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Sissejuhatus 
Mudeli number: Nokia N91-2

Edaspidi nimetatakse seda mudelit nimega Nokia N91.

Nokia N91 on võimas ja intelligentne 
multimeediumseade. Nokia ja muud tarkvaraarendajad 
pakuvad erinevaid rakendusi, mis aitavad teil kasutada 
seadme Nokia N91 kõiki võimalusi.

Osa pakutavatest rakendustest asuvad seadme mälus või 
kõvakettal ning osa seadmega kaasas oleval CD-ROM-il.

Rakenduste kättesaadavus võib riigiti või müügipiirkonniti 
erineda.

Mõnede rakenduste kasutamiseks peate nõustuma 
kohaldatavate litsentsitingimustega.

Rakenduste kasutamiseks tuleb installida need 
CD-ROM-ilt seadmega ühilduvasse arvutisse.

Võrguteenused
Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside 
teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide 
kasutamiseks on vaja spetsiaalseid võrguteenuseid. Kõik 
võrgud ei toeta neid teenuseid; mõnedes võrkudes tuleb 
võrguteenused eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Teie 

teenusepakkuja oskab teid juhendada ja selgitada, milliseid 
tasusid rakendatakse. Mõnes võrgus võivad kehtida 
võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse 
kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki 
keeleomaseid märke või teenuseid.

Tugiteenused 
Kolmandate tarkvaraarendajate rakendustele pakuvad 
tugiteenust need arendajad.. Kui teil tekib mõne 
rakendusega probleeme, otsige abi vastavalt veebisaidilt. 
Veebisaitide lingid leiate käesolevast juhendist rakendusi 
tutvustava teema lõpust.
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iokohtvõrkude otsimiseks 
ls > Ühen.hald. > Kasutatavad 

unkti loomiseks valige 
sp..

iseks vajutage  ja valige 
 > Valikud > Seaded > Ühendus. 
dmed.

örduspunkti valimine Interneti-
s.

nktsioonis Otsing kasutatava 
inguteenuse määramine.

tmiseks vajutage  ja valige 
 > Valikud > Seaded > 
e järgmised andmed.

äälingusaadete salvestuskoha 
mi parimaks kasutamiseks on 
as.
Teie seadmele
Nokia taskuhääling 

Taskuhääling on meetod heli- ja videosisu edastamiseks 
Interneti kaudu kas RSS-i või ATOM-i tehnoloogia abil, et 
taasesitada seda mobiilsideseadmetes ja arvutites.

Nokia taskuhäälingu rakenduse abil saate raadioühenduse 
kaudu taskuhäälingusaateid otsida, nendega tutvuda, neid 
tellida ja alla laadid ning taskuhäälingu heli- ja 
videosaateid oma seadmega esitada, hallata ning jagada.

Taskuhäälingu avamiseks vajutage  ja valige 
Download! > Podcasting.

Seaded
Enne Nokia taskuhäälingu kasutamist määrake oma 
ühenduse ja allalaadimise seaded.

Soovitatavaks ühendusmeetodiks on raadiokohtvõrk 
(WLAN). Enne teiste ühenduste kasutamist küsige oma 
teenusepakkujalt, millised on tingimused ja andmeteenuse 
tasud. Näiteks koondtasuga andmeteenus võib võimaldada 
suure andmemahu edastamist ühe kuutasu eest.

Leviulatuses olevate raad
vajutage  ja valige Too
WLAN-võrgud. 

Võrgus Interneti pöördusp
Valikud > Määra pöördu

Ühenduse seaded
Ühenduseseadete muutm
Download! > Podcasting
Määratlege järgmised an

Vaikepöörduspunkt - pö
ühenduse määratlemisek

Otsinguteenuse URL - fu
taskuhäälingusaadete ots

Allalaadimisseaded
Allalaadimisseadete muu
Download! > Podcasting
Allalaadimine. Määratleg

Salvestuskoht:  - taskuh
määramine. Salvestusruu
soovitatav valida kõvaket
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häälingusaateid võtmesõna või 

uhäälingusaadete otsinguteenust, 
odcasting > Valikud > Seaded > 
nuse URL alt.

tsimiseks vajutage , valige 
ng > Otsing ja sisestage soovitud 

ufunktsioon otsib 
e pealkirju ja kirjeldustes leiduvaid 
nkreetseid osi. Üldised teemad, 
i "hip-hop" annavad tavaliselt 
ui konkreetne meeskond või 

eks ja selle lisamiseks menüüsse 
Telli. Ühe saate saab 
enüsse lisada ka vastava saate 

ks valige Valikud > Uus otsing. 

bisaidile minemiseks valige 
t (vajalik on võrguühendus).

mete vaatamiseks valige 
Te
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e Uuendussagedus - taskuhäälingusaadete 
uuendussageduse määramine.

