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Úvod
Èíslo modelu: Nokia N91-2

Dále jen Nokia N91.

Nokia N91 je výkonný, inteligentní multimediální pøístroj. 
K dispozici jsou rùzné aplikace poskytované spoleèností 
Nokia i rùznými jinými dodavateli softwaru, které vám 
umo¾ní co nejlépe vyu¾ít pøístroj Nokia N91.

Nìkteré z tìchto aplikací jsou ulo¾eny v pamìti pøístroje 
nebo na pevném disku, a nìkteré jsou ulo¾eny na disku 
CD-ROM dodaném s pøístrojem.

Dostupnost aplikací závisí na zemi nebo oblasti prodeje.

K pou¾ití nìkterých aplikací musíte souhlasit s platnými 
licenèními podmínkami.

Aplikace z disku CD-ROM musíte pøed pou¾itím 
nainstalovat do kompatibilního poèítaèe.

Sí»ové slu¾by
Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od 
provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající 
slu¾bu. Mnohé funkce vy¾adují speciální funkce sítì. Tyto 
funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích a pokud dostupné 
jsou, mohou vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových 

slu¾eb provedli speciální nastavení podle poskytovatele 
slu¾eb. Vá¹ poskytovatel slu¾eb vám dá pokyny a vysvìtlí, 
jak bude pou¾ívání zpoplatnìno. Nìkteré sítì mohou mít 
omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. 
Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny 
speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb.

Podpora
Aplikace jiných dodavatelù softwaru jsou podporovány 
tìmito dodavateli. Pokud narazíte pøi pou¾ívání aplikace na 
potí¾e, získáte podporu na pøíslu¹ných webových 
stránkách. Webové odkazy naleznete na koncích kapitol o 
aplikacích v této pøíruèce.
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né bezdrátové sítì LAN, 
ls > Spr. spoj. > Dostup. WLAN. 

ístupový bod k Internetu, zvolte 
bod.

ní pøipojení, stisknìte  a 
asting > Volby > Nastavení > 
dující hodnoty:

Zvolte pøístupový bod definující 

Definujte slu¾bu vyhledávání 
u Hledat.

ní stahování, stisknìte  a 
casting > Volby > Nastavení > 
edující hodnoty:

o, kam chcete ukládat vysílání 
¹ího vyu¾ití místa doporuèujeme 

finujte interval aktualizace 
Pro tento pøístroj
Nokia Podcasting 

Podcasting je metoda doruèování audio nebo video obsahu 
prostøednictvím Internetu pomocí technologie RSS nebo 
ATOM pro pøehrávání v mobilních pøístrojích a poèítaèích.

Pomocí aplikace Nokia Podcasting mù¾ete vyhledávat, 
zji¹»ovat, objednávat a stahovat vysílání podcast pomocí 
bezdrátového pøenosu a pøehrávat, spravovat a sdílet audio 
a video vysílání podcast pomocí va¹eho pøístroje.

Chcete-li spustit aplikaci Podcasting, stisknìte  a zvolte 
Download! > Podcasting.

Nastavení
Pøed pou¾itím aplikace Nokia Podcasting nastavte 
pøipojení a stáhnìte nastavení.

Doporuèovaná metoda pøipojení je pomocí bezdrátové sítì 
LAN (WLAN). Pøed pou¾itím jiných pøipojení ovìøte u 
provozovatele slu¾by podmínky a poplatky za datové 
slu¾by. Napøíklad datové slu¾by za pau¹ální poplatek 
mohou umo¾nit pøenosy velkých objemù dat za jeden 
mìsíèní poplatek.

Chcete-li vyhledat dostup
stisknìte  a zvolte Too

Chcete-li v síti vytvoøit pø
Volby > Def. pøístupový 

Nastavení pøipojení
Chcete-li upravit nastave
zvolte Download! > Podc
Pøipojení. Definujte násle

Výchozí pøístupový bod—
pøipojení k Internetu.

