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1. leidimas



© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nseries“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia
Corporation” garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.
Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente
aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ
PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS
SUKĖLUSIOS.
ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO
NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ
KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ
KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.
Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti
įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.
Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės ir/arba tinklo, MMS pranešimų arba prietaisų ir palaikomų turinio formatų suderinamumo.
Kai kurios paslaugos yra papildomai apmokestinamos.
Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.
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„Nokia Nseries PC Suite“
Apie „Nokia Nseries PC Suite“
„Nokia Nseries PC Suite“ yra programų rinkinys, kurį
galite įdiegti suderinamame kompiuteryje. „Nokia
Nseries PC Suite“ grupuoja visas pasiekiamas
programas paleidimo lange, iš kurio galite įdiegti
programas. „Nokia Nseries PC Suite“ galite įdiegti iš
„Nokia“ svetainės.
Norėdami naudoti „Nokia Nseries PC Suite“, turite
turėti su USB duomenų kabeliu ar „Bluetooth“ ryšiu
suderinamą kompiuterį, kuriame veikia operacinė
sistema „Microsoft XP“ (SP1 arba SP2) arba
„Windows Vista“. Prieš naudodami „Nokia Nseries
PC Suite“, turite ją įdiegti suderinamame
kompiuteryje.
Plačiau apie „Nokia Nseries PC Suite“ žr. šios
programos žinyne arba „Nokia“ tinklalapyje.

Naudingos kompiuterio
programos
Naudokite „Nokia Nseries PC Suite“, kad
sinchronizuotumėte prietaiso ir suderinamos
kompiuterio programos, pvz., „Microsoft Outlook“

arba „Lotus Notes“ adresų knygą, kalendorių darbų
įrašus ir kitus užrašus. Taip pat galite naudoti
„Nokia Nseries PC Suite“, kad žymėtumėte prietaise
ir suderinamose naršyklėse bei perduotumėte
atvaizdus ir vaizdo įrašus iš prietaiso į suderinamus
kompiuterius ir atvirkščiai.
Kai kurios naudingos kompiuterio programos,
kurios yra „PC Suite“ dalis:
● Turinio kopijuoklis — Kurkite atsargines

prietaise esančių duomenų kopijas ir atkurkite
išsaugotus duomenis iš suderinamo
kompiuterio.

● „Nokia“ muzikos tvarkytuvė — Suderinamame
kompiuteryje kurkite ir tvarkykite skaitmeninius
muzikos failus ir perkelkite juos į savo prietaisą.

● „Nokia Nseries“ naujinių tvarkytuvė — Priimkite
perspėjimus apie naujas programinės įrangos
„Nokia Nseries PC Suite“ versijas.

● Prieiga vienu prisilietimu — Įjunkite tinklo ryšį,
naudodami prietaisą kaip modemą.

● „Nokia“ programinės įrangos atnaujinimo
priemonė — Atnaujinkite prietaiso programinę
įrangą.

● „Nokia“ žemėlapių įkėlimo
priemonė — Atsisiųskite ir peržiūrėkite4



žemėlapius, raskite vietas ar nuspręskite, kur
norite vykti.

● „Nokia“ nuotraukos — Tvarkykite
daugiaformačius elementus ir kopijuokite juos iš
prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.
Automatiškai kurkite dienoraštį. Peržiūrėkite,
ieškokite, redaguokite, talpinkite tinklaraštyje ir
siųskite savo skaitmeninį turinį.

● „Nokia Nseries“ vaizdo
tvarkytuvė — Konvertuokite ir perduokite
neapsaugotus vaizdo įrašus į savo prietaisą.
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