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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite to zestaw aplikacji do 
zainstalowania na kompatybilnym komputerze. 
Nokia Nseries PC Suite grupuje wszystkie dostêpne 
aplikacje w oknie uruchamiania i z niego mo¿na je 
instalowaæ. Korzystaj±c z pakietu Nokia Nseries 
PC Suite, mo¿na instalowaæ aplikacje na kompatybilnym 
komputerze w katalogu C:\Program Files\. 

Aby u¿ywaæ pakietu Nokia Nseries PC Suite, trzeba mieæ 
komputer z systemem Microsoft Windows XP (SP1 albo 
SP2) lub Windows Vista, kompatybilny z dostarczonym 
kablem USB do transmisji danych lub funkcj± Bluetooth. 
Przed u¿yciem pakietu Nokia Nseries PC Suite nale¿y go 
zainstalowaæ na kompatybilnym komputerze. Wiêcej 
informacji znajdziesz na dysku CD-ROM dostarczonym 
wraz z urz±dzeniem.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o korzystaniu z pakietu 
Nokia Nseries PC Suite, skorzystaj z systemu pomocy 
do tego pakietu lub odwied¼ witrynê www.nokia.com.

Niektóre u¿yteczne aplikacje dostêpne na komputerze to:

Nokia Nseries PC Suite — umo¿liwia synchronizowanie 
kontaktów, kalendarza, listy zadañ i notatek miêdzy 
urz±dzeniem i kompatybiln± aplikacj± osobistego 
mened¿era informacji (PIM), na przyk³ad 

Microsoft Outlook lub Lotus Notes, a tak¿e ulubionych 
adresów internetowych miêdzy urz±dzeniem 
i kompatybilnymi przegl±darkami, oraz obrazów i filmów 
wideo miêdzy urz±dzeniem i kompatybilnym komputerem. 
Nokia Nseries PC Suite obs³uguje te¿ inne funkcje.

Aplikacja Content Copier — umo¿liwia tworzenie 
zapasowych kopii danych z urz±dzenia i przywracanie 
ich z komputera w urz±dzeniu.

Aplikacja Nokia Music Manager — umo¿liwia tworzenie 
i organizowanie cyfrowych plików muzycznych na 
kompatybilnym komputerze oraz przesy³anie ich do 
kompatybilnego urz±dzenia.

Aplikacja Nokia Lifeblog — porz±dkuje zdjêcia, pliki 
wideo, pliki d¼wiêkowe, wiadomo¶ci SMS, wiadomo¶ci 
MMS i wpisy bloga w kolejno¶ci chronologicznej. Materia³y 
te mo¿na pó¼niej przegl±daæ, przeszukiwaæ, udostêpniaæ, 
publikowaæ i archiwizowaæ. Pakiet Lifeblog sk³ada siê 
z aplikacji Nokia Lifeblog na komputerze i Nokia Lifeblog 
w telefonie komórkowym, które ³±cznie pozwalaj± wysy³aæ 
lub blogowaæ tre¶ci do przegl±dania przez inne osoby.

Mened¿er aktualizacji — umo¿liwia otrzymywanie 
z serwera firmy Nokia automatycznych powiadomieñ 
o nowych wersjach pakietu Nokia Nseries PC Suite.
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Aplikacja One Touch Access — umo¿liwia nawi±zywanie 
po³±czeñ sieciowych przy u¿yciu urz±dzenia jako modemu.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ wiêcej informacji o korzystaniu z pakietu 
Nokia Nseries PC Suite, skorzystaj z systemu pomocy 
do tego pakietu lub odwied¼ witrynê www.nokia.com.


