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tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.
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Nokia Nseries PC Suite
Tietoja Nokia Nseries PC
Suite -ohjelmistosta
Nokia Nseries PC Suite on joukko sovelluksia, jotka
voidaan asentaa yhteensopivaan tietokoneeseen.
Nokia Nseries PC Suite ryhmittelee kaikki
käytettävissä olevat sovelluksen
käynnistysikkunaan, josta voit asentaa sovellukset.
Voit asentaa Nokia Nseries PC Suite -ohjelmiston
Nokian Web-sivustosta.
Nokia Nseries PC Suite -ohjelmiston käyttämistä
varten tarvitaan tietokone, jossa on Microsoft XP
(SP1 tai SP2)- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmä
ja yhteensopiva USB- tai Bluetooth-liitäntä. Ennen
kuin voit käyttää Nokia Nseries PC Suite -
ohjelmistoa, se on asennettava tietokoneeseen.
Lisätietoja Nokia Nseries PC Suite -ohjelmistosta on
ohjelmiston ohjeessa tai Nokian Web-sivustossa.

Hyödyllisiä
tietokonesovelluksia
Nokia Nseries PC Suite -ohjelmistolla voit
synkronoida osoitekirjan, kalenterin, tehtävät ja

muut muistiinpanot laitteen ja yhteensopivan
tietokonesovelluksen, kuten Microsoft Outlookin tai
Lotus Notesin, välillä. Voit myös Nokia Nseries PC
Suite -ohjelmistoa käyttämällä asettaa
kirjanmerkkejä laitteen ja yhteensopivien selainten
välille sekä siirtää kuvia ja videoleikkeitä laitteen ja
yhteensopivan tietokoneen välillä.
Joitakin hyödyllisiä PC Suiten tietokonesovelluksia:
● Content Copier — Voit varmuuskopioida laitteen

tiedot tai palauttaa tallennetut tiedot
yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen.

● Nokia Music Manager — Voit luoda ja järjestää
digitaalisia musiikkitiedostoja yhteensopivalla
tietokoneella ja siirtää tiedostoja laitteeseen.

● Nokia Nseries Update Manager — Voit
vastaanottaa ilmoituksia Nokia Nseries PC Suite
-ohjelmiston uusista versioista.

● One Touch Access — Voit muodostaa
verkkoyhteyden käyttämällä laitetta
modeemina.

● Nokia Software Updater — Voit päivittää laitteen
ohjelmiston, jota kutsutaan myös firmware-
ohjelmistoksi.

● Nokia Map Loader — Voit hakea, käyttää ja lukea
karttoja sekä etsiä paikkoja tai reittejä.4



● Nokia Photos — Voit järjestää
multimediakohteita ja kopioida niitä laitteesta
yhteensopivaan tietokoneeseen ja päinvastoin.
Sovellus luo automaattisesti
multimediapäiväkirjan. Voit tarkastella, etsiä,
muokata ja lähettää digitaalista sisältöä sekä
ylläpitää weblogia.

● Nokia Nseries Video Manager — Voit muuntaa ja
siirtää kopiosuojaamattomia videoita
laitteeseen.
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