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panan massal atau Pemutar media muncul pop-up 
enampilkan pesan PC suite - N91 
bung dalam modus yang tidak kompatibel harap 
ari UI. Pesan ini hanya berlaku bila menggunakan 
PC Suite. 

Untuk kinerja optimal ket
drive [E:], dianjurkan untu
folder dalam setiap folder
file/folder konten (Foto, M
beberapa gigabytes dapat
bila dikelola menggunaka
 penting
 dan N91 8GB umum

 PC Suite (terutama Nokia Audio 
ger)

C Suite dioptimalkan untuk manajemen data pada 
i telepon [C:]. Nokia PC Suite dianjurkan untuk 
ola kontak, kalender dan catatan. Untuk mengelola 
pada hard drive [E:] (Musik, Foto, Film, Aplikasi, 
njurkan untuk menggunakan modus Penyimpanan 
dan/atau Pemutar media (untuk Musik). 

kan bahwa bila menggunakan Nokia PC Suite 
kan untuk tidak menjalankan aplikasi (Galeri, dll.) 
sesi PC Suite. 

C Suite bekerja di latar belakang pada PC Anda 
ang-kadang bila menggunakan modus 

Untuk performa optimal d
versi PC Suite terbaru yan
www.nokia.co.id/pcsuite a

Manajemen File
N91 dan N91 8GB, sepert
menggunakan FAT32 (Tab
menangani file dan folder
komputer, folder dan jum
dikelola untuk kinerja yan

Secara standar Windows 
membagi lagu ke dalam b
album, dll., meskipun bila
sinkron/transfer lainnya (
massal) dianjurkan untuk
setiap folder. 
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sa dari daftar bahasa yang 
eberapa bahasa mungkin 

 untuk memandu pengguna dalam 
gan dan mengembalikan konten 
erangkat lunak perangkat 

ana menggunakan PC Suite 
anager dan kapan dan 
n modus lain 

tau Pemutar media).  

n hak digital dapat mencegah 
alinan cadangan tertentu. Kunci 
 diproteksi WMDRM mungkin 
 pembuatan dan pengembalian 

ilangnya kunci aktivasi mungkin 
an Anda untuk menggunakan 
 sama pad perangkat Anda.  
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dapat memperolehnya dengan:

1 Kunjungi www.nokia.co.id/support.
2 Dari Product Support (Dukungan Produk), pilih 

Nokia N91 GSM, Nokia N91 WCDMA atau 
Nokia N91 8GB.

3 Pilih User Guides (Buku Petunjuk).

kembali konten yang
Hubungi operator se
mengenai DRM yang
Anda.
semua kasus Windows Media Player yang kompatibel 
mengelola file musik Anda dengan cara yang sama secara 
otomatis.

Galeri: Data, konten tidak terlihat
• Bila menggunakan modus PC Suite, tampilkan jendela 

yang benar pada PC Suite untuk melihat status 
transfer konten. Bila menggunakan modus PC Suite 
untuk menyinkronkan/mentransfer konten 
kadang-kadang tampak sudah selesai. Data belum 
ditransfer dari PC ke perangkat.  

• Atur ulang perangkat ke pengaturan pabrik 
(lihat ‘Mengatur ulang pengaturan pabrik ke 
pengaturan default’).

• Perbarui perangkat lunak ke versi terbaru.

Buku Petunjuk HDD
Nokia telah menerbitkan petunjuk perawatan HDD. Anda 

4 Pilih salah satu baha
tersedia. (Catatan: B
belum tersedia.)

5 Download PDF.

Petunjuk HDD ditujukan
membuat salinan cadan
dan cara memperbarui p
(mis. kapan dan bagaim
termasuk Nokia Audio M
bagaimana menggunaka
Penyimpanan massal a

