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Nokia Nseries PC Suite
Om Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite är en programuppsättning
som du kan installera på en kompatibel dator. I
Nokia Nseries PC Suite grupperas alla tillgängliga
program i ett startfönster som du utgår ifrån när du
installerar programmen. Du kan installera Nokia
Nseries PC Suite från Nokias webbplats.
Om du vill använda Nokia Nseries PC Suite måste du
ha en dator med Microsoft XP (SP1 eller SP2) eller
Windows Vista och en USB- eller Bluetooth-
anslutning. Börja med att installera Nokia Nseries
PC Suite på din dator.
Mer information om Nokia Nseries PC Suite finns i
hjälpfunktionen på Nokias webbplats.

Användbara datorprogram
Använd Nokia Nseries PC Suite när du vill
synkronisera kontakter, kalendrar, att göra-listor
och andra anteckningar mellan enheten och ett
kompatibelt datorprogram, t.ex. Microsoft Outlook
eller Lotus Notes. Du kan också använda Nokia
Nseries PC Suite om du vill lägga till bokmärken i
enheten och en kompatibel webbläsare samt

överföra bilder och videoklipp mellan enheten och
en kompatibel dator.
Några användbara datorprogram som ingår i PC
Suite:
● Content Copier — Säkerhetskopiera data på

enheten eller återställ sparade data från en
kompatibel dator till enheten.

● Nokia Music Manager — Skapa och ordna digitala
musikfiler på en kompatibel dator och överför
dem till enheten.

● Nokia Nseries Update manager — Ta emot
meddelanden om nya versioner av Nokia Nseries
PC Suite-programmen.

● One Touch Access — Upprätta en
nätverksanslutning där du använder enheten
som modem.

● Nokia Software Updater — Uppdatera enhetens
inbyggda programvara (s.k. firmware).

● Nokia Map Loader — Hämta, ta fram och använda
kartor, leta upp platser eller ta reda på vart du vill
åka.

● Nokia Photos — Kopiera multimedieobjekt
mellan enheten och en kompatibel dator och
organisera dem. Skapa en dagbok automatiskt.4



Visa, sök, redigera, blogga och skicka digitalt
innehåll.

● Nokia Nseries Video Manager — Konvertera och
överför dina oskyddade videoklipp till enheten.
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