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Nokia Nseries PC Suite 
Nokia Nseries PC Suite är en uppsättning program som kan 
installeras på en kompatibel dator. I Nokia Nseries PC Suite 
är alla tillgängliga program grupperade i ett startfönster 
från vilket du kan installera programmen. Med Nokia 
Nseries PC Suite kan du installera program på en 
kompatibel dator under C:\Program\. 

Nokia Nseries PC Suite kan endast användas på en dator 
med Microsoft Windows XP (SP1 eller SP2) eller Windows 
Vista och som är kompatibel med en USB-kabel eller 
har en Bluetooth-anslutning. Innan du använder Nokia 
Nseries PC Suite måste du installera det på datorn. Mer 
information finns på CD-skivan som medföljer enheten.

Några användbara program för datorn är:

Nokia Nseries PC Suite – för att synkronisera kontakter, 
kalender-, att göra- och anteckningsposter mellan enheten 
och ett kompatibelt PIM-program (Personal Information 
Manager) på datorn, till exempel Microsoft Outlook eller 
Lotus Notes, samt Internet-bokmärken mellan enheten och 
kompatibla webbläsare, liksom bilder och videor mellan 
enheten och datorer. I Nokia Nseries PC Suite finns även 
stöd för andra funktioner.

Content Copier – för att säkerhetskopiera data från 
enheten eller återställa data som har sparats på en 
kompatibel dator till enheten.

Nokia Music Manager – för att skapa och ordna digitala 
musikfiler på datorn och överföra dem till en kompatibel 
enhet.

Lifeblog – för att ordna dina bilder, videoklipp, ljud, SMS, 
MMS och webbloggar i kronologisk ordning. Du kan sedan 
bläddra i, söka efter, dela, publicera och säkerhetskopiera 
objekten. Lifeblog består av program i både datorn och 
enheten, vilka tillsammans ger dig möjlighet att skicka 
innehåll eller lägga upp detta på webben.

Update manager – för att få automatiska meddelanden 
när nya versioner av Nokia Nseries PC Suite-program finns 
tillgängliga på en Nokia-server.

One Touch Access – för att upprätta en 
nätverksanslutning med enheten som modem.

Mer information
Mer information om Nokia Nseries PC Suite finns i dess 
hjälpfunktion och på supportsidorna på www.nokia.com.
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