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Nokia, Nokia Connecting People, và Nseries là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia
Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.
Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép
trước bằng văn bản.
Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này
mà không cần thông báo trước.
TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG
CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ
HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG." NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC
BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ PHẨM CHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP
CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI
TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.
Sự sẵn có các sản phẩm cụ thể, các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham kháo với đại lý Nokia của
quý khách về các chi tiết, và sự có sẵn các tùy chọn ngôn ngữ.

Một số hoạt động và tính năng của máy phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và
các dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

Việc bảo hộ bản quyền có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển một số hình ảnh, nhạc, và các nội dung khác.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý vị.
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Nokia Nseries PC Suite
Giới thiệu về Nokia Nseries PC
Suite
Nokia Nseries PC Suite là một bộ ứng dụng có thể được
cài đặt vào máy PC tương thích. Nokia Nseries PC Suite
nhóm tất cả các ứng dụng khả dụng vào trong một cửa sổ
khởi chạy, mà từ đó bạn có thể cài đặt các ứng dụng. Bạn
có thể cài đặt Nokia Nseries PC Suite từ trang web của
Nokia.
Để sử dụng Nokia Nseries PC Suite, bạn cần một máy PC
chạy trên hệ điều hành Microsoft XP (SP1 hoặc SP2) hoặc
Windows Vista, đồng thời máy PC này phải tương thích
với cáp dữ liệu USB hoặc với kết nối Bluetooth. Trước khi
sử dụng Nokia Nseries PC Suite, bạn cần phải cài đặt ứng
dụng này vào máy PC tương thích của bạn.
Để biết thêm thông tin về Nokia Nseries PC Suite, hãy xem
chức năng trợ giúp của bộ ứng dụng này hoặc truy cập
vào trang web của Nokia.

Các ứng dụng PC hữu ích
Sử dụng Nokia Nseries PC Suite để đồng bộ danh bạ, lịch,
ghi chú công việc và các ghi chú khác giữa điện thoại và

một ứng dụng tương thích trên máy PC, chẳng hạn như
Microsoft Outlook hoặc Lotus Notes. Bạn cũng có thể sử
dụng Nokia Nseries PC Suite để đồng bộ chỉ mục giữa điện
thoại và các trình duyệt tương thích, cũng như chuyển
hình ảnh và video clip giữa điện thoại và các máy PC tương
thích.
Một số ứng dụng PC hữu ích trong PC Suite:
● Content Copier — Sao lưu dữ liệu từ điện thoại, hoặc

khôi phục dữ liệu đã lưu từ máy tính tương thích vào
điện thoại.

● Nokia Music Manager — Tạo và sắp xếp các tập tin nhạc
kỹ thuật số trên một máy PC tương thích, và chuyển
chúng vào điện thoại.

● Nokia Nseries Update manager — Nhận thông báo về
các phiên bản mới của phần mềm Nokia Nseries PC
Suite.

● One Touch Access — Thiết lập một kết nối mạng bằng
cách sử dụng điện thoại làm modem.

● Nokia Software Updater — Cập nhật phần mềm điện
thoại, còn gọi là 'firmware' (phần mềm sụn).

● Nokia Map Loader — Tải về, truy cập và đọc bản đồ, tìm
địa điểm, hoặc chỉ đơn giản là tìm nơi bạn muốn đến.

● Nokia Photos — Sao chép và sắp xếp các mục đa
phương tiện giữa điện thoại và một máy PC tương
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thích. Tự động tạo nhật ký. Xem, tìm kiếm, chỉnh sửa,
đăng blog, và gửi nội dung kỹ thuật số.

● Nokia Nseries Video Manager — Chuyển đổi và chuyển
các video không được bảo vệ vào điện thoại.
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