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© Nokia 2007. כל הזכויות שמורות. 
Nseries , Nokia Connecting People , Nokia ו-N76 הם סימנים מסחריים או 

סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל 
חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של 

הבעלים המיוחסים להם.
Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים 

ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.
בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות 

מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים 
מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" )as is(. מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, 
לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת 
 NOKIA .לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה

שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.
הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות 

מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק 
.Nokia של

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS או 
בתאימות ההתקנים ובתבניות התוכן הנתמכות. ייתכן שיחולו חיובים נפרדים עבור 

שירותים מסוימים.
הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה 

)לרבות צלצולים( ותכנים אחרים.
לקבלת מידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך, עיין במדריך למשתמש.
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תואמים. Nokia Nseries PC Suite כוללת גם תמיכה עבור 
תכונות אחרות.

Content Copier—לגיבוי נתונים מההתקן או לשחזור 
נתונים שמורים מהמחשב התואם אל ההתקן

Nokia Music Manager—ליצירה וארגון של קובצי 
מוסיקה דיגיטליים במחשב תואם ולהעברתם להתקן תואם

Lifeblog—לארגון התמונות, הווידאו קליפים, הצלילים, 
הודעות הטקסט, הודעות המולטימדיה וההצבות בבלוגים 

ברשימה כרונולוגית, כך שתוכל לעיין ולחפש ברשימה, 
 Nokia-מורכב מ Lifeblog .ולשתף, לפרסם ולגבות אותה
Lifeblog במחשב ומ-Nokia Lifeblog בטלפון הסלולרי, 

המאפשרים לך לשלוח את הפריטים שלך או להציב אותם 
בבלוג כדי שיהיו מוצגים לאחרים.

Update manager—לקבלת הודעות אוטומטיות אודות 
 Nokia Nseries PC Suite גירסאות חדשות של תוכנת

Nokia משרת

One Touch Access—ליצירת חיבור לרשת באמצעות 
ההתקן שברשותך כמודם

היישום Nokia Nseries PC Suite הוא קבוצה של יישומי 
 Nokia מחשב שניתנים להתקנה במחשב התואם. היישום

Nseries PC Suite מקבץ את כל היישומים הזמינים בחלון 
 Nokia מפעיל שממנו באפשרותך להתקין יישומים. בעזרת
Nseries PC Suite באפשרותך להתקין יישומים במחשב 

 .C:\Program Files \  התואם תחת

כדי להשתמש ב-Nokia Nseries PC Suite, יש צורך 
 Microsoft במחשב שפועלת בו מערכת ההפעלה

 Windows Vista או )SP2 או SP1(  Windows XP
 .Bluetooth או לקישוריות USB ושתואם לכבל נתונים מסוג

לפני השימוש בתוכנה Nokia Nseries PC Suite, יש 
להתקינה במחשב תואם. לקבלת מידע נוסף, עיין בתקליטור 

המצורף להתקן.

 Nokia Nseries PC לקבלת מידע נוסף אודות התוכנה
Suite, השתמש בפונקציית העזרה שלה או בקר בדפי 

.www.nokia.com התמיכה בכתובת

בין היישומים השימושיים במחשב ניתן למצוא את:

Nokia Nseries PC Suite—לסינכרון פריטי אנשי קשר, 
לוח שנה, מטלות והערות בין ההתקן ומנהל מידע אישי 

 Lotus או Microsoft Outlook במחשב תואם, כגון )PIM(
Notes ולסינכרון סימניות אינטרנט בין ההתקן ודפדפנים 

תואמים, וכמו כן תמונות וקטעי וידאו בין ההתקן ומחשבים 

Nokia Nseries PC Suite
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 Nokia Nseries PC לקבלת מידע נוסף אודות התוכנה
Suite, השתמש בפונקציית העזרה שלה או בקר בדפי 

.www.nokia.com התמיכה בכתובת
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