CATATAN:  
Teknologi manajeme
pengembalian data s
aktivasi konten yang
hilang selama proses
salinan cadangan. H
membatasi kemampu
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ta pada memori telepon dan 
sedur yang sama 
pkan untuk pembaruan 

hak digital dapat mencegah 
linan cadangan tertentu. Kunci 
iproteksi WMDRM mungkin 
embuatan dan pengembalian 
ngnya kunci aktivasi mungkin 
n Anda untuk menggunakan 
ama pad perangkat Anda.  
lar Anda untuk informasi 
apat digunakan untuk 

ran ulang
tar media atau Penyimpanan 
t salinan cadangan konten hard 

n foto dan gunakan PC Suite 
n cadangan kontak dan 
u Petunjuk dan/atau Petunjuk 

ebih lanjut mengenai 
n cadangan.
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Mengatur ulang pengaturan Perangkat 
ke default pabrik (memori/data)
Kadang-kadang performa perangkat terasa lebih lambat 
(mis. membuka aplikasi). 

• Gunakan modus Pemu
massal untuk membua
drive seperti musik da
untuk membuat salina
kalender, dll. Lihat Buk
HDD untuk petunjuk l
sinkronisasi dan salina
Menyinkronkan lagu yang diproteksi 
Windows Media DRM
Untuk memastikan kunci aktivasi untuk WMDRM 
ditransfer dengan lagu gunakan modus Pemutar media 
untuk menyinkronkan dengan perangkat atau PC.

Konektivitas
Perangkat Anda mendukung koneksi internet dan metode 
konektivitas lainnya. Seperti halnya komputer, perangkat 
Anda mungkin terpapar virus, pesan dan aplikasi yang 
berbahaya, dan konten yang merugikan lainnya. Hati-hati 
dan hanya buka pesan, terima permintaan koneksi, 
download konten, dan terima instalasi dari sumber yang 
dapat dipercaya. Untuk meningkatkan pengamanan 
perangkat Anda (termasuk PC yang kompatibel), 
pertimbangkan untuk menginstal perangkat lunak 
antivirus dengan layanan pembaruan rutin dan 
menggunakan aplikasi firewall.

Bila perangkat mencapai 
mengatur ulang perangka
buat salinan cadangan da
hard drive perangkat. Pro
berlaku ketika mempersia
perangkat lunak.

CATATAN:  
Teknologi manajemen 
pengembalian data sa
aktivasi konten yang d
hilang selama proses p
salinan cadangan. Hila
membatasi kemampua
kembali konten yang s
Hubungi operator selu
mengenai DRM yang d
konten Anda.

Petunjuk pengatu
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ifkan perangkat (dapat 
)

Hapus data” atau teks yang 
adalah petunjuk bahwa ROM 
ngkin penuh.

n memori ROM, hapus sebagian 
lepon [C:] (mis. kontak atau item 

Hapus data” tetap ditampilkan 
le sementara yang tersembunyi 
ses) mungkin pengaturan 
ur ulang ke default pabrik 

rsedia (digunakan)
ianjurkan untuk:

terai tertutup dengan baik (lihat 

 perangkat dalam modus 
l, lepaskan kabel USB.
asi pihak ketiga.
tuk menghapus data (mis. konten 
ungkin menyebabkan pesan ini 
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Memori penuh 
Kadang-kadang pesan memori penuh ditampilkan dari 
beberapa aplikasi (mis. browser Web). Yang dimaksud 
dalam pesan ini adalah memori RAM. Memori hard drive 
tidak terpengaruh oleh pesan memori habis. Jika pesan ini 
muncul dianjurkan untuk mencoba salah satu langkah 
berikut:

• Pastikan penutup ba
Panduan ringkas).

• Jika mengoperasikan
Penyimpanan massa

• Hapus instalasi Aplik
• Format hard drive un

atau aplikasi) yang m
muncul.
• Untuk mengatur ulang tekan *#7370# (Kode 12345).  
Tindakan ini akan menghapus semua memori di lokasi 
memori ponsel dan mengatur ulang pengaturan 
kembali ke pengaturan default pabrik.

