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DESPRE APLICAÞIILE SUPLIMENTARE PENTRU APARATUL NOKIA N91-2
În memoria aparatului Dvs. ºi pe CD-ROM-ul livrat împreunã cu aparatul, veþi gãsi 
aplicaþii suplimentare furnizate de Nokia ºi de alþi dezvoltatori terþe-pãrþi. 
Conþinutul ºi disponibilitatea aplicaþiilor ºi serviciilor pot varia în funcþie de þara, 
distribuitorul ºi / sau operatorul de reþea. Aplicaþiile ºi informaþii suplimentare 
referitoare la utilizarea aplicaþiilor puse la dispoziþie la adresa www.nokia.com/
support sunt disponibile numai în limbile selectate.
Unele operaþii ºi funcþii sunt dependente de cartela SIM ºi/sau de reþea, de 
serviciul MMS sau de compatibilitatea aparatelor ºi formatelor de conþinut 
acceptate. Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.

NU SE OFERÃ GARANÞII
Aplicaþiile furnizate de terþe pãrþi livrate cu aparatul este posibil sã fi fost create 
sau sã fie proprietatea unor persoane sau entitãþi care nu sunt afiliate ºi nu au 
legãturã cu Nokia. Nokia nu deþine drepturi de autor sau de proprietate 
intelectualã asupra aplicaþiilor aparþinând unor terþe pãrþi. Ca atare, Nokia nu îºi 
asumã nicio responsabilitate privind suportul pentru utilizatorul final 
funcþionalitatea acestor aplicaþii sau informaþiile prezentate în aplicaþii sau în 
aceste materiale. Nokia nu oferã nicio garanþie pentru aceste aplicaþii de la terþe 
pãrþi.
UTILIZÂND APLICAÞIILE, CONFIRMAÞI CÃ APLICAÞIILE SUNT FURNIZATE „CA 
ATARE”, FÃRÃ NICIUN FEL DE GARANÞIE, EXPLICITÃ SAU IMPLICITÃ, LA NIVELUL 
MAXIM ADMIS DE LEGEA ÎN VIGOARE. MAI DEPARTE CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ NICI 
NOKIA ªI NICI SUCURSALELE SALE NU OFERÃ NICI UN FEL DE ANGAJAMENTE SAU 
GARANÞII, EXPLICITE SU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA GARANÞII 
DE TITLURI, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU 
GARANÞII PRIVIND FAPTUL CÃ APLICAÞIILE NU VOR ÎNCÃLCA BREVETE, DREPTURI 
DE AUTOR, MÃRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERÞE PÃRÞI.

© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N91, Pop-Port ºi Visual Radio sunt mãrci 
comerciale sau mãrci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcã 
sonorã a corporaþiei Nokia. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot 
fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de 
a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã 
notificare prealabilã.
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NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLANDA
TEL. +358 7180 08000
FAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

EDIÞIA 1 RO, 9254750



Cup
Introdu
Servicii d
Suport ....

Pentru 
Nokia Pod
Quickoffi
Adobe Re

Pentru 
Nokia PC
rins
cere .................................................4
e reþea ..................................................................... 4
................................................................................... 4

aparatul Dvs...................................5
casting................................................................... 5

ce ............................................................................. 9
ader........................................................................11

calculatorul Dvs.......................... 13
 Suite ....................................................................13



In
tr

od
uc

er
e

4

Introducere
Numãr model: Nokia N91-2

Denumit în cele ce urmeazã Nokia N91.

Nokia N91 este un aparat multimedia puternic, inteligent. 
Existã diverse aplicaþii furnizate de Nokia si dezvoltatori 
software terþi diferiþi pentru a vã ajuta sã faceþi mai multe 
cu Nokia N91.

Unele dintre aplicaþiile furnizate se gãsesc în memoria 
aparatului sau pe disc, iar unele pe CD-ROM-ul furnizat 
cu aparatul.

Disponibilitatea aplicaþiilor ar putea varia în funcþie de 
þara dvs. sau zona de distribuþie.

Pentru a utiliza unele aplicaþii, trebuie sã acceptaþi 
termenii de licenþã aplicabili. 

Trebuie sã instalaþi aplicaþiile de pe CD-ROM pe un 
calculator compatibil, înainte de a le utiliza. 

