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Nokia Nseries PC Suite 
Nokia Nseries PC Suite er en række pc-programmer, der 
kan installeres på en kompatibel computer. I Nokia Nseries 
PC Suite er alle tilgængelige programmer samlet i et 
startvindue, hvorfra du kan installere programmer. Med 
Nokia Nseries PC Suite kan du installere programmer på en 
kompatibel computer under C:\Programmer\. 

Hvis du vil bruge Nokia Nseries PC Suite, skal du have en 
computer, der kører Microsoft Windows XP (SP1 eller SP2) 
eller Windows Vista, og som er kompatibel med et USB-
datakabel eller Bluetooth. Før du kan bruge Nokia Nseries 
PC Suite, skal du installere programpakken på en 
kompatibel computer. Yderligere oplysninger finder du på 
den cd-rom, der fulgte med enheden.

Der findes bl.a. følgende nyttige pc-programmer:

Nokia Nseries PC Suite – bruges til at synkronisere 
kontakter, kalender-, opgave- og noteelementer mellem 
enheden og et kompatibelt program til håndtering af disse 
oplysninger på computeren, f.eks. Microsoft Outlook eller 
Lotus Notes, og internetbogmærker mellem enheden og 
kompatible browsere samt billeder og videoklip mellem 
enheden og en kompatibel pc. Nokia Nseries PC Suite 
understøtter desuden en række andre funktioner.

Content Copier – bruges
enheden eller gendanne g
computer til enheden.

Nokia Music Manager –
organisere digitale musik
og overføre dem til en ko

Lifeblog – bruges til at o
lydfiler, SMS-beskeder, M
kronologisk rækkefølge, h
søge efter, dele, udgive o
Lifeblog består af Nokia L
som tilsammen gør det m
eller gemme dem i en blo

Update manager – bruge
meddelelser om nye versi
Nseries PC Suite fra en N

One Touch Access – bru
netværksforbindelse ved 
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Du finder yderligere oplysninger om Nokia Nseries PC Suite 
i hjælpefunktionen i Nokia Nseries PC Suite eller ved at 
besøge supportsiderne på www.nokia.com.
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