Järgm. uuend. kuupäev - järgmise automaatuuenduse 
kuupäeva määramine.

Järgm. uuend. kellaaeg - järgmise automaatuuenduse 
kellaaja määramine.

Automaatuuendused toimuvad ainult juhul, kui valitud on 
konkreetne vaikepöörduspunkt ja Nokia taskuhääling 
töötab. Kui Nokia taskuhääling ei tööta, siis 
automaatuuendusi ei aktiveerita.

Allalaadimispiir - taskuhäälingusaadete allalaadimiseks 
kasutatava mälu suuruse määramine.

Piirmäära ületamisel - allalaadimise piirmäära ületamisel 
toimuva tegevuse määramine.

Kui seadistada rakendus taskuhäälingusaateid 
automaatselt kohale toimetama, võib sellega kaasneda 
suurte andmehulkade edastamine läbi teie 
teenusepakkuja võrgu. Andmeedastustasude teabe 
saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Vaikeseadete taastamiseks valige vaates Seaded punkt 
Valikud > Taasta vaikeseaded.

Otsing
Otsing aitab leida tasku
pealkirja järgi.

Otsimootor kasutab task
mille määrasite valiku P
Ühendus > Otsingutee

Taskuhäälingusaadete o
Download!  > Podcasti
võtmesõnad.

 Näpunäide. Otsing
taskuhäälingusaadet
võtmesõnu, mitte ko
näiteks "jalgpall" võ
paremaid tulemusi k
esineja.

Märgitud kanali tellimis
Taskuhäälingud valige 
taskuhäälingusaadete m
valimise teel.

Uue otsingu käivitamise

Taskuhäälingusaate vee
Valikud > Ava veebileh

Taskuhäälingusaate and
Valikud > Kirjeldus. 
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lisamiseks valige Valikud > 
 Kaust. Valige pealkiri, .opml 
p Language) faili URL ja Valmis.

 või veebikataloogi muutmiseks 

pml faili importimiseks valige 
-fail. Valige faili asukoht ja 

ks multimeediumsõnumis või 
du valige kaust ja Valikud > 

duse kaudu saadetud sõnumi 
t salvestada see menüü Kaustad 
kaust Saabunud , et tellida linke 
Taskuhäälingud.

e tellimist saate menüü 
si hallata, alla laadida ja esitada 
Otsing abil või URL-i sisestamise 

dete vaatamiseks valige 
ngud. Üksikute osade pealkirjade 
häälingusaate konkreetne 
uhäälingusaate pealkiri. 
Valitud taskuhäälingusaate või -saadete saatmiseks teise 
ühilduvasse seadmesse valige Valikud >  Send.

Saadaolevad valikud võivad erinevad olla.

Rakendus Kaustad
Rakendus Kaustad aitab teil leida tellimiseks uusi 
taskuhäälingusaadete osi, võimaldades luua ja avada 
veebikatalooge.

Rakenduse Kaustad avamiseks vajutage  ja valige 
Download! > Podcasting > Kaustad.

Rakenduse Kaustad sisu muutub. Valige soovitud kataloogi 
kaust ja värskendage seda (vajalik on võrguühendus). Kui 
kausta värvus muutub, vajutage juhtnuppu, et see uuesti 
avada.

Rakendus Kaustad võib sisaldada populaarsuse põhjal 
järjestatud tippsaateid või teemakaustu. 

Soovitud kaustateema avamiseks vajutage juhtnuppu. 
Kuvatakse taskuhäälingusaadete loend.

Et tellida taskuhäälingusaade ja lisada see oma 
taskuhäälingusaadete menüüsse, valige vastav pealkiri ja 
vajutage juhtnuppu. Pärast taskuhäälingusaate osade 
tellimist saate neid taskuhäälingusaadete menüü kaudu 
alla laadida, hallata ja esitada.

