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Nokia Nseries PC Suite
O balíku Nokia Nseries PC
Suite
Nokia Nseries PC Suite je balík aplikácií, ktoré
možno inštalovať v kompatibilnom počítači. Balík
Nokia Nseries PC Suite zobrazí zoznam všetkých
dostupných aplikácií v okne spúšťača, z ktorého
môžete aplikácie inštalovať. Balík Nokia Nseries PC
Suite môžete inštalovať z webovej stránky
spoločnosti Nokia.
Skôr ako budete môcť používať balík Nokia Nseries
PC Suite, musíte mať počítač so systémom Microsoft
Windows XP (SP1 alebo SP2), prípadne Windows
Vista, kompatibilný s dátovým káblom USB alebo
pripojením Bluetooth. Skôr ako budete môcť
používať balík Nokia Nseries PC Suite, musíte ho
inštalovať v kompatibilnom počítači.
Ďalšie informácie o používaní aplikácií balíka Nokia
Nseries PC Suite nájdete v pomocníkovi k balíku
alebo navštívte stránky podpory spoločnosti Nokia.

Užitočné počítačové
aplikácie
Balík Nokia Nseries PC Suite umožňuje
synchronizovať kontakty, položky kalendára, úlohy
a poznámky medzi prístrojom a kompatibilnou
počítačovou aplikáciou, napríklad programom
Microsoft Outlook alebo Lotus Notes. Balík Nokia
Nseries PC Suite možno použiť aj na vytvorenie
záložiek medzi prístrojom a kompatibilnými
prehliadačmi alebo prenášanie snímok a
videoklipov medzi prístrojom a kompatibilnými
počítačmi.
Niektoré užitočné aplikácie balíka PC Suite:
● Content Copier — Umožňuje zálohovať údaje z

prístroja alebo obnoviť uložené údaje z
kompatibilného počítača v prístroji.

● Nokia Music Manager — Umožňuje v
kompatibilnom počítači vytvárať a organizovať
digitálne hudobné súbory a prenášať ich do
prístroja.

● Nokia Nseries Update manager — Umožňuje
prijímať upozornenia na nové verzie softvéru
Nokia Nseries PC Suite.4



● One Touch Access — Umožňuje vytvárať
pripojenia k sieti s využitím prístroja ako
modemu.

● Nokia Software Updater — Umožňuje v prístroji
aktualizovať softvér, tzv. „firmvér“.

● Nokia Map Loader — Umožňuje načítavať a
získať prístup k mapám, čítať mapy, vyhľadávať
miesta alebo nájsť pozíciu, kde sa práve
nachádzate.

● Nokia Photos — Umožňuje kopírovať a
organizovať multimediálne položky medzi
prístrojom a kompatibilným počítačom,
automaticky vytvárať denník, prezerať,
vyhľadávať, upravovať, vytvárať blogy a posielať
digitálny obsah.

● Nokia Nseries Video Manager — Umožňuje
konvertovať a prenášať nechránené videoklipy
do prístroja.
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