Hledat adr. URL slu¾by—
vysílání pou¾itou v pøíkaz

Nastavení stahování
Chcete-li upravit nastave
zvolte Download!  > Pod
Stáhnout. Definujte násl

Ulo¾it do—Definujte míst
podcast: Z hlediska nejlep
pou¾ít pevný disk.

Interval aktualizace—De
vysílání podcast.
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á slu¾bu hledání vysílání podcast, 
odcasting > Volby > Nastavení > 
. URL slu¾by.

í podcast, stisknìte , zvolte 
g > Hledat a zadejte po¾adovaná 

í hledá názvy a klíèová slova 
pisech, nikoli v konkrétních 
émata, napøíklad kopaná nebo hip-
u lep¹í výsledky ne¾ konkrétní tým 

naèený kanál nebo kanály a pøidat 
podcast, zvolte Objednat. Vysílání 
o seznamu vysílání podcast 
ní.

ledání, zvolte Volby > Nové 

vé stránky vysílání, zvolte Volby > 
vy¾aduje pøipojení k síti).

ly vysílání, zvolte Volby > Popis. 

ná vysílání podcast do jiného 
, zvolte Volby >  Send.

ou li¹it.
Pr
o 

te
nt

o 
pø

ís
tr

oj Datum dal¹í aktualizace—Definujte datum pøí¹tí 
automatické aktualizace.

Èas dal¹í aktualizace—Definujte èas pøí¹tí automatické 
aktualizace.

Automatická aktualizace probìhne pouze tehdy, kdy¾ je 
zvolen konkrétní výchozí pøístupový bod a aplikace Nokia 
Podcasting je spu¹tìna. Pokud není aplikace Nokia 
Podcasting spu¹tìna, automatické aktualizace nejsou 
aktivovány.

Limit stahování—Definujte velikost pamìti pou¾ité pro 
stahování vysílání podcast.

Pøi pøekroèení limitu—Definujte postup pøi pøekroèení 
limitu stahování stahovanými soubory.

Nastavíte-li aplikaci na automatické naèítání vysílání 
podcast, mù¾e dojít k pøenosu velkých objemù dat 
prostøednictvím sítì poskytovatele slu¾eb. Informace o 
poplatcích za pøenos dat získáte od provozovatele slu¾eb.

Chcete-li obnovit výchozí nastavení, zvolte Volby > 
Obnovit výchozí v zobrazení Nastavení.

Hledání
Funkce hledání vám pomù¾e hledat vysílání podcast podle 
klíèového slova nebo názvu.

Vyhledávací stroj pou¾ív
kterou jste nastavili v P
Pøipojení > Hledat adr

Chcete-li hledat vysílán
Download! > Podcastin
klíèová slova.

 Tip! Funkce hledán
vysílání podcast v po
epizodách. Obecná t
hop, obvykle pøineso
nebo umìlec.

Chcete-li si objednat oz
je do seznamu Vysílání 
mù¾ete rovnì¾ pøidat d
vybráním jednoho vysílá

Chcete-li zahájit nové h
hledání. 

Chcete-li pøejít na webo
Otevøít web. stránku (

Chcete-li zobrazit detai

Chcete-li odeslat vybra
kompatibilního zaøízení

Dostupné volby se moh
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bor.opml ulo¾ený v pøístroji, 
ubor OPML. Vyberte umístìní 

dresáøù ve formì multimediální 
jení Bluetooth, vyberte slo¾ku a 

ouborem .opml odeslanou 
th, otevøete soubor a ulo¾te ho 
mu Adresáøe. Otevøete Pøijato, 
volný odkaz, který chcete pøidat 
cast.

¾ete spravovat, stahovat a 
amu Vysílání podcast pomocí 
nebo zadáním adresy URL.

aná vysílání podcast, zvolte 
dcast. Chcete-li zobrazit názvy 
da je konkrétní multimediální 
ázev epizody. 

