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BREZ JAMSTEV
Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fiziènih 
ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z dru¾bo Nokia. Nokia nima avtorskih 
pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne 
prevzema odgovornosti za morebitno podporo konènim uporabnikom, delovanje teh 
aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev 
za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE 
TAK©NE, KAKR©NE SO, BREZ KAKR©NIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, 
IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI 
DRU®BA NOKIA NITI NJENE PODRU®NICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI 
VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUÈNO, VENDAR NE OMEJENO NA 
JAMSTVA O LASTNI©TVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA 
DOLOÈEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KR©IJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH 
PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.
© 2007 Nokia. Vse pravice pridr¾ane. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries in N76 so blagovne znamke ali za¹èitene 
blagovne znamke dru¾be Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in 
podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.
Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridr¾uje pravico do sprememb in 
izbolj¹av vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.
DRU®BA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE 
PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKR©NO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI 
DOHODKA ALI KAKR©NO KOLI POSEBNO, NAKLJUÈNO, POSLEDIÈNO ALI POSREDNO 
©KODO, KI BI NASTALA NA KAKR©EN KOLI NAÈIN, ÈE TO DOVOLJUJE VELJAVNA 
ZAKONODAJA.
VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAK©NA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, 
KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANÈNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA 
DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUÈNO 
Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR 
NE OMEJENO NANJE. DRU®BA NOKIA SI PRIDR®UJE PRAVICO DO SPREMEMBE 
TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA 
OBVESTILA.
Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti 
in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri poobla¹èenih prodajalcih 
izdelkov Nokia.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omre¾ja, storitve za 
veèpredstavnostna sporoèila ali od zdru¾ljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. 
Nekatere storitve se plaèajo posebej.
Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priroèniku za uporabo.
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Quickoffice 
Z aplikacijami Quickoffice lahko pregledujete dokumente 
.doc, .xls, .ppt in .txt. Vsi zapisi datotek ali funkcije zanje 
niso podprti, na primer za Apple Macintosh.

Èe ¾elite uporabljati aplikacije zbirke Quickoffice, 
pritisnite  in izberite Nalaganje! > Quickoffice. 
Odpre se seznam datotek v zapisih .doc, .xls, .ppt in .txt, 
ki so shranjene v pomnilniku naprave ali na zdru¾ljivi 
pomnilni¹ki kartici (èe je vstavljena).

®eleni prikaz odprete tako, da izberete Quickword, 
Quicksheet, Quickpoint ali Quickmanager.

Quickword
Z aplikacijo Quickword lahko s svojo napravo pregledujete 
izvirne Microsoft Wordove dokumente.

Quickword podpira pregledovanje dokumentov v zapisu 
.doc ali .txt, ustvarjenih v programih Microsoft Word 97, 
2000, XP in 2003. Ne podpira vseh razlièic ali funkcij 
omenjenega zapisa datotek.

Dokument odprete tako, da pritisnete  ter izberete 
Aplikacije > Quickoffice > Quickword in dokument.

Èe ¾elite nadgraditi Quick
urejanje, izberite Mo¾nos
Za nadgraditev boste mo

Glejte tudi „Dodatne info

Quicksheet
Z aplikacijo Quicksheet la
izvirne Microsoft Excelov

Quicksheet podpira preg
s programi Microsoft Exc
Ne podpira vseh razlièic a
datotek.

Preglednico odprete tako
Aplikacije > Quickoffice

Èe ¾elite nadgraditi Quick
urejanje, izberite Mo¾nos
Za nadgraditev boste mo

Glejte tudi „Dodatne info
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Z aplikacijo Quickpoint lahko s svojo napravo pregledujete 
izvirne Microsoft PowerPointove dokumente.

Quickpoint podpira pregledovanje predstavitev v zapisu 
.ppt, ustvarjenih v programih Microsoft PowerPoint 2000, 
XP in 2003. Ne podpira vseh razlièic ali funkcij omenjenega 
zapisa datotek.

Predstavitev odprete tako, da pritisnete  ter izberete 
Aplikacije > Quickoffice > Quickpoint in predstavitev.

Èe ¾elite nadgraditi Quickpoint z razlièico, ki podpira 
urejanje, izberite Mo¾nosti > Nadgradi na urejanje. 
Za nadgraditev boste morali plaèati.

Glejte tudi „Dodatne informacije“ na strani 4.

Quickmanager
Z aplikacijo Quickmanager lahko nalagate 
programsko opremo, vkljuèno s posodobitvami, 
nadgradnjami in drugimi uporabnimi aplikacijami. 
Plaèate lahko z obremenitvijo svojega telefonskega raèuna 
ali s kreditno kartico.

Da bi lahko nadgradili Quickword, Quicksheet ali 
Quickpoint z razlièico, ki podpira urejanje, morate 
kupiti licenco.

Aplikacijo Quickmanag
in izberete Aplikacije >

Dodatne infor
Èe imate te¾ave z aplik
Quickpoint ali Quickm
www.quickoffice.com, k
Lahko tudi po¹ljete e-po
supportS60@quickoffic


