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Nokia, Nokia Connecting People un Nseries ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.
Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.
Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā
dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.
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SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.
Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību
noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.
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pakalpojumi tiek mainīti atsevišķi.
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Nokia Nseries PC Suite
Par Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite ir programmu komplekts, ko
var instalēt saderīgā datorā. Programmu komplektā
Nokia Nseries PC Suite visas pieejamās programmas
ir sagrupētas palaidēja logā, no kura tās var instalēt.
Nokia Nseries PC Suite var instalēt no Nokia Web
vietas.
Lai izmantotu Nokia Nseries PC Suite, ir
nepieciešams dators ar operētājsistēmu Microsoft
XP (SP1 vai SP2) vai Windows Vista un kurš ir
saderīgs ar USB datu kabeli vai kuram ir Bluetooth
savienojuma iespēja. Lai varētu izmantot
programmatūru Nokia Nseries PC Suite, jums tā ir
jāinstalē savā saderīgajā datorā.
Papildinformāciju par programmatūru Nokia
Nseries PC Suite skatiet tās palīdzības funkcijā vai
Nokia Web vietā.

Lietderīgas
datorprogrammas
Nokia Nseries PC Suite var izmantot kontaktu,
kalendāra, uzdevumu un citu piezīmju

sinhronizēšanai starp ierīci un saderīgu
datorprogrammu, piemēram, Microsoft Outlook vai
Lotus Notes. Tāpat Nokia Nseries PC Suite var
izmantot, lai veiktu grāmatzīmju apmaiņu starp
ierīci un saderīgām pārlūkprogrammām, un
pārsūtītu attēlus un videoklipus starp ierīci un
saderīgiem datoriem.
Dažas lietderīgas datorprogrammas, kas ietilpst PC
Suite komplektā:
● Content Copier — dublējiet ierīces datus vai

atjaunojiet ierīcē datus, kas saglabāti datorā.
● Nokia Music Manager — veidojiet un kārtojiet

digitālus mūzikas failus saderīgā datorā, un
pārsūtiet tos uz savu ierīci.

● Nokia Nseries Update manager — saņemiet
paziņojumus par jaunām programmatūras Nokia
Nseries PC Suite versijām.

● One Touch Access — izveidojiet tīkla
savienojumu, izmantojot ierīci kā modemu.

● Nokia Software Updater — atjauniniet savas
ierīces programmatūru jeb
"programmaparatūru".

● Nokia Map Loader — lejupielādējiet kartes,
piekļūstiet tām un nolasiet tās, atrodiet jūs4



interesējošās vietas vai uzziniet, kurp jums
jādodas.

● Nokia Photos — kopējiet multivides objektus
starp ierīci un saderīgu datoru, kā arī kārtojiet
tos. automātiski veidojiet dienasgrāmatu.
skatiet, meklējiet, rediģējiet, pievienojiet
emuāram vai nosūtiet savu digitālo saturu.

● Nokia Nseries Video Manager — pārvērtiet savus
neaizsargātos videoklipus citā formātā un
pārsūtiet tos uz ierīci.
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