ím názvu epizody. Chcete-li 
t ve stahování vybraných nebo 
e Volby > Stáhnout nebo 
ù¾ete stahovat více epizod 
Adresáøe
Adresáøe pomáhají hledat nové epizody vysílání podcast, 
které si mù¾ete objednat, proto¾e umo¾òují vytváøet a 
otevírat webové adresáøe.

Chcete-li otevøít Adresáøe, stisknìte  a zvolte 
Download! > Podcasting > Adresáøe.

Obsah Adresáøù se mìní. Chcete-li aktualizovat slo¾ku, 
vyberte ji (je vy¾adováno pøipojení k síti). Pokud se zmìní 
barva slo¾ky, otevøete ji dal¹ím stisknutím joysticku.

Adresáøe mohou obsahovat nejlep¹í vysílání podcast 
seøazená podle oblíbenosti nebo tématické slo¾ky. 

Chcete-li otevøít po¾adované téma, stisknìte joystick. 
Zobrazí se seznam vysílání podcast.

Chcete-li si objednat vysílání a pøidat ho do seznamu 
Vysílání podcast, vyberte název a stisknìte joystick. Po 
objednání epizod vysílání je mù¾ete stahovat do slo¾ky 
Vysílání podcast a mù¾ete je spravovat a pøehrávat.

Chcete-li pøidat nový adresáø nebo slo¾ku, zvolte Volby > 
Nová polo¾ka > Webový adresáø nebo Slo¾ka. Vyberte 
název, adresu URL souboru .opml (Outline Processor 
Markup Language), a zvolte Hotovo.

Chcete-li upravit vybranou slo¾ku, webový odkaz nebo 
webový adresáø, zvolte Volby > Upravit.

Chcete-li importovat sou
zvolte Volby > Import. so
souboru a importujte ho.

Chcete-li odeslat slo¾ku a
zprávy nebo pomocí pøipo
zvolte Volby > Odeslat.

Kdy¾ obdr¾íte zprávu se s
pomocí pøipojení Bluetoo
do adresáøe Pøijato sezna
chcete-li si objednat libo
do seznamu Vysílání pod

Stahování
Po objednání vysílání mù
pøehrávat epizody ze sezn
funkce Adresáøe, Hledat 

Chcete-li zobrazit objedn
Podcasting > Vysílání po
jednotlivých epizod (epizo
soubor vysílání), vyberte n

Stahování zahajte zvolen
stahovat nebo pokraèova
oznaèených epizod, zvolt
Pokraè. ve stahování. M
souèasnì.
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 pøístupový bod nebo pokud jste 
vé pakety vyzváni k zadání 
esla, obra»te se na provozovatele 

 URL vybraného vysílání, zvolte 

ané vysílání nebo oznaèená 
oje, zvolte Volby > Odstranit

né vysílání nebo oznaèená vysílání 
o zaøízení ve formì souborù.opml 
up Language) jako multimediální 
pojení Bluetooth, zvolte Volby > 

alizovat, odstranit nebo odeslat 
ání podcast, zvolte Volby > 
ète po¾adovaná vysílání podcast a 
 po¾adovanou akci.

é stránky vysílání (vy¾aduje 
olby > Otevøít web. stránku.

ternetu a komunikovat s tvùrci 
ní a komentáøù, zvolte Volby > 
Pr
o 

te
nt

o 
pø

ís
tr

oj Chcete-li bìhem stahování nebo po sta¾ení pøehrát èást 
vysílání, zvolte Podcasts > Volby > Pøehrát ukázku.

Úplnì sta¾ená vysílání podcast naleznete ve slo¾ce ®ánry 
Hudebního pøehrávaèe, ale v seznamu V¹echny skl. budou 
zobrazeny a¾ po aktualizaci hudební knihovny.

Dostupné volby se mohou li¹it.

