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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite je balík poèítaèových aplikácií, 
ktoré mo¾no in¹talova» v kompatibilnom poèítaèi. 
Balík Nokia Nseries PC Suite zobrazí zoznam v¹etkých 
dostupných aplikácií v okne spú¹»aèa, z ktorého mô¾ete 
aplikácie in¹talova». Pomocou balíka Nokia Nseries PC 
Suite mô¾ete aplikácie in¹talova» v kompatibilnom 
poèítaèi v prieèinku C:\Program Files\. 

Skôr ako budete môc» pou¾íva» balík Nokia Nseries 
PC Suite, musíte ma» poèítaè so systémom Microsoft 
Windows XP (SP1 alebo SP2), prípadne Windows Vista 
kompatibilný s dátovým káblom USB alebo pripojením 
Bluetooth. Skôr ako budete môc» pou¾íva» balík Nokia 
Nseries PC Suite, musíte ho nain¹talova» v poèítaèi. 
Podrobnej¹ie informácie nájdete na disku CD-ROM, 
ktorý ste dostali so zariadením.

Niektoré u¾itoèné poèítaèové aplikácie:

Nokia Nseries PC Suite—umo¾òuje synchronizova» 
kontakty, polo¾ky kalendára, úlohy a poznámky medzi 
zariadením a kompatibilným zariadením Personal 
Information Manager (PIM), napríklad programom 
Microsoft Outlook alebo Lotus Notes, webové zálo¾ky 
medzi zariadením a kompatibilnými prehliadaèmi, snímky 
a videoklipy medzi zariadením a kompatibilnými poèítaèmi. 

Balík Nokia Nseries PC Suite tie¾ obsahuje podporu pre 
ïal¹ie funkcie.

Content Copier—umo¾òuje zálohova» údaje zo zariadenia 
alebo obnovi» ulo¾ené údaje z kompatibilného poèítaèa 
v zariadení.

Nokia Music Manager—umo¾òuje v kompatibilnom 
poèítaèi vytvára» a organizova» digitálne hudobné 
súbory a prená¹a» ich do kompatibilného zariadenia.

Lifeblog—umo¾òuje chronologicky usporadúva» fotografie, 
videá, zvukové súbory, textové správy, multimediálne 
správy a príspevky webového denníka, tak¾e si ich mô¾ete 
prezera», vyhåadáva», zdieåa», zverejòova» a zálohova». 
Aplikácia Lifeblog zahàòa aplikácie Nokia Lifeblog PC a 
mobilné aplikácie, ktoré umo¾òujú posiela» alebo vytvára» 
blogy z polo¾iek tak, aby ich mohli vidie» aj ostatní.

Update manager—umo¾òuje prijíma» automatické 
upozornenia na nové verzie softvéru Nokia Nseries 
PC Suite zo servera spoloènosti Nokia.

One Touch Access—umo¾òuje nadviaza» sie»ové 
pripojenie prostredníctvom zariadenia ako modemu.
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Ïal¹ie informácie
Ïal¹ie informácie o balíku Nokia Nseries PC Suite nájdete 
v pomocníkovi a mô¾ete nav¹tívi» aj stránky podpory 
na lokalite www.nokia.com.


