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אין אחריות
יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או 
ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על 

זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג 
שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או 

 בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.
על-ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, 

מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם 
ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן 

משתמע, לרבות )אך לא רק( אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, 
או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות 

אחרות כלשהן של צד-שלישי.
 .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.
לקבלת מידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך, עיין במדריך למשתמש.
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בעזרת Quickoffice, באפשרותך להציג מסמכים מסוג 
ppt ,  .xls ,  .doc.  ו-txt.  לא כל תבניות הקובץ או התכונות 

.Apple Macintosh-נתמכות. אין תמיכה ב

כדי להשתמש ביישומי Quickoffice, לחץ על  ובחר 
Download! > Quickoffice. נפתחת רשימה של קבצים 

בתבנית קובץ ppt ,  .xls ,  .doc.  ו-txt.  השמורים בהתקן 
ובכרטיס זיכרון תואם )אם הוכנס(.

  ,Quickword כדי להגיע לתצוגה הרצויה, בחר
.Quickmanager או Quickpoint  ,Quicksheet

Quickword
באמצעות Quickword, באפשרותך להציג בהתקן מסמכים 

.Microsoft Word-שנוצרו ב

Quickword תומך בהצגת מסמכים שנשמרו בתבניות 
 ,2000 , Microsoft Word 97 ונוצרו באמצעות , .txt-ו  .doc

XP  ו- 2003. לא כל הגרסאות או התכונות של תבניות הקובץ 
שהוזכרו נתמכות.

לפתיחת מסמך, לחץ על  ובחר יישומים < 
Quickoffice > Quickword ואת המסמך.

Quickoffice
 לשדרוג לגרסה של Quickword התומכת בעריכה, בחר 

אפשרויות < שדרוג לעריכה. השדרוג כרוך בתשלום.

ראה גם 'מידע נוסף', בעמוד 4.

Quicksheet
באמצעות Quicksheet, באפשרותך להציג בהתקן קבצים 

.Microsoft Excel-שנוצרו ב

Quicksheet תומך בהצגת קובצי גיליונות אלקטרוניים 
 Microsoft Excel ונוצרו באמצעות , .xls שנשמרו בתבנית
XP ,2000 , 97  או 2003. לא כל הגרסאות או התכונות של 

תבניות הקובץ נתמכות.

לפתיחת גיליון אלקטרוני, לחץ על  ובחר יישומים < 
Quickoffice > Quicksheet ואת הגיליון האלקטרוני.

לשדרוג לגרסה של Quicksheet התומכת בעריכה, בחר 
אפשרויות < מעבר למצב עריכה. השדרוג כרוך בתשלום.

ראה גם 'מידע נוסף', בעמוד 4.
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באמצעות Quickpoint, באפשרותך להציג בהתקן מצגות 
.Microsoft PowerPoint-שנוצרו ב

 , .ppt תומך בהצגת מצגות שנשמרו בתבנית Quickpoint
ונוצרו באמצעות XP , Microsoft PowerPoint 2000  ו-

  2003. לא כל הגרסאות או התכונות של תבניות 
הקובץ נתמכות.

 Quickoffice > לפתיחת מצגת, לחץ על  ובחר יישומים
Quickpoint < ואת המצגת.

 לשדרוג לגרסה של Quickpoint התומכת בעריכה, בחר 
אפשרויות < שדרוג לעריכה. השדרוג כרוך בתשלום.

ראה גם 'מידע נוסף', בעמוד 4.

Quickmanager
בעזרת Quickmanager, באפשרותך להוריד תוכנות, 

לרבות עדכונים, שדרוגים ויישומים שימושיים אחרים. ניתן 
לשלם עבור ההורדות באמצעות חשבון הטלפון או כרטיס 

אשראי.

לשדרוג Quicksheet , Quickword או Quickpoint לגרסה 
התומכת בעריכה, עליך לרכוש רישיון.

לפתיחת Quickmanager, לחץ על  ובחר יישומים < 
.Quickoffice > Quickmanager

מידע נוסף
 Quickword, אם אתה נתקל בבעיות בשימוש ביישומים

Quicksheet, Quickpoint או Quickmanager, בקר 
בכתובת www.quickoffice.com לקבלת מידע נוסף. 

תמיכה זמינה גם באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני 
.supportS60@quickoffice.com לכתובת
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