Pøehrávání a správa vysílání podcast
Chcete-li zobrazit dostupné epizody vybraného vysílání, 
zvolte Volby > Otevøít. Pod ka¾dou epizodou je zobrazen 
formát souboru, velikost souboru a èas ulo¾ení.

Je-li vysílání úplnì sta¾eno, mù¾ete pøehrát celou epizodu 
zvolením Podcasts > Volby > Pøehrát, nebo stisknìte  
a zvolte Music > Hudební pøehrávaè.

Chcete-li vybrané vysílání nebo oznaèená vysílání 
aktualizovat pro novou epizodu, zvolte Volby > 
Aktualizovat.

Chcete-li zastavit aktualizaci vybraného vysílání nebo 
oznaèených vysílání, zvolte Volby > Zastavit aktualizaci 

Chcete-li vybrané vysílání odebrat a pøidat ho do Adresáøù 
jako webový adresáø, zvolte Volby > Pøesunout do 
adresáøe.

Chcete-li pøidat nové vysílání zadáním jeho adresy URL, 
zvolte Volby > Nové vysílání.

Pokud jste nedefinovali
bìhem spojení pro dato
u¾ivatelského jména a h
slu¾by.

Chcete-li upravit adresu
Volby > Upravit.

Chcete-li odstranit vybr
vysílání podcast z pøístr

Chcete-li odeslat vybra
do jiného kompatibilníh
(Outline Processor Mark
zprávu nebo pomocí pøi
Odeslat.

Chcete-li najednou aktu
skupinu vybraných vysíl
Oznaèit/Odznaèit ozna
po zvolení Volby zvolte

Chcete-li otevøít webov
pøipojení k síti), zvolte V

Chcete-li se pøipojit k In
vysílání pomocí hlasová
Zobrazit komentáøe.
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hledat text, zvolte Volby > 

 a vybírat z následujících voleb:

, na konec nebo na zvolené místo 

en¹ení

ní automatického posouvání 
ouvání ukonèit, stisknìte 

eet mù¾ete na displeji pøístroje 
 Microsoft Excel.

brazování tabulkových souborù 
 v aplikacích Microsoft Excel 97, 
podporovány v¹echny variace 
ormátù souborù.

ace’ na str. 10.

mocí joysticku.

isty, zvolte Volby > Pøíèka.

lce text v hodnotách nebo ve 
ajít.
Quickoffice 

Chcete-li pou¾ívat aplikace Quickoffice, stisknìte  a 
zvolte Office > Quickoffice. Otevøe se seznam souborù ve 
formátech.doc, .xls, .ppt a .txt ulo¾ených v pøístroji.

Chcete-li otevøít soubor v pøíslu¹né aplikaci, stisknìte 
joystick. Chcete-li soubory setøídit, zvolte Volby > Tøídit 
podle.

Chcete-li spustit aplikaci Quickword, Quicksheet nebo 
Quickpoint, stisknìte joystick doprava a vyberte 
po¾adované zobrazení.

Quickword
Pomocí aplikace Quickword mù¾ete zobrazit na displeji 
pøístroje nativní dokumenty aplikace Microsoft Word. 
Aplikace Quickword podporuje barvy, tuèné písmo, kurzívu 
a podtr¾ení.

Quickword podporuje zobrazení dokumentù ulo¾ených ve 
formátu .doc v aplikacích Microsoft Word 97, 2000 a XP a 
Palm eBooks. Nejsou podporovány v¹echny variace nebo 
funkce uvedených formátù souborù.

Zobrazení dokumentù aplikace Word
V dokumentu se pohybujte pomocí joysticku.

Chcete-li v dokumentu vy
Search.

Mù¾ete také zvolit Volby

Go to—pøesun na zaèátek
v dokumentu

Zoom—zvìt¹ení nebo zm

Start Autoscroll—spu¹tì
dokumentu. Chcete-li pos
joystick.

