päeviku ning vaadata, otsida,
muuta, blogisse lisada ja saata digitaalset sisu.

● Nokia Nseries Video Manager — teisendab teie
kaitseta videod ja edastab need teie seadmesse.
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