Uue kataloogi või kausta 
Uus > Veebikataloog või
(Outline Processor Marku

Valitud kausta, veebilingi
valige Valikud > Muuda.

Seadmesse salvestatud .o
Valikud > Impordi OPML
importige see.

kataloogikausta saatmise
Bluetoothi ühenduse kau
Saada.

Kui saate Bluetoothi ühen
.opml failiga, avage fail, e
kausta Saabunud. Avage 
ja lisada need menüüsse 

Allalaadimine
Pärast taskuhäälingusaat
Taskuhäälingud kaudu o
kas funktsiooni Kaustad, 
teel.

Tellitud taskuhäälingusaa
Podcasting > Taskuhääli
nägemiseks (osa on tasku
meediumifail) valige task
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ate või märgitud 
uendamise peatamiseks valige 
amine. 

saade kõrvaldada ja lisada see 
dusse Kaustad, valige Valikud > 

gusaade saate URL-i lisamise teel, 
skuhääl.saade.

t määramata või kui teil palutakse 
use ajal kasutajanimi ja parool 
 oma teenusepakkuja poole.

ate URL-i muutmiseks valige 

gusaate või märgitud 
eadmest kustutamiseks valige 

älingusaade või märgitud 
ml (Outline Processor Markup 

ltimeediumsõnumis või Bluetoothi 
hilduvasse seadmesse, valige 

adete grupi korraga 
iseks või saatmiseks valige 

a valik, märkige soovitud 
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e Allalaadimise alustamiseks valige osa pealkiri.. Valitud või 
märgitud osade allalaadimiseks või nende allalaadimise 
jätkamiseks valige Valikud > Laadi alla või Jätka 
allalaadimist. Korraga saab alla laadida mitut osa.

Taskuhäälingusaate mingi osa esitamiseks allalaadimise 
ajal või pärast seda valige Podcasts > Valikud > Esita 
näide.

Täielikult allalaaditud taskuhäälingusaated leiate 
muusikapleieri kaustast ®anrid, kuid kaustas Kõik laulud 
ei näidata neid enne muusikakogu värskendamist.

Saadaolevad valikud võivad erinevad olla.

Taskuhäälingusaadete esitamine ja 
haldamine
Valitud taskuhäälingusaate olemasolevate osade 
esitamiseks valige Valikud > Ava. Iga osa kohta näete 
failivormingut, faili suurust ja üleslaadimise aega.

Kui taskuhäälingusaade on täielikult alla laaditud, valige 
kogu osa esitamiseks Podcasts > Valikud > Esita või 
vajutage  ja valige Music > Muusikapleier.

Valitud taskuhäälingusaate või märgitud 
taskuhäälingusaadete uuendamiseks uue osaga valige 
Valikud > Uuenda.

Valitud taskuhäälingusa
taskuhäälingusaadete u
Valikud > Peata uuend

Et valitud taskuhäälingu
veebikataloogina raken
Teisalda kausta.

Et lisada uus taskuhäälin
valige Valikud > Uus ta

Kui teil on pöörduspunk
pakettandmesideühend
sisestada, siis pöörduge

Valitud taskuhäälingusa
Valikud > Muuda.

Allalaaditud taskuhäälin
taskuhäälingusaadete s
Valikud > Kustuta.

Et saata valitud taskuhä
taskuhäälingusaated .op
Language) failidena mu
ühenduse kaudu teise ü
Valikud > Saada.

Valitud taskuhäälingusa
uuendamiseks, kustutam
Valikud > Vali / tühist
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entide vaatamist, mis on 
s .doc programmides Microsoft 
 Palm eBooks. Kõiki nimetatud 
 ja funktsioone ei toetata.

vaatamine
asutage juhtnuppu.

ndist valige Valikud > Search.

 kasutada seejärel järgmisi 

ndi algusesse, lõppu või 
kti.

i vähendamine.

endi automaatse kerimise 
tamiseks vajutage juhtnuppu.

il saab seadme ekraanil vaadata  
ud faile.

dustes Microsoft Excel 97, 2000, 
s salvestatud arvutustabelite 
d failivormingute versioone ja 

0).
taskuhäälingusaated ning valige Valikud, et valida 
soovitud toiming.