Quicksheet
Pomocí aplikace Quicksh
zobrazit soubory aplikace

Quicksheet podporuje zo
ulo¾ených ve formátu .xls
2000, 2003 a XP. Nejsou 
nebo funkce uvedených f

Viz také èást ‘Dal¹í inform

Zobrazování tabulek
V tabulce se pohybujte po

Chcete-li pøepínat mezi l

Chcete-li vyhledat v tabu
vzorcích, zvolte Volby > N
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e s aplikací Quickword, 
point, nav¹tivte stránky 
de najdete dal¹í informace. 
odesláním e-mailu na adresu 
e.com.

Reader 

 Reader mù¾ete na displeji pøístroje 
F.

plikace byla optimalizována pro 
F v telefonech a dal¹ích mobilních 
ání s poèítaèovými verzemi 

ezenou sadu funkcí.

plikace je k dispozici pouze v 
ykù.

vírat následujícími zpùsoby:
 a zvolte Office > Adobe PDF. 

edat soubor, chcete-li procházet a 
ulo¾ené v pamìti pøístroje a na 

ailu v pøijaté e-mailové zprávì 
Pr
o 

te
nt

o 
pø

ís
tr

oj Chcete-li zmìnit zobrazení tabulky, zvolte Volby a vyberte 
z následujících voleb:

Zoom—zvìt¹ení nebo zmen¹ení

Ukotvit pøíèky—chcete-li pøi pohybu v tabulce ponechat 
zobrazený zvýraznìný øádek, sloupec nebo obojí

Zmìnit velikost—nastavení velikosti sloupcù nebo øádkù

Quickpoint
Pomocí aplikace Quickpoint mù¾ete na displeji pøístroje 
zobrazit prezentace aplikace Microsoft PowerPoint.

Quickpoint podporuje zobrazení prezentací vytvoøených 
ve formátu .ppt v aplikacích Microsoft PowerPoint 97, 
2000 a XP. Nejsou podporovány v¹echny variace nebo 
funkce uvedených formátù souborù.

Zobrazení prezentací
Mezi zobrazeními snímkù, osnovy a poznámek mù¾ete 
pøecházet stisknutím joysticku doleva nebo doprava.

Chcete-li pøejít na dal¹í nebo pøedchozí snímek 
prezentace, stisknìte joystick nahoru nebo dolù.

Chcete-li zobrazit prezentaci na celém displeji, zvolte 
Volby > Celá obrazovka.

Chcete-li rozbalit polo¾ky v osnovì prezentace v 
zobrazení osnovy, zvolte Volby > Osnova > Rozbalit.

Dal¹í informace
Pokud narazíte na potí¾
Quicksheet nebo Quick
www.quickoffice.com, k
Podporu získáte rovnì¾ 
supportS60@quickoffic

Adobe 

 Pomocí aplikace Adobe
zobrazit dokumenty PD

 Poznámka: Tato a
obsah dokumentù PD
pøístrojích a ve srovn
poskytuje pouze om

 Poznámka: Tato a
omezeném poètu jaz

Dokumenty mù¾ete ote
• Stisknìte tlaèítko 

Zvolte Volby > Vyhl
otevírat dokumenty 
pamì»ové kartì.

• Otevøete pøílohu e-m
(sí»ová slu¾ba).
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eje nebo tak, aby se na displej 
u PDF.

okumentu.

kumentu v celoobrazovkovém 
oèit dokument PDF o 90 stupòù 

nou stránku, na dal¹í stránku, na 
ní stránku nebo na poslední 

o pamìti pøístroje nebo na 

zí úrovnì zvìt¹ení a výchozího 

ostí dokumentu PDF.

 na stránce www.adobe.com.

ávrhy a informace o aplikaci, 
 aplikace Adobe Reader for 

/forums/main.html.
• Ode¹lete dokument pomocí pøipojení Bluetooth do 
slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy.

• Pou¾ijte Spr. soub., chcete-li procházet a otevírat 
dokumenty ulo¾ené v pamìti pøístroje a na pamì»ové 
kartì.

