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NU SE OFERÃ GARANÞII
Este posibil ca aplicaþiile oferite de terþe pãrþi ºi furnizate împreunã cu aparatul 
Dvs. sã fi fost create de ºi sã aparþinã unor persoane sau entitãþi neafiliate la sau 
care nu au nicio legãturã cu Nokia. Nokia nu deþine drepturi de autor sau de 
proprietate intelectualã asupra aplicaþiilor aparþinând unor terþe pãrþi. Ca atare, 
Nokia nu îºi asumã nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicaþii la 
utilizatorul final, privind funcþionarea acestor aplicaþii sau privind informaþiile 
prezentate în aceste aplicaþii sau materiale. Nokia nu oferã nicio garanþie pentru 
aplicaþiile oferite de terþe pãrþi. UTILIZÂND APLICAÞIILE CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ 
ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FÃRÃ NICIUN FEL DE GARANÞIE EXPLICITÃ 
SAU IMPLICITÃ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILÃ. DE ASEMENEA, 
CONFIRMAÞI FAPTUL CÃ, NICI NOKIA ªI NICI AFILIAÞII SÃI NU OFERÃ NICIUN FEL 
DE DECLARAÞII SAU GARANÞII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FÃRÃ A SE 
LIMITA LA GARANÞII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU 
APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANÞII PRIVIND FAPTUL 
CÃ APLICAÞIILE NU VOR ÎNCÃLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MÃRCI 
COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERÞE PÃRÞI.
© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ºi N76 sunt mãrci comerciale sau mãrci 
comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse ºi de firme 
menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând 
proprietarilor respectivi.
Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul 
de a face modificãri ºi îmbunãtãþiri oricãrui produs descris în acest document fãrã 
notificare prealabilã.
ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILÃ, ÎN NICIO SITUAÞIE, NOKIA 
SAU PROPRIETARII LICENÞELOR ACHIZIÞIONATE DE NOKIA NU ÎªI ASUMÃ 
RÃSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAÞII SAU DE VENITURI 
SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU 
INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.
CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPÞIA 
CAZURILOR PREVÃZUTE DE LEGEA APLICABILÃ, NICIUN FEL DE GARANÞII, EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA GARANÞIILE IMPLICITE DE 
VANDABILITATE ªI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERÃ ÎN LEGÃTURÃ CU 
ACURATEÞEA, CORECTITUDINEA SAU CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎªI 
REZERVÃ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE 
ORICÂND, FÃRÃ NOTIFICARE PREALABILÃ.

Disponibilitatea anumitor produse, a aplicaþiilor ºi serviciilor acestora poate varia 
în funcþie de regiune. Consultaþi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii ºi informaþii 
asupra disponibilitãþii opþiunilor de limbã.
Unele operaþii ºi funcþii sunt dependente de cartela SIM ºi/sau de reþea, de serviciul 
MMS sau de compatibilitatea aparatelor ºi formatelor de conþinut acceptate. 
Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.
Pentru alte informaþii importante referitoare la aparatul Dvs., consultaþi ghidul 
utilizatorului.
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o versiune Quickword care 
i Opþiuni > Trecere pe mod 
ce contra cost.

uplimentare”, la pag. 4.

cksheet, puteþi sã vizualizaþi 
rosoft Excel originale.

alizarea fiºierelor foaie de calcul 
eate cu Microsoft Excel 97, 2000, 
ptate toate variantele sau 
r de fiºiere menþionate.

 de calcul, apãsaþi , selectaþi 
 Quicksheet ºi foaia de calcul.

o versiune Quicksheet care 
i Opþiuni > Comut. pe mod 
ce contra cost.

uplimentare”, la pag. 4.
Quickoffice 
Cu Quickoffice aveþi posibilitatea sã vizualizaþi documente 
cu formatele.doc, .xls, .ppt ºi .txt. Nu sunt acceptate toate 
formatele sau caracteristicile de fiºiere. Nu sunt acceptate 
fiºierele Apple Macintosh.

Pentru a utiliza aplicaþiile Quickoffice, apãsaþi  
ºi selectaþi Preluare > Quickoffice. Se deschide lista 
fiºierelor care au formate .doc, .xls, .ppt ºi .txt memorate pe 
aparat sau pe cartela de memorie compatibilã (dacã este 
introdusã).

Pentru a ajunge la ecranul dorit, selectaþi Quickword, 
Quicksheet, Quickpoint sau Quickmanager.

Quickword
Cu ajutorul aplicaþiei Quickword, puteþi sã vizualizaþi 
pe aparat documente Microsoft Word originale.

Quickword acceptã vizualizarea documentelor salvate 
în formatele .doc ºi .txt, create cu Microsoft Word 97, 
2000, XP ºi 2003. Nu sunt acceptate toate variantele 
sau caracteristicile formatelor de fiºiere menþionate.

Pentru a deschide un document, apãsaþi , selectaþi 
Aplicaþii > Quickoffice > Quickword ºi documentul.

Pentru a face upgrade la 
permite editarea, selectaþ
editare. Upgrade-ul se fa

Consultaþi ºi „Informaþii s

Quicksheet
Cu ajutorul aplicaþiei Qui
pe aparat documente Mic

Quicksheet acceptã vizu
salvate în formatul .xls, cr
XP ºi 2003. Nu sunt acce
caracteristicile formatelo

Pentru a deschide o foaie
Aplicaþii > Quickoffice >

Pentru a face upgrade la 
permite editarea, selectaþ
editare. Upgrade-ul se fa

Consultaþi ºi „Informaþii s
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kmanager, apãsaþi  ºi selectaþi 
> Quickmanager.

limentare
me cu Quickword, Quicksheet, 
anager, consultaþi pagina 

entru informaþii suplimentare. 
lã ºi prin trimiterea unui mesaj 
portS60@quickoffice.com.
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Cu ajutorul aplicaþiei Quickpoint, puteþi sã vizualizaþi 
pe aparat prezentãri Microsoft PowerPoint originale.

Quickpoint acceptã vizualizarea prezentãrilor salvate 
în formatul .ppt, create cu Microsoft PowerPoint 2000, 
XP ºi 2003. Nu sunt acceptate toate variantele sau 
caracteristicile formatelor de fiºiere menþionate.

Pentru a deschide o prezentare, apãsaþi , selectaþi 
Aplicaþii > Quickoffice > Quickpoint ºi prezentarea.

Pentru a face upgrade la o versiune Quickpoint care 
permite editarea, selectaþi Opþiuni > Trecere pe mod 
editare. Upgrade-ul se face contra cost.

Consultaþi ºi „Informaþii suplimentare”, la pag. 4.

Quickmanager
Cu Quickmanager puteþi prelua software, inclusiv 
actualizãri, componente upgrade ºi alte aplicaþii utile. 
Preluãrile se pot trece pe factura de telefon sau le puteþi 
plãti cu cartea de credit.

Pentru a face upgrade la o versiune de Quickword, 
Quicksheet sau Quickpoint care permite editarea, 
trebuie sã cumpãraþi o licenþã.

Pentru a deschide Quic
Aplicaþii > Quickoffice

Informaþii sup
Dacã întâmpinaþi proble
Quickpoint sau Quickm
www.quickoffice.com p
Asistenþa este disponibi
de e-mail la adresa sup