Taskuhäälingusaate veebisaidi avamiseks (vajalik on 
võrgühendus) valige Valikud > Ava veebileht.

Et luua Interneti-ühendus ja suhelda taskuhäälingusaate 
autoritega hääletamise või kommenteerimise teel, valige 
Valikud > Kuva kommentaarid.

Quickoffice 

Quickoffice'i rakenduste kasutamiseks vajutage  ja 
valige Office > Quickoffice. Avaneb seadmesse 
salvestatud .doc, .xls-, .ppt ja .txt vormingus failide loend.

Faili avamiseks vastavas rakenduses vajutage juhtnuppu. 
Failide sortimiseks valige Valikud > Sortimisviis.

Et avada Quickword, Quicksheet või Quickpoint, liikuge 
juhtnupu abil paremale, et jõuda soovitud vaatesse.

Quickword
Rakenduse Quickword abil saate vaadata oma seadme 
ekraanil Microsoft Wordi omavorminguga dokumente. 
Quickword toetab värve, paksu ja kaldkirja ning 
allajoonimist.

Quickword toetab dokum
salvestatud failivormingu
Word 97, 2000 ja XP ning
failivormingute versioone

Wordi dokumentide 
Dokumendis liikumiseks k

Teksti otsimiseks dokume

Võite valida ka Valikud ja
funktsioone.

Go to - liikumine dokume
kindlasse dokumendi pun

Zoom - suurendamine võ

Start Autoscroll - dokum
käivitamine. Kerimise pea

Quicksheet
Rakenduse Quicksheet ab
Microsoft Excelis koostat

Quicksheet toetab raken
2003 ja XP .xls vormingu
vaatamist. Kõiki nimetatu
funktsioone ei toetata.

(Vt ka ptk ‘Lisateave’ lk 1
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mise slaidi valimiseks liikuge 
les.

isekraanil valige Valikud > 

entide laiendamiseks 
alikud > Piirjoon > Laienda.

ga Quickword, Quicksheet või 
 siis saate lisateavet saidilt 
ugiteavet saate ka e-posti teel 
quickoffice.com.

Reader 

te lugeda oma seadme ekraanil 

ndus on optimeeritud PDF-
itamiseks telefonides ja muudes 
 ning võimaldab 
võrreldes vaid piiratud arvu 
mist.

s ei ole saadaval kõigis keeltes.
Te
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e Arvutustabelite vaatamine
Tabelis liikumiseks kasutage juhtnuppu.

Töölehtede vahetamiseks valige Valikud > Panoraami.

Teksti otsimiseks arvutustabeli väärtuste või valemite 
hulgast valige Valikud > Otsi.

Tabeli esitusviisi muutmiseks valige Valikud ja kasutage 
seejärel järgmisi funktsioone.

Suumi - suurendamine või vähendamine.

Kinnista lahtrid - esiletõstetud rea, veeru või mõlema 
nähtaval hoidmine arvutustabelis liikumisel.

Muuda suurust - veergude ja ridade mõõtmete 
muutmine.

Quickpoint
Rakenduse Quickpoint abil saate seadme ekraanil 
vaadata  Microsoft PowerPointis koostatud esitlusi.

Quickpoint toetab rakendustes Microsoft PowerPoint 97, 
2000 ja XP .ppt vormingus salvestatud dokumentide 
vaatamist. Kõiki nimetatud failivormingute versioone ja 
funktsioone ei toetata.

Esitluste vaatamine
Slaidi-, liigendus- või märkmekuva valimiseks liikuge 
juhtnupu abil vasakule või paremale.

Esitluse eelmise või järg
juhtnupu abil alla- või ü

Esitluse vaatamiseks tä
Täisekraan.

Esitluse liigenduse elem
liigendusvaates valige V

Lisateave
Kui teil tekib rakenduse
Quickpoint probleeme,
www.quickoffice.com. T
aadressilt supportS60@

Adobe 

 Adobe Readeri abil saa
PDF-dokumente.

