
Nokia Nseries PC Suite 2.1

Ediţia 1



© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People şi Nseries sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a
corporaţiei Nokia. Alte nume de produse şi de firme menţionate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparţinând proprietarilor respectivi.
Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui material în orice formă fără permisiunea
prealabilă scrisă a firmei Nokia.
Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia îşi rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest document,
fără notificare prealabilă.
ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI ŢINUŢI RESPONSABILI
PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM
S-AR FI PRODUS.

CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPLICITE
SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ
CU ACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE
ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.
Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor şi serviciilor pentru acestea poate varia în funcţie de regiune. Vă rugăm consultaţi furnizorul Dvs.
Nokia pentru detalii şi informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă.

Unele operaţii şi funcţii depind de cartela SIM şi/sau de reţea, de MMS sau de compatibilitatea dintre aparate şi formatele de conţinut acceptate. Unele
servicii au tarife separate.

Protecţia drepturilor de autor ar putea restricţiona copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conţinut.
Pentru alte informaţii importante referitoare la aparatul Dvs., consultaţi ghidul utilizatorului.
Ediţia 1



Cuprins
Nokia Nseries PC Suite..................................4
Despre Nokia Nseries PC Suite........................................4
Aplicaţii pe PC utile.........................................................4



Nokia Nseries PC Suite
Despre Nokia Nseries PC
Suite
Nokia Nseries PC Suite este un set de aplicaţii pe care
puteţi să-l instalaţi pe un PC compatibil. Nokia
Nseries PC Suite grupează toate aplicaţiile
disponibile într-o fereastră de lansare din care
puteţi instala aplicaţiile. Aveţi posibilitatea să
instalaţi Nokia Nseries PC Suite de pe site-ul Web
Nokia.
Pentru a utiliza Nokia Nseries PC Suite, aveţi nevoie
de un PC pe care se execută Microsoft XP (SP1 sau
SP2) sau Windows Vista şi care este compatibil un
cablu de date USB sau conectivitatea Bluetooth.
Înainte de a utiliza Nokia Nseries PC Suite, trebuie
să instalaţi suita pe un PC compatibil.
Pentru informaţii suplimentare despre Nokia
Nseries PC Suite, consultaţi ajutorul suitei de pe site-
ul Web Nokia.

Aplicaţii pe PC utile
Utilizaţi Nokia Nseries PC Suite pentru a sincroniza
contactele, agenda, notele de rezolvat şi alte note

între aparat şi o aplicaţie pe PC compatibilă, cum ar
fi Microsoft Outlook sau Lotus Notes. De asemenea,
puteţi să utilizaţi Nokia Nseries PC Suite pentru a
sincroniza marcajele între aparat şi browserele
compatibile şi pentru a transfera imagini şi
videoclipuri între aparat şi PC-uri compatibile.
Aplicaţii utile care fac parte din PC Suite:
● Content Copier — Pentru a face copii de siguranţă

ale datelor de pe aparat sau pentru a restaura
datele memorate de pe un PC compatibil pe
aparat.

● Nokia Music Manager — Pentru a crea şi organiza
fişiere cu muzică digitale pe un PC compatibil şi
pentru a le transfera pe aparat.

● Nokia Nseries Update manager — Pentru a primi
notificări despre noile versiuni ale suitei de
aplicaţii software Nokia Nseries PC Suite.

● One Touch Access — Pentru stabilirea unei noi
conexiuni folosind aparatul ca modem.

● Nokia Software Updater — Pentru actualizarea
software-ului aparatului, denumit şi „firmware”.

● Nokia Map Loader — Pentru preluarea, accesarea
şi citirea hărţilor, pentru localizare sau pentru a
găsi locul în care doriţi să mergeţi.4



● Nokia Photos — Pentru copierea şi organizarea
articolelor multimedia între aparat şi un PC
compatibil. Pentru a crea un jurnal automat.
Pentru a vizualiza, a căuta, a edita, a scrie bloguri
şi pentru a trimite conţinutul digital.

● Nokia Nseries Video Manager — Pentru a face
conversia şi pentru a transfera videoclipurile
neprotejate pe aparat.
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