• Jika perangkat tidak dapat dihidupkan ulang 
dianjurkan untuk mengatur ulang dengan menekan 
tombol-tombol berikut: Tekan terus tombol Hijau, 3 
dan * kemudian pada saat yang sama tekan tombol 
daya.

Format penuh 
Bila memulai format penuh, baris kemajuan mungkin 
tampak berhenti, ini normal karena prosesnya dapat 
memakan waktu lama. Jika format penuh terputus karena 
alasan apa pun ulangi sesi format penuh baru (bukan 
format cepat). 

Pesan/Pop-up

• Tutup semua aplikas

• Nonaktifkan lalu akt
mengosongkan RAM

Menghapus Data
Kadang-kadang pesan “
serupa ditampilkan, ini 
Memori telepon [C:] mu

• Untuk mengosongka
data dari Memori te
kalender, dll.).

• Namun, jika pesan “
(mis. mungkin ada fi
dan tidak dapat diak
Perangkat harus diat
(memori/data).

Hard drive tidak te
Jika pesan ini muncul d
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nakan nada default yang 
ntuk nada alarm (jam, kalender, 

digunakan dianjurkan untuk 
3.

enginstal tema dan wallpaper 
.

njurkan untuk performa daya 
a perangkat Anda:

S) tidak diperlukan dianjurkan 
ngkat ke modus GSM. Untuk 
an, pilih folder Peralatan dari 
aturan/Jaringan/Modus 
 GSM dari daftar. Perangkat 
 ulang setelah pilihan modus 

 WLAN ke Tidak pernah. Pilih 
enu, lalu Pengaturan/

abel/Tampil. keberadaan.  
h ke Nonaktifkan bila modus 
ukan. 
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Jeda saat memutar lagu
Kadang-kadang file mungkin rusak (ketika disandikan, 
di-download). Beberapa lagu yang diputar pada PC 
mungkin terhenti pada perangkat. Dalam hal ini, 
dianjurkan untuk menyandikan dan mentransfer kembali 
file musik tersebut (pilih tingkat penyandian 256kps atau 
yang lebih rendah).

baru dibuat. 
• Atur tampilan koneksi

folder Peralatan dari M
Sambungan/LAN nirk

• Atur Modus Bluetoot
Bluetooth tidak diperl
• Atur ulang perangkat ke pengaturan pabrik 
(lihat ‘Mengatur ulang pengaturan pabrik ke 
pengaturan default’).

• Perbarui perangkat lunak ke versi terbaru.

Performa
Pengaturan berikut ini dianjurkan untuk performa 
perangkat yang optimal:

Memori Pesan
Dianjurkan untuk hanya memilih “Memori telepon” 
dalam Olahpesan/Pilihan/Pengaturan/Lain-lain/Memori 
yang digunakan untuk pesan (SMS, MMS).  

Pengaturan profil
Pengaturan Profil berikut ini dianjurkan untuk performa 
perangkat yang optimal untuk profil “sdg. digunakan”:

• Pilih nada tombol Nonaktif  
• Pilih Getar Nonaktif 

Nada alarm
Dianjurkan untuk menggu
tersedia pada perangkat u
dll.). Jika file musik akan 
dibatasi hanya format MP

Tema dan Wallpaper
Dianjurkan untuk hanya m
pada memori telepon [C:]