Servicii de reþea
Pentru a utiliza telefonul trebuie sã beneficiaþi de 
serviciile unui furnizor de servicii de comunicaþii mobile. 
Multe dintre funcþii necesitã funcþii speciale de reþea. 
Aceste funcþii nu sunt disponibile în toate reþelele; 

alte reþele ar putea solicita sã faceþi aranjamente specifice 
cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza 
serviciile de reþea. Furnizorul Dvs. de servicii vã poate oferi 
instrucþiuni ºi vã poate informa asupra modului de taxare. 
Unele reþele ar putea avea limitãri care influenþeazã modul 
în care puteþi utiliza serviciile de reþea. De exemplu, unele 
reþele ar putea sã nu accepte toate caracterele ºi serviciile 
specifice unor limbi.

Suport
Aplicaþiile furnizate de dezvoltatori software terþi sunt 
acceptate de aceºti dezvoltatori. Dacã aveþi probleme cu o 
aplicaþie, obþineþi suport de la site-urile de Web relevante. 
Consultaþi legãturile Web de la sfârºitul capitolelor cu 
aplicaþii din acest ghid.
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 mobile disponibile în raza de 
lectaþi Tools > Mgr. con. > 
e. 

e acces la Internet într-o reþea, 
ire pct. acces.

 conexiune, apãsaþi  ºi 
dcasting > Opþiuni > Setãri > 
torii parametri:

 Selectaþi punctul de acces 
a la internet.

efiniþi serviciul de cãutare a 
ilizat în Cãutare.

 conexiune, apãsaþi  ºi 
odcasting > Opþiuni > Setãri > 
rii parametri:

ocaþia în care doriþi sã salvaþi 
 o utilizare mai bunã a spaþiului 
dat discul.
Pentru aparatul Dvs.
Nokia Podcasting 

Podcasting este metoda pentru livrarea conþinutului audio 
sau video prin Internet utilizând tehnologiile RSS sau 
ATOM pentru redarea pe aparate mobile ºi calculator.

Cu aplicaþia Nokia Podcasting puteþi sã cãutaþi, sã 
descoperiþi, sã vã abonaþi ºi sã descãrcaþi podcasturi pe 
calea aerului ºi sã redaþi, sã gestionaþi ºi sã partajaþi 
podcasturi audio ºi video cu aparatul Dvs.

Pentru a deschide Podcasting, apãsaþi  ºi selectaþi 
Download! > Podcasting.

Setãri
Înainte de a utiliza Nokia Podcasting, stabiliþi-vã setãrile 
de conexiune ºi descãrcare.

Metoda de conexiune recomandatã este reþeaua LAN 
mobilã (WLAN). Consultaþi furnizorul Dvs. de servicii 
pentru termenii ºi tarifele serviciilor de date înainte de a 
utiliza alte conexiuni.  De exemplu, un cost unic poate 
permite transferuri mari de date pentru un tarif de o lunã.

Pentru a cãuta reþele LAN
acþiune, apãsaþi  ºi se
Reþele WLAN disponibil

Pentru a crea un punct d
selectaþi Opþiuni > Defin

Setãri de conexiune
Pentru a edita setãrile de
selectaþi Download! > Po
Conexiune. Definiþi urmã

Punct de acces implicit—
pentru a defini conexiune

Cãutare URL serviciu—D
podcastului pentru a fi ut

Setãri de descãrcare
Pentru a edita setãrile de
selectaþi Download!  > P
Preluare. Definiþi urmãto

Memorare în—Selectaþi l
podcasturile Dvs.: Pentru
de stocare, este recoman
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siþi podcasturi dupã cuvinte cheie 

izeazã serviciul de cãutare podcast 
 Podcasting > Opþiuni > Setãri > 
RL serviciu.

uri, apãsaþi  ºi selectaþi 
g > Cãutare ºi introduceþi 

a gãseºte titluri de podcasturi ºi 
crieri, nu în episoade specifice. 
ecum fotbal sau hip-hop dau, de 
 bune decât o anumitã echipã sau 

ul sau mai multe canale marcate ºi 
dcasturi, selectaþi Abonare. De 
a un podcast la Podcasturile Dvs. 

 cãutare, selectaþi Opþiuni > 

ul de Web al podcastului, selectaþi 
aginã Web (necesitã conexiune la 
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. Interval de actualizare—Definiþi cât de des sunt 

actualizate podcasturile.

Data urmãt. actualizãri—Definiþi data urmãtoarei 
actualizãri automate.

Ora urmãt. actualizãri—Definiþi ora urmãtoarei 
actualizãri automate.