 Märkus. See rake
dokumentide sisu nä
mobiilsideseadmetes
arvutiversioonidega 
funktsioonide kasuta

 Märkus. Rakendu
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mine
ili avanud, valige Valikud ning 
nidest.

 vähendamine (k.a valitud 
ka muuta dokumendi suuruse 
aks või sobitada terve PDF-faili 

umendist.

mine täisekraanil. PDF-
 suunas 90 kraadi võrra pöörata.

 järgmisele, eelmisele, esimesele 

ine seadme mällu või 

tava suurendusastme ja 
.

di atribuutide kuvamine.

ake veebisaiti www.adobe.com.

simuste, ettepanekute ja teabe 
rumit "Adobe Reader for 

sil 
/forums/main.html.
Dokumentidele kasutamiseks ning avamiseks on järgmised 
võimalused.
• Vajutage  ja valige Office > Adobe PDF. Seadme 

mällu ja mälukaardile salvestatud dokumentide 
sirvimiseks ja avamiseks valige Valikud > Leia fail.

• Avage mõne vastuvõetud e-kirja manus (võrguteenus).
• Saatke soovitud dokument Bluetoothi ühenduse kaudu 

menüü Sõnumid kausta Saabunud.
• Seadme mällu ja mälukaardile salvestatud 

dokumentide sirvimiseks ja avamiseks kasutage 
funktsiooni Failihaldur.

• Sirvige veebilehti. Enne sirvimist kontrollige, kas teie 
seadmes on seadistatud Interneti-pöörduspunkt.

PDF-failide haldamine
PDF-failide sirvimiseks ja haldamiseks vajutage  ja 
valige Office > Adobe PDF. Failivaates on teie viimaste 
failide loetelu. Dokumendi avamiseks liikuge sellele ja 
vajutage juhtnuppu.

Võite valida ka Valikud ja kasutada seejärel järgmisi 
funktsioone.

Leia fail - seadme mälus või mälukaardil olevate PDF-
failide sirvimine.

Seaded - PDF-dokumentide puhul vaikimisi kasutatava 
suurendusastme ja kuvamisre¾iimi muutmine.

PDF-failide vaata
Kui olete soovitud PDF-fa
üks järgmistest funktsioo

Suumi - suurendamine ja
protsendimäärani). Saab 
ekraani laiuse jaoks sobiv
lehekülje ekraanile.

Leia - teksti otsimine dok

Vaata - dokumendi vaata
dokumenti saab mõlemas

Mine - liikumine valitud,
või viimasele leheküljele. 

Salvesta - faili salvestam
mälukaardile.

Seaded - vaikimisi kasuta
kuvamisre¾iimi muutmine

Andmed - PDF-dokumen

Lisateave
Lisateabe saamiseks vaad

Rakendust käsitlevate kü
esitamiseks külastage foo
Symbian OS user" aadres
http://adobe.com/support
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Teie arvutile 
Nokia PC Suite

Nokia PC Suite on arvutirakenduste komplekt, mis on välja 
töötatud kasutamiseks seadmega Nokia N91.

Komplekti Nokia PC Suite installimiseks ja kasutamiseks 
vajate arvutit, kus töötab operatsioonisüsteem Microsoft 
Windows 2000 või XP, ning mis ühildub müügikomplekti 
kuuluva USB-kaabliga või toetab Bluetoothi ühendust. 
Komplekti Nokia PC Suite kasutamiseks tuleb see 
ühilduvasse arvutisse installida. Lisateavet saate seadme 
müügikomplekti kuuluvalt CD-ROM-ilt.

CD-ROM-il on elektronkujul olemas ka Nokia PC Suite'i 
täielik kasutusjuhend. Lisateavet ning tarkvarakomplekti  
Nokia PC Suite värskeima versiooni allalaadimise juhised 
leiate veebisaidilt www.nokia.com/pcsuite.

Mõned Nokia PC Suite'i kasulikest rakendustest on 
järgmised.

Get Connected - seadme esmakordne ühendamine 
ühilduva arvutiga.

Nokia PC Sync - kontaktandmete, kalendri, ülesannete ja 
märkmete sünkroonimine seadme ja ühilduva arvuti 
isikliku teabehalduri (PIM, Personal Information Manager), 
näiteks Microsoft Outlooki või Lotus Notes-i vahel, ning 
veebijärjehoidjate sünkroonimine seadme ja ühilduvate 
brauserite vahel.

Content Copier - seadmes asuvate andmete varundamine 
või salvestatud andmete taastamine ühilduvast arvutist 
seadmesse.

Nokia Phone Browser - seadme kaustade sisu haldