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© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Nseries є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Nokia Corporation. “Nokia
tune” є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів
відповідних власників.
Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього
письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в
будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.
У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ,
ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.
ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ,
ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ,
ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ
У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.
Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність
перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.
Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі
послуги стягується окрема плата.
Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.
Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.
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Nokia Nseries PC Suite
Про Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite являє собою набір програм
для встановлення на сумісному ПК. Nokia Nseries
PC Suite об'єднує всі наявні програми у
стартовому вікні, з якого можна встановити
програми. Nokia Nseries PC Suite можна
встановити за допомогою веб-сайту Nokia.
Щоб встановити й використовувати Nokia Nseries
PC Suite, потрібен ПК з операційною системою
Microsoft XP (SP1 чи SP2) або Windows Vista,
сумісний із кабелем передачі даних USB або зі
з'єднанням Bluetooth. Перед використанням
Nokia Nseries PC Suite необхідно встановити її на
сумісному ПК.
Додаткові відомості щодо Nokia Nseries PC Suite
див. у функції довідки або на веб-сторінці Nokia.

Корисні комп'ютерні
програми
Використовуйте Nokia Nseries PC Suite для
синхронізації контактів, календаря, списку
справ та інших нотаток між пристроєм та

сумісною комп'ютерною програмою, наприклад
Microsoft Outlook або Lotus Notes. Nokia Nseries PC
Suite можна також використовувати для
створювання закладок між пристроєм і
сумісними браузерами та передавання
зображень і відеокліпів між пристроєм і
сумісними ПК.
Деякі корисні комп'ютерні програми, які входять
до складу PC Suite:
● Content Copier — Створення резервних копій

даних з пристрою та відновлення збережених
даних із сумісного ПК на пристрій.

● Nokia Music Manager — Створення й
організація цифрових музичних файлів на
сумісному ПК та передавання їх на пристрій.

● Nokia Nseries Update manager — Отримання
сповіщень про нові версії програмного
забезпечення Nokia Nseries PC Suite

● One Touch Access — Встановлення мережевого
з'єднання, використовуючи пристрій як
модем.

● Nokia Software Updater — Оновлення
програмного забезпечення пристрою, або
"мікропрограм".4



● Nokia Map Loader — Завантаження, читання
мап та доступ до них, пошук
місцезнаходження або місць, куди ви хочете
поїхати.

● Nokia Photos — Копіювання та організація
мультимедійних об'єктів між пристроєм та
сумісним ПК. Автоматичне створення
щоденника. Перегляд, пошук, редагування та
надсилання цифрового вмісту.

● Nokia Nseries Video Manager — Перетворення
й передавання незахищених відеофайлів на
пристрій.
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