Actualizãrile automate au loc doar este selectat dacã  un 
punct de acces implicit specific ºi Nokia Podcasting 
ruleazã. Dacã Nokia Podcasting nu ruleazã, actualizãrile 
automate nu sunt activate.

Limitã de preluare—Definiþi mãrimea memoriei care este 
utilizatã pentru descãrcãrile podcast.

Dacã se dep. limita—Definiþi ce trebuie fãcut dacã 
descãrcãrile depãºesc limita de descãrcare.

Setarea aplicaþiei pentru a prelua podcasturi în mod 
automat poate implica transmisia unor cantitãþi mari de 
date prin reþeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactaþi 
furnizorul Dvs. de servicii pentru informaþii privitoare la 
taxele transmisiei de date.

Pentru a modifica setãrile implicite, selectaþi Opþiuni > 
Restaurare implicite în afiºajul Setãri.

Cãutare
Cãutarea vã ajutã sã gã
sau titlu.

Motorul de cãutare util
pe care-l configuraþi în
Conexiune > Cãutare U

Pentru a cãuta podcast
Download! > Podcastin
cuvintele cheie dorite.

 Indicaþie! Cãutare
cuvinte cheie în des
Subiecte generale pr
obicei, rezultate mai
artist.

Pentru a vã abona la un
pentru a-l adãuga la Po
asemenea, puteþi adãug
selectând unul.

Pentru a începe o nouã
Cãutare nouã. 

Pentru a vã duce la site-
Opþiuni > Deschidere p
reþea).
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irector sau dosar, selectaþi 
r Web sau Dosar. Selectaþi un 
ne Processor Markup Language), 

lectat, legãtura Web sau 
Opþiuni > Editare.

r .opml stocat pe aparatul Dvs., 
rt fiºier OPML. Selectaþi locaþia 

 cu directoare ca un mesaj 
xiune Bluetooth, selectaþi 
diere.

 un fiºier .opml trimis prin 
chideþi fiºierul pentru a salva 
ctoare. Deschideþi Primite 
are dintre legãturile de adãugat 

n podcast, din Directoare, 
 un URL, puteþi gestiona, 
 din Podcasturi.

ile la care v-aþi abonat, selectaþi 
. Pentru a vedea titluri de 
Pentru a vizualiza detaliile unui podcast, selectaþi 
Opþiuni > Descriere. 

Pentru a trimite unul sau mai multe podcasturi selectat 
cãtre un alt aparat compatibil, selectaþi Opþiuni > Send.

Opþiunile disponibile pot varia.

Directoare
Directoarele vã ajutã sã gãsiþi episoade podcast noi la care 
sã vã abonaþi furnizând posibilitatea de a crea ºi deschide 
directoare Web.

Pentru a deschide Directoarele, apãsaþi  ºi selectaþi 
Download! > Podcasting > Directoare.

Conþinuturile Directoarelor se modificã. Selectaþi dosarul 
cu directorul dorit pentru a-l actualiza (necesitã conexiune 
la reþea). Când culoarea dosarului se schimbã, apãsaþi pe 
joystick din nou pentru a-l deschide.

Directoarele pot include podcasturi de top sortate dupã de 
popularitate sau dosare tematice. 

Pentru a deschide subiectul dorit al dosarului, apãsaþi pe 
joystick. O listã de podcasturi este afiºatã.

Pentru a vã abona la un podcast ºi a-l adãuga la 
Podcasturile Dvs., selectaþi titlul ºi apãsaþi pe joystick. 
Dupã ce v-aþi abonat la episoadele unui podcast, le puteþi 
descãrca, gestiona ºi reda în Podcasturi.

Pentru a adãuga un nou d
Opþiuni > Nou > Directo
titlu, URL al .opmn (Outli
apoi Realizat.

Pentru a edita dosarul se
directorul Web, selectaþi 

Pentru a importa un fiºie
selectaþi Opþiuni > Impo
fiºierului ºi importaþi-l.

Pentru a trimite un dosar
multimedia sau prin cone
dosarul ºi Opþiuni > Expe

Când primiþi un mesaj cu
conexiune Bluetooth, des
fiºierul în Primite în Dire
pentru a vã abona la oric
la Podcasturi.

Descãrcare
Dupã ce v-aþi abonat la u
Cãutare, sau introducând
descãrca ºi reda episoade

Pentru a vedea podcastur
Podcasting > Podcasturi
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astul selectat sau podcasturile 
e noi, selectaþi Opþiuni > 

ea podcastului selectat sau a 
selectaþi Opþiuni > Oprire 

stul selectat ºi a-l adãuga la 
r Web, selectaþi Opþiuni > Mutare 

 podcast introducând adresa URL a 
Podcast nou.

de acces definit sau dacã în timpul 
e date vi se cere sã introduceþi un 
arolã, contactaþi furnizorul Dvs. de 

RL a podcastului selectat, selectaþi 

ast descãrcat sau podcasturi 
vs., selectaþi Opþiuni > ªtergere.

tul selectat sau podcasturile 
arat compatibil ca fiºiere .opml 
up Language), ca mesaj 
exiune Bluetooth, selectaþi 
Pe
nt
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. episoade individuale (un episod este un fiºier media 

particular al unui podcast), selectaþi titlul podcastului. 

Pentru a începe o descãrcare, selectaþi titlul episodului. 
Pentru a descãrca sau continua sã descãrcaþi episoadele 
selectate sau marcate, selectaþi Opþiuni > Preluare sau 
Continuare preluare. Puteþi descãrca episoade multiple 
în acelaºi timp.

Pentru a reda parte dintr-un podcast în timpul sau dupã 
descãrcare, selectaþi Podcasts > Opþiuni > Redare 
mostrã.

Podcasturile descãrcate în întregime pot fi gãsite în 
Genuri în player-ul media, dar nu vor fi arãtate în Toate 
melod. înainte ca biblioteca muzicalã sã fie 
reîmprospãtatã.

Opþiunile disponibile pot varia.

Redare ºi gestionare podcasturi
Pentru a afiºa episoadele disponibile din podcasturile 
selectate, selectaþi Opþiuni > Deschidere. Sub fiecare 
episod, veþi vedea formatul de fiºier, mãrimea fiºierului ºi 
perioada descãrcãrii.

Când podcastul este descãrcat în întregime, pentru a rula 
episodul complet, selectaþi Podcasts > Opþiuni > Redare, 
sau apãsaþi  ºi selectaþi Music > Music player.

Pentru a actualiza podc
marcate, pentru episoad
Actualizare.

Pentru a opri actualizar
podcasturilor marcate, 
actualizare 

Pentru a elimina podca
Directoare ca un directo
în director.

Pentru a adãuga un nou
sa, selectaþi Opþiuni > 

Dacã nu aveþi un punct 
conexiunii pachetului d
nume de utilizator ºi o p
servicii.

Pentru a edita adresa U
Opþiuni > Editare.

Pentru a ºterge un podc
marcate din aparatul D

Pentru a trimite podcas
marcate cãtre un alt ap
(Outline Processor Mark
multimedia sau prin con
Opþiuni > Expediere.
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ualiza documente Microsoft 
l aparatului Dvs. Quickword 
aldine, cursive ºi subliniate.

lizarea documentelor salvate în 
Word 97, 2000 ºi XP, ºi Palm 
 toate variaþiile sau funcþiile 

ionate sunt acceptate.

te Word
ul, utilizaþi joystick-ul.

cument, selectaþi Opþiuni > 

cta Opþiuni ºi din urmãtoarele:

început, la sfârºit sau la poziþia 
cumentului

sau depãrta

 a începe derularea automatã 
opri derularea, apãsaþi pe 

i fiºierele Microsoft Excel pe 
Pentru a actualiza, ºterge ºi trimite un grup de podcasturi 
selectate în acelaºi timp, selectaþi Opþiuni > Marcare/
Anul. marc., marcaþi podcasturile dorite ºi selectaþi 
Opþiuni pentru a alege acþiunea doritã.

Pentru a deschide site-ul de Web al podcastului (necesitã 
conexiune la reþea), selectaþi Opþiuni > Deschidere paginã 
Web.

Pentru a vã conecta la internet pentru a interacþiona cu 
creatorii de podcasturi votând ºi comentând, selectaþi 
Opþiuni > Vizualizare comentarii

Quickoffice 

Pentru a utiliza aplicaþiile Quickoffice, apãsaþi , apoi 
selectaþi Office > Quickoffice. Se deschide o listã de 
fiºiere în formatele de fiºier .doc, .xls, .ppt ºi .txt salvate în 
aparat.

Pentru a deschide un fiºier în aplicaþia sa corespunzãtoare, 
apãsaþi pe joystick. Pentru a sorta fiºierele, selectaþi 
Opþiuni > Sortare dupã.

Pentru a deschide Quickword, Quicksheet sau 
Quickpoint, derulaþi cãtre dreapta pentru a ajunge la 
imaginea doritã.

Quickword
Cu Quickword, puteþi viz
Word originale pe afiºaju
acceptã culori, caractere 

Quickword acceptã vizua
format .doc în Microsoft 
eBooks în format .doc. Nu
formatelor de fiºier menþ

Vizualizare documen
Pentru a muta document

Pentru a cãuta text în do
Search.

De asemenea, puteþi sele

Go to—pentru a muta la 
selectatã din interiorul do

Zoom—pentru a apropia 

Start Autoscroll—pentru
prin document. Pentru a 
joystick.

Quicksheet
Cu Quicksheet, puteþi cit
afiºajul aparatului Dvs.



10

izualiza prezentãrile Microsoft 
paratului Dvs. 

ualizarea prezentãrilor create în 
t PowerPoint 97, 2000 ºi XP. Nu 
þiile formatelor de fiºier 
ate.

ãri
lizarea cadru, schiþã ºi notiþe, 
u dreapta.

 urmãtor sau anterior din 
us sau în jos.

ntarea în ecran complet, selectaþi 
et.

ntele din schiþa prezentãrii în 
ctaþi Opþiuni > Prezentare 
e.

entare
 Quickword, Quicksheet sau 
quickoffice.com pentru informaþii 
este disponibil trimiþând un mesaj 
@quickoffice.com.
Pe
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. Quicksheet acceptã vizualizarea fiºierelor foi de calcul 

salvate în format .xls în Microsoft Excel 97, 2000, 2003 ºi 
XP. Nu toate variaþiile sau funcþiile formatelor de fiºier 
menþionate sunt acceptate.

Consultaþi ºi ‘Informaþii suplimentare’, la pag. 10.

Vizualizare foi de calcul
Pentru a vã muta în interiorul unei foi de calcul, utilizaþi 
joystick-ul.

Pentru a comuta între foile de lucru, selectaþi Opþiuni > 
Secvenþã.

Pentru a cãuta text într-o foaie de calcul într-o valoare 
sau formulã, selectaþi Opþiuni > Cãutare.

Pentru a modifica modul în care foaia de calcul este 
afiºatã, selectaþi Opþiuni ºi una dintre opþiunile 
urmãtoare:

Zoom—pentru a apropia sau depãrta

Blocare secþiuni—pentru a pãstra rândul evidenþiat, 
coloana sau ambele vizibile în timp ce vã mutaþi în 
interiorul foii de calcul

Redimensionare—pentru a regla mãrimea coloanelor sau 
a rândurilor

Quickpoint
Cu Quickpoint, puteþi v
PowerPoint pe afiºajul a

Quickpoint acceptã viz
format .ppt în Microsof
toate variaþiile sau func
menþionate sunt accept

Vizualizare prezent
Pentru muta între vizua
derulaþi cãtre stânga sa

Pentru a muta la cadrul
prezentare, derulaþi în s

Pentru a vizualiza preze
Opþiuni > Ecran compl

Pentru a extinde eleme
vizualizarea schiþã, sele
structuratã > Extinder

Informaþii suplim
Dacã aveþi probleme cu
Quickpoint, visit www.
suplimentare. Suportul 
de e-mail la supportS60
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 PDF
iona fiºiere PDF, apãsaþi  ºi 
 PDF. Fiºierele Dvs. recente sunt 
erelor. Pentru a deschide un 
el ºi apãsaþi pe joystick.

cta Opþiuni ºi din urmãtoarele:

rãsfoi fiºiere PDF din memoria 
ul de memorie.

 nivelul de apropiere implicitã ºi 
cumentelor PDF.

 PDF
, selectaþi Opþiuni ºi unul dintre 

depãrta sau stabili la un 
menea, puteþi redimensiona 
cranului, sau sã încapã întreaga 

un text în document.

ualiza documentul în modul 
nea, puteþi roti documentul PDF 
irecþie.
Adobe Reader 

 Cu Adobe Reader puteþi citi documente PDF pe afiºajul 
aparatului Dvs.

 Observaþie: Aceastã aplicaþie a fost optimizatã 
pentru conþinutul documentelor PDF pe telefoane ºi 
alte aparate mobile ºi asigurã doar un set limitat de 
funþii în comparaþie cu versiunile de calculator.

 Observaþie: Aceastã aplicaþie este disponibilã numai 
într-un numãr limitat de limbi.

Accesaþi ºi deschideþi documente în urmãtoarele moduri:
• Apãsaþi  ºi selectaþi Office > Adobe PDF. Selectaþi 

Opþiuni > Cãutare fiºier pentru a parcurge ºi deschide 
documente stocate în memoria aparatului ºi în cardul 
de memorie.

• Deschideþi un fiºier ataºat din e-mail din mesajele e-
mail primite (serviciu de reþea).

• Trimiteþi un document folosind conexiunea Bluetooth 
cãtre Cãsuþã intrare în Mesaje.

• Utilizaþi Mng.fiºiere pentru a parcurge ºi deschide 
documente stocate în memoria aparatului ºi pe cardul 
de memrie.

• Parcurgere pagini de Web. Asiguraþi-vã cã aparatul 
Dvs. este configurat cu un punct de acces la Internet 
înainte de navigare.

Gestionare fiºiere
Pentru a parcurge ºi gest
selectaþi Office > Adobe
listate în vizualizarea fiºi
document, derulaþi cãtre 

De asemenea, puteþi sele

Cãutare fiºier—Pentru a 
aparatului sau de pe card

Setãri—Pentru a modifica
modul de vizualizare a do

Vizualizare fiºiere
Când un PDF este deschis
urmãtoarele:

Zoom—Pentru a apropia, 
procentaj selectat. De ase
documentul la lungimea e
paginã PDF pe ecran.

Cãutare—Pentru a cãuta 

Vizualizare—Pentru a viz
ecran complet. De aseme
cu 90 de grade în orice d
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urmãtoare, pagina anterioarã, prima paginã sau ultima 
paginã. 

Memorare—Pentru a salva fiºierul în memoria aparatului 
sau pe cardul de memorie.

Setãri—Pentru a modifica factorul de apropiere/depãrtare 
implicit ºi modul de vizualizare implicit.

Detalii—Pentru a afiºa proprietãþile documentului PDF.

Informaþii suplimentare
Pentru informaþii suplimentare, vizitaþi www.adobe.com.

Pentru a partaja întrebãri, sugestii ºi informaþii în legãturã 
cu aplicaþia, vizitaþi forumul de utilizatori Adobe Reader 
pentru Symbian OS la 
http://adobe.com/support/forums/main.html.
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Pentru calculatorul Dvs.
Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite este un set de aplicaþii de calculator 
dezvoltat pentru utilizarea cu Nokia N91.

Pentru a instala ºi utiliza Nokia PC Suite, aveþi nevoie de 
un calculator care ruleazã pe Microsoft Windows 2000 sau 
XP ºi este compatibil cu cablul de date USB furnizat sau cu 
conexiunea Bluetooth. Înainte de a utiliza Nokia PC Suite, 
trebuie sã-l instalaþi pe calculatorul Dvs.  Consultaþi CD-
ROM-ul livrat cu aparatul Dvs. pentru mai multe 
informaþii.

Un ghid de utilizator Nokia PC Suite complet este 
disponibil în format electronic pe CD-ROM. Petru mai 
multe informaþii ºi pentru a descãrca cea mai recentã 
versiune Nokia PC Suite, vizitaþi www.nokia.com/pcsuite.

Unele aplicaþii utile în Nokia PC Suite sunt:

Get Connected—pentru a vã conecta aparatul la un 
calculator pentru prima datã

Nokia PC Sync—pentru a sincroniza contactele, agenda, 
notele de rezolvat ºi notiþele între aparatul Dvs. ºi un 
program de calculator compatibil de gestionare a 

informaþiilor personale (PIM), precum Microsoft Outlook 
sau Lotus Notes, ºi marcajele Web între aparatul Dvs. ºi 
browserele compatibile

Content Copier—pentru a realiza copii de siguranþã ale 
datelor din aparatul Dvs. sau restaura informaþiile salvate 
din calculatorul compatibil în aparat

Nokia Phone Browser—pentru a gestiona conþinuturile 
dosarelor aparatului Dvs. prin Windows Explorer

One Touch Access—pentru a stabili o conexiune de reþea 
utilizând aparatul Dvs. ca modem

Informaþii suplimentare
Petru mai multe informaþii ºi pentru a descãrca cea mai 
recentã versiune Nokia PC Suite, vizitaþi www.nokia.com/
pcsuite.


