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Nokia Nseries PC Suite 
Nokia Nseries PC Suite er et sett PC-programmer som kan 
installeres på en kompatibel PC. Nokia Nseries PC Suite 
grupperer alle tilgjengelige programmer i et 
oppstartsvindu der du kan installere programmer. Med 
Nokia Nseries PC Suite kan du installere programmer på en 
kompatibel PC under C:\Programfiler\. 

Hvis du vil bruke Nokia Nseries PC Suite, må du ha en PC med 
operativsystemet Microsoft Windows XP (SP1 eller SP2) eller 
Windows Vista, som er kompatibel med en USB-datakabel 
eller Bluetooth-tilkobling. Før du kan bruke Nokia Nseries PC 
Suite, må du installere det på en kompatibel PC. Mer 
informasjon på CD-ROM-platen som fulgte med enheten.

Noen nyttige PC-programmer:

Nokia Nseries PC Suite—for å synkronisere kontakt-, 
kalender-, gjøremål- og notatelementer mellom enheten 
og en kompatibel PC-informasjonsbehandler, for eksempel 
Microsoft Outlook eller Lotus Notes, og webbokmerker 
mellom enheten og kompatible lesere samt bilder og 
videoklipp mellom enheten og kompatible PC-er. Nokia 
Nseries PC Suite har også støtte for andre funksjoner.

Content Copier—for å sikkerhetskopiere data fra enheten 
eller gjenopprette lagrede data fra den kompatible PC-en 
til enheten

Nokia Music Manager—for å opprette og organisere 
digitale musikkfiler på en kompatibel PC og overføre dem 
til en kompatibel enhet

Lifeblog—for å organisere bilder, videoklipp, lydklipp, 
tekstmeldinger, multimediemeldinger og webloggposter 
i en kronologisk rekkefølge som du kan bla gjennom, søke 
i, dele, publisere og sikkerhetskopiere. Lifeblog består av 
Nokia Lifeblog PC og mobile applikasjoner, som sammen 
lar deg sende eller blogge elementer slik at andre kan 
se dem.

Update Manager—for å motta automatiske varsler om nye 
versjoner av Nokia Nseries PC Suite-programvare fra en 
Nokia-server

One Touch Access—for å opprette en nettverksforbindelse 
ved å bruke enheten som et modem

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om Nokia Nseries PC Suite, 
se hjelpfunksjonen i programpakken eller støttesidene på 
www.nokia.com.
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