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Nokia Nseries PC Suite
O Nokia Nseries PC Suite consiste num conjunto de 
aplicações para PC que podem se instaladas no seu PC 
compatível. O Nokia Nseries PC Suite agrupa todas as 
aplicações disponíveis numa janela, a partir da qual pode 
instalar aplicações. Com o Nokia Nseries PC Suite pode 
instalar aplicações no directório C:\Program Files\ do seu 
PC compatível. 

Para utilizar o Nokia Nseries PC Suite, é necessário 
um PC com o Microsoft Windows XP (SP1 ou SP2) 
ou o Windows Vista, compatível com o cabo de dados 
USB ou com a conectividade Bluetooth. Para utilizar 
o Nokia Nseries PC Suite, é necessário instalá-lo no PC 
compatível. Para mais informações, consulte o CD–ROM 
fornecido com o dispositivo.

Para obter mais informações sobre o Nokia Nseries 
PC Suite, consulte a respectiva função de ajuda 
ou visite as páginas de suporte em www.nokia.com.

Exemplos de aplicações úteis para PC:

Nokia Nseries PC Suite—para sincronizar contactos, 
agenda, tarefas e notas entre o seu dispositivo e um gestor 
de informações pessoais (PIM) num PC compatível, como 
o Microsoft Outlook ou o Lotus Notes, e favoritos da web 
entre o dispositivo e browsers compatíveis, bem como 

imagens e vídeos entre o seu dispositivo e PC’s 
compatíveis. O Nokia Nseries PC Suite também 
suporta outras funcionalidades.

Content Copier—para efectuar cópias de segurança 
de dados do dispositivo ou repor dados guardados, 
do PC compatível para o dispositivo.

Nokia Music Manager—para criar e organizar ficheiros 
de música digitais num PC compatível e transferi-los para 
um dispositivo compatível.

Lifeblog—para organizar as suas fotografias, vídeos, sons, 
mensagens de texto, mensagens multimédia e artigos 
weblog, dispondo-os cronologicamente de forma a poder 
percorrer, procurar, partilhar, publicar e efectuar cópias 
de segurança. O Lifeblog é constituído pelo Nokia Lifeblog 
para PC e pelo Nokia Lifeblog para telemóvel, que 
permitem enviar ou publicar os seus itens para serem 
visualizados por outros utilizadores.

Update manager—para receber notificações automáticas 
de um servidor da Nokia acerca de novas versões 
do software Nokia Nseries PC Suite.

One Touch Access—para estabelecer uma ligação 
de rede utilizando o dispositivo como modem.
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Mais informações
Para obter mais informações sobre o Nokia Nseries PC 
Suite, consulte a respectiva função de ajuda ou visite 
as páginas de suporte em www.nokia.com.
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