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VÝLUKA ZÁRUKY
Aplikácie od tretích dodávateåov, dodané s va¹im prístrojom, mohli by» vytvorené 
a mô¾u by» vlastníctvom osôb alebo spoloèností, ktoré nie sú súèas»ou a nemajú 
vz»ah k spoloènosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva du¹evného 
vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhåadom k tomu spoloènos» Nokia 
nepreberá ¾iadnu zodpovednos» za podporu koncových u¾ívateåov a za funkènos» 
týchto aplikácií, ani za informácie, uvedené v aplikáciách alebo v týchto 
materiáloch. Spoloènos» Nokia neposkytuje ¾iadnu záruku na aplikácie tretích 
dodávateåov. POU®ÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ®E APLIKÁCIE SÚ 
POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOÅVEK DRUHU, ÈI U® 
VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚ©«AJÚ 
PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ÏALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ®E SPOLOÈNOS« NOKIA 
ANI JEJ DCÉRSKE ÈI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOÈNOSTI NEPOSKYTUJÚ ®IADNE 
UBEZPEÈENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ 
OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEÅNOSTI ALEBO 
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚÈEL, A TAKTIE® ®E APLIKÁCIE NEPORU©IA 
AKÉKOÅVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM 
ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.
© 2007 Nokia. V¹etky práva vyhradené.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 sú ochrannými znaèkami alebo 
registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy 
produktov a spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými 
znaèkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.
Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje 
právo meni» a zdokonaåova» ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto dokumente 
bez predchádzajúceho upozornenia.
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚ©«A PLATNÉ PRÁVO, SPOLOÈNOS« NOKIA 
ANI ®IADNY Z JEJ POSKYTOVATEÅOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOS« ZA 
AKÚKOÅVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOÅVEK VZNIKNUTÉ 
OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ©KODY.
OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE”. NEPOSKYTUJÚ SA ®IADNE 
ZÁRUKY AKÉHOKOÅVEK DRUHU, ÈI U® VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHÅADOM 
SPRÁVNOSTI, SPOÅAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE 
NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEÅNOSTI A VHODNOSTI NA 
URÈITÝ ÚÈEL, OKREM ZÁRUK, VY®ADOVANÝCH PRÍSLU©NÝMI PLATNÝMI 
PRÁVNYMI PREDPISMI. SPOLOÈNOS« NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOÅVEK 
A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENI« ALEBO 
STIAHNU« Z OBEHU.

Dostupnos» produktov, aplikácií a slu¾ieb pre produkty sa mô¾e lí¹i» v závislosti 
od regiónu. Informujte sa u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti 
jazykových verzií.
Niektoré funkcie závisia od SIM karty a/alebo siete, slu¾by MMS alebo kompatibility 
zariadení a podporovaných formátov obsahu. Niektoré slu¾by sa osobitne 
spoplatòujú.
Pozrite si pou¾ívateåskú príruèku, v ktorej nájdete ïal¹ie dôle¾ité informácie 
o va¹om prístroji.
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Quickoffice 

S balíkom programov Quickoffice si mô¾ete prezera» 
dokumenty formátov .doc, .xls, .ppt a .txt. Nepodporujú 
sa v¹etky formáty súborov a funkcie. Operaèný systém 
Apple Macintosh sa nepodporuje.

Ak chcete pou¾i» aplikácie Quickoffice, stlaète tlaèidlo  
a vyberte polo¾ku Naèítajte! > Quickoffice. Otvorí sa 
zoznam súborov vo formáte .doc, .xls, .ppt a .txt ulo¾ených 
v pamäti prístroja alebo na kompatibilnej pamä»ovej karte 
(ak je vlo¾ená).

Ak chcete získa» po¾adované zobrazenie, vyberte polo¾ku 
Quickword, Quicksheet, Quickpoint alebo 
Quickmanager.

Quickword
Pomocou aplikácie Quickword si mô¾ete v prístroji 
prezera» pôvodné dokumenty programu Microsoft Word.

Aplikácia Quickword podporuje prezeranie dokumentov 
vytvorených v programe Microsoft Word 97, 2000, 
XP a 2003 ulo¾ených vo formáte .doc alebo .txt. Niektoré 
varianty alebo funkcie uvedených formátov sa 
nepodporujú.

Ak chcete otvori» dokument, stlaète tlaèidlo , 
vyberte polo¾ku Aplikácie > Quickoffice > 
Quickword a dokument.

Ak chcete aplikáciu Quickword inovova» na verziu 
podporujúcu upravovanie, vyberte polo¾ku Voåby > 
Inovova» na re¾im úprav. Inovácia je spoplatnená.

Pozrite si tie¾ èas» „Ïal¹ie informácie“, str. 4.

Quicksheet
Pomocou aplikácie Quicksheet si mô¾ete v prístroji 
prezera» pôvodné súbory programu Microsoft Excel.

Aplikácia Quicksheet podporuje prezeranie dokumentov 
vytvorených v programe Microsoft Excel 97, 2000, XP 
alebo 2003 ulo¾ených vo formáte .xls. Niektoré varianty 
alebo funkcie uvedených formátov sa nepodporujú.

Ak chcete otvori» dokument, stlaète tlaèidlo , vyberte 
polo¾ku Aplikácie > Quickoffice > Quicksheet 
a dokument.

Ak chcete aplikáciu Quicksheet inovova» na verziu 
podporujúcu upravovanie, vyberte polo¾ku Voåby > 
Prepn. na re¾im úprav. Inovácia je spoplatnená.

Pozrite si tie¾ èas» „Ïal¹ie informácie“, str. 4.
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Quickpoint
Pomocou aplikácie Quickpoint si mô¾ete v prístroji 
prezera» pôvodné prezentácie programu Microsoft 
PowerPoint.

Aplikácia Quickpoint podporuje zobrazovanie prezentácií 
vytvorených a ulo¾ených vo formáte .ppt v programe 
Microsoft PowerPoint 2000, XP alebo 2003. Niektoré 
varianty alebo funkcie uvedených formátov sa 
nepodporujú.

Ak chcete otvori» prezentáciu, stlaète tlaèidlo , vyberte 
polo¾ku Aplikácie > Quickoffice > Quickpoint 
a prezentáciu.

Ak chcete aplikáciu Quickpoint inovova» na verziu 
podporujúcu upravovanie, vyberte polo¾ku Voåby > 
Inovova» na re¾im úprav. Inovácia je spoplatnená.

Pozrite si tie¾ èas» „Ïal¹ie informácie“, str. 4.

Quickmanager
Pomocou aplikácie Quickmanager mô¾ete naèíta» softvér 
vrátane aktualizácií, inovácií a iných u¾itoèných aplikácií. 
Za naèítané polo¾ky mô¾ete zaplati» kreditnou kartou alebo 
si èiastku mô¾ete necha» pripísa» k telefónnemu úètu.

Ak chcete inovova» aplikácie Quickword, Quicksheet alebo 
Quickpoint na verzie podporujúce upravovanie, musíte si 
kúpi» licenciu.

Ak chcete otvori» aplikáciu Quickmanager, stlaète 
tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Aplikácie > Quickoffice > 
Quickmanager.

Ïal¹ie informácie
Ak sa pri pou¾ívaní aplikácií Quickword, Quicksheet, 
Quickpoint alebo Quickmanager vyskytnú problémy, 
prejdite na stránku www.quickoffice.com, kde nájdete 
ïal¹ie informácie. O pomoc mô¾ete po¾iada» aj poslaním 
e-mailu na adresu supportS60@quickoffice.com.