Daya baterai
Pengaturan berikut ini dia
baterai yang optimal pad

• Bila layanan 3G (UMT
untuk mengubah pera
memilih modus jaring
Menu, kemudian Peng
jaringan. Pilih Modus
Anda akan dihidupkan
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et stereo Bluetooth dianjurkan 
gga konten DRM selesai diputar 
fungsi atau aplikasi perangkat 
l, Galeri, visualisasi.
set tetap terhubung dengan 

n untuk mengisi headset secara 
rada dalam jangkauan.  
io mono bukan audio stereo yang 
rsambung ulang, batalkan 
lang headset, kemudian 
i via menu Pilihan. 
ungkin terputus apabila pengisi 
tika headset tersambung.
tereo ke panggilan suara, 

engirimkan audio mono ke telinga 
ntara yang lain hanya memutar 
telinga. 
set kontrol volume hanya 
adset, bila terhubung ke 
a pengaturan volume audio tetap 
 headset terhubung.
ang-kadang terputus bila 

i perangkat lain ketika 
k (mis. SMS, web, dll.).
set terhubung secara otomatis 

perlu dihubungkan secara manual 
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Hanya N91 8GB

Tips aksesori Bluetooth
• Format non-DRM seperti MP3 menghasilkan audio 

terbaik dengan headset stereo Bluetooth. Bila 
mendengarkan konten yang diproteksi DRM 

sama seperti sebelum
• Pemutaran audio kad

menggunakan fungs
mendengarkan musi

• Kadang-kadang head
dan kadang-kadang 
via menu pilihan.
• Dianjurkan untuk hanya memilih “Memori telepon” 
dalam Olahpesan/Pilihan/Pengaturan/Laian-lain/
Memori sdg. digunakan untuk pesan (SMS, MMS).  

Galeri
Bila membuka Galeri untuk pertama kalinya setelah 
memuat konten ke hard drive atau setelah mengganti 
baterai, aplikasi Galeri mungkin tampak berjalan lambat.  
Akses berikutnya ke aplikasi Galeri akan lebih cepat.  

Selama aplikasi Galeri sedang dibuka, perangkat mungkin 
lambat menanggapi masukan.

Perangkat mungkin menunjukkan hard drive sedang 
digunakan bila menyambung ke modus Penyimpanan 
massal.  

Dianjurkan untuk berhenti memutar konten dan keluar 
dari semua aplikasi sebelum memulai modus 
Penyimpanan massal. 

menggunakan heads
untuk menunggu hin
sebelum mengakses 
lainnya seperti emai

• Untuk menjaga head
perangkat dianjurka
berkala dan tetap be

• Kadang-kadang aud
terdengar setelah te
pasangan lalu atur u
sambungkan kembal

• Beberapa headset m
daya dimasukkan ke

• Bila beralih dari BT S
beberapa headset m
kiri dan kanan seme
audio mono ke satu 

• Pada beberapa head
mengatur volume he
perangkat, sementar
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dapat melihat foto 
a file atau Foto dan video. 
yediakan galeri gambar kecil 
. Performa fitur ini tergantung 
oto pengguna. Bila 
dan video untuk melihat foto 
a mungkin diperlukan waktu 
 gambar kecil foto sebelum 
ar kecil.
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Galeri
Dengan Galeri pada N91-8GB pengguna dapat melihat 
foto, gambar, dan video yang dipilih. Dengan Galeri Anda 
juga dapat memilih file media (termasuk musik) untuk 
berbagi dan streaming menggunakan UPnP. Manajemen 
musik secara keseluruhan dilakukan menggunakan 
Pemutar musik sementara manajemen file secara umum 
dilakukan menggunakan Manajer file yang disertakan.

Galeri mencari konten dalam folder memori hard drive 
[E:] \Foto, \Klip video dan \Galeri (dan sub folder). Semua 
media dalam direktori lain tidak akan terlihat dalam Geleri 
kecuali dipindahkan/disalin ke folder \Foto, \Klip video 
atau \Gallery. Namun dianjurkan untuk membatasi jumlah 
file dalam Galeri di bawah 300. Bila memilih konten untuk 
dihapus dari Galeri, file harus dihapus dari direktori ini.

Dengan Galeri pengguna 
menggunakan fitur Semu
Fitur Foto dan video men
dari koleksi foto penguna
jenis dan ukuran koleksi f
menggunakan fitur Foto 
terbaru, perhatikan bahw
sebentar untuk menyusun
menampilkan galeri gamb
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