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Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.
Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere
aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.
Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve
yenilik yapma hakkını saklı tutar.
UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN
OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR
VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN
DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BIR ZAMANDA,
ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.
Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize
danışın.

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e ya da cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler
ayrı bir ücrete tabidir.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.
Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.
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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite
hakkında
Nokia Nseries PC Suite, uyumlu PC'nize
yükleyebileceğiniz bir grup uygulamadır. Nokia
Nseries PC Suite, kullanılabilir uygulamaların
tümünü bir başlatıcı penceresinde gruplar.
Uygulamaları bu pencereden yükleyebilirsiniz.
Nokia Nseries PC Suite'i Nokia web sitesinden
yükleyebilirsiniz.
Nokia Nseries PC Suite'i kullanabilmek için,
Microsoft XP (SP1 veya SP2) ya da Windows Vista
işletim sistemli ve USB veri kablosu veya Bluetooth
bağlantısıyla uyumlu olan bir bilgisayarınız olması
gerekir. Nokia Nseries PC Suite'i kullanabilmek için,
önce Nokia Nseries PC Suite'i uyumlu bilgisayarınıza
yüklemeniz gerekir.
Nokia Nseries PC Suite hakkında daha fazla bilgi için,
onunla ilgili yardım işlevine veya Nokia web sitesine
bakın.

Kullanışlı PC uygulamaları
Rehberi, ajandayı ve yapılacak notları ile diğer
notları Microsoft Outlook veya Lotus Notes gibi
uyumlu bir PC uygulamasıyla senkronize etmek için
Nokia Nseries PC Suite'i kullanın. Ayrıca, Nokia
Nseries PC Suite yazılımını kullanarak, uyumlu
tarayıcılarla cihazınızda yer imi oluşturabilir ve
cihazınız ve uyumlu bilgisayarlar arasında fotoğraf
ve video klip aktarımı yapabilirsiniz.
PC Suite'te bulunan bazı kullanışlı PC uygulamaları:
● Content Copier — Cihazınızdaki verileri

yedeklemek veya kaydedilmiş verileri uyumlu bir
PC'den cihaza geri yüklemek için kullanılır.

● Nokia Music Manager — Uyumlu bir PC'de dijital
müzik dosyaları oluşturmak, bu dosyaları
düzenlemek ve bunları cihazınıza aktarmak için
kullanılır.

● Nokia Nseries Update manager — Nokia Nseries
PC Suite yazılımının yeni sürümleri hakkında
bildirimler almanızı sağlar.

● One Touch Access — Cihazınızı modem olarak
kullanarak ağ bağlantısı kurmanızı sağlar.

● Nokia Software Updater — 'Ürün yazılımı' da
denen cihaz yazılımınızı güncellemenizi sağlar.4



● Nokia Map Loader — Haritaları indirmek,
haritalara erişmek ve haritaları okumak, yerleri
bulmak veya gitmek istediğiniz yeri bulmak için
kullanılır.

● Nokia Photos — Multimedya öğelerinizi cihazınız
ve uyumlu bir PC arasında kopyalamanıza ve
düzenlemenize olanak sağlar. Otomatik olarak
bir günlük oluşturmanızı sağlar. Dijital içeriğinizi
görüntülemek, bulmak, düzenlemek, web
günlüğünde kullanmak ve göndermek için
kullanılır.

● Nokia Nseries Video Manager — Korumalı
olmayan videolarınızı dönüştürüp cihazınıza
aktarmanızı sağlar.
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