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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite to zestaw aplikacji do komputerów 
PC, który mo¿na zainstalowaæ na ka¿dym kompatybilnym 
komputerze tego typu. Wszystkie aplikacje wchodz±ce 
w sk³ad pakietu Nokia Nseries PC Suite s± zgrupowane 
we wspólnym oknie uruchomieniowym, za którego 
po¶rednictwem mo¿na je instalowaæ. Pakiet Nokia Nseries 
PC Suite pozwala instalowaæ wybrane aplikacje na 
kompatybilnym komputerze PC, w domy¶lnym katalogu 
przeznaczonym na programy. Standardowo jest to katalog 
C:\Program Files\.

Oprogramowania Nokia Nseries PC Suite mo¿na u¿ywaæ 
na komputerze z systemem Microsoft Windows XP 
(z dodatkiem SP1 lub SP2) albo Windows Vista. Dane 
oprogramowania mo¿na przesy³aæ i odbieraæ za pomoc± 
kabla danych USB oraz ³±czno¶ci Bluetooth. Aby móc 
w pe³ni korzystaæ z mo¿liwo¶ci oprogramowania, nale¿y 
zainstalowaæ program Windows Media Player 11. Celem 
korzystania z oprogramowania Nokia Nseries PC Suite 
nale¿y zainstalowaæ je na kompatybilnym komputerze. 
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ na dysku CD-ROM 
dostarczonym razem z telefonem.

Na dysku CD-ROM s± m.in. nastêpuj±ce przydatne 
aplikacje:

Nokia Nseries PC Suite — Do synchronizowania 
kontaktów, wpisów kalendarza, listy zadañ i notatek 
miêdzy urz±dzeniem a kompatybilnym programem do 
zarz±dzania informacjami osobistymi, zainstalowanym 
na komputerze PC (takim jak Microsoft Outlook czy Lotus 
Notes). Pakiet Nseries PC Suite pozwala te¿ 
synchronizowaæ zak³adki internetowe miêdzy 
urz±dzeniem a kompatybilnymi przegl±darkami oraz 
obrazy i filmy miêdzy urz±dzeniem a kompatybilnym 
komputerem PC. Pakiet udostêpnia te¿ inne funkcje.

Content Copier — Do wykonywania kopii zapasowej 
danych zapisanych w urz±dzeniu i zachowywania jej 
na kompatybilnym komputerze PC oraz do odtwarzania 
danych z takiej kopii.

Nokia Music Manager — Do tworzenia cyfrowych 
plików muzycznych na kompatybilnym komputerze 
PC i porz±dkowania ich, a tak¿e przesy³ania ich do 
kompatybilnego urz±dzenia.
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Nokia Lifeblog — Do chronologicznego porz±dkowania 
zdjêæ, filmów, d¼wiêków, wiadomo¶ci tekstowych, 
wiadomo¶ci multimedialnych i wpisów w blogach, tak aby 
mo¿na by³o je przegl±daæ, przeszukiwaæ, udostêpniaæ, 
publikowaæ i umieszczaæ w kopii zapasowej. Aplikacja 
Lifeblog sk³ada siê z modu³u Nokia Lifeblog PC oraz Nokia 
Lifeblog mobile, które razem pozwalaj± publikowaæ dane 
u¿ytkownika w blogu lub przesy³aæ je innym, co umo¿liwia 
ogl±danie ich przez innych u¿ytkowników.

Update manager — Do uzyskiwania automatycznych 
powiadomieñ o dostêpno¶ci na serwerze firmy Nokia 
nowszych wersji pakietu Nokia Nseries PC Suite oraz 
ich pobierania i instalowania na kompatybilnym 
komputerze PC.

One Touch Access — Do nawi±zywania po³±czeñ 
sieciowych, w których urz±dzenie pe³ni rolê modemu.

Informacje dodatkowe 
Aby uzyskaæ wiêcej informacji o pakiecie Nokia Nseries 
PC Suite, skorzystaj z jego systemu pomocy lub odwied¼ 
strony pomocy technicznej w witrynie www.nokia.com.