• Procházejte webové stránky. Pøed procházením 
zkontrolujte, zda je v pøístroji nastaven pøístupový bod 
k Internetu.

Správa souborù PDF
Chcete-li procházet a spravovat soubory PDF, stisknìte  
a zvolte Office > Adobe PDF. Zobrazí se seznam 
posledních souborù v zobrazení souborù. Chcete-li otevøít 
dokument, vyberte ho a stisknìte joystick.

Mù¾ete také zvolit Volby a vybírat z následujících voleb:

Vyhledat soubor—Chcete-li procházet soubory PDF v 
pamìti pøístroje a na pamì»ové kartì.

Nastavení—Chcete-li upravit výchozí úroveò zvìt¹ení a 
re¾im zobrazení dokumentù PDF.

Zobrazení souborù PDF
Je-li otevøen soubor PDF, zvolte Volby a vyberte jednu z 
následujících mo¾ností:

Lupa—Chcete-li zobrazení zvìt¹it, zmen¹it nebo vybrat 
procentuální hodnotu. Mù¾ete rovnì¾ zmìnit velikost 

dokumentu na ¹íøku displ
ve¹la celá stránka soubor

Hledat—Hledání textu v d

Zobrazení—Zobrazení do
re¾imu. Mù¾ete rovnì¾ ot
v obou smìrech.

Jdi na—Pøechod na vybra
pøedchozí stránku, na prv
stránku. 

Ulo¾it—Ulo¾ení souboru d
pamì»ovou kartu.

Nastavení—Úpravy výcho
re¾imu zobrazení.

Detaily—Zobrazení vlastn

Dal¹í informace
Dal¹í informace naleznete

Chcete-li sdílet dotazy, n
nav¹tivte fórum u¾ivatelù
Symbian OS na adrese 
http://adobe.com/support
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Pro vá¹ poèítaè 
Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite je sada poèítaèových aplikací vyvinutých 
pro pou¾ití s pøístrojem Nokia N91.

K instalaci sady Nokia PC Suite potøebujete poèítaè se 
systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, kompatibilní 
s dodaným kabelem USB nebo s pøipojením Bluetooth. Pøe 
pou¾itím sady Nokia PC Suite ji musíte nainstalovat do 
kompatibilního poèítaèe. Dal¹í informace naleznete na 
disku CD-ROM dodaném s pøístrojem.

Úplná u¾ivatelská pøíruèka k sadì Nokia PC Suite je 
ulo¾ena v elektronické formì na disku CD-ROM. Chcete-li 
získat dal¹í informace a stáhnout nejnovìj¹í verzi sady 
Nokia PC Suite, nav¹tivte webovou stránku 
www.nokia.com/pcsuite.

Nìkteré u¾iteèné aplikace sady Nokia PC Suite:

Get Connected—první pøipojení pøístroje ke 
kompatibilnímu poèítaèi

Nokia PC Sync—synchronizace kontaktù kalendáøe, úkolù 
a poznámek mezi pøístrojem a kompatibilním správcem 
PIM (personal information manager) v poèítaèi, napøíklad 

aplikací Microsoft Outlook nebo Lotus Notes, a 
synchronizace webových zálo¾ek mezi pøístrojem a 
kompatibilními prohlí¾eèi

Content Copier—zálohování dat z pøístroje nebo obnovení 
ulo¾ených dat z kompatibilního poèítaèe do pøístroje

Nokia Phone Browser—správa obsahu slo¾ek v pøístroji 
prostøednictvím Prùzkumníka systému Windows

One Touch Access—navázání pøipojení k síti pomocí 
pøístroje pou¾itého jako modem

Dal¹í informace
Chcete-li získat dal¹í informace a stáhnout nejnovìj¹í verzi 
sady Nokia PC Suite, nav¹tivte webovou stránku 
www.nokia.com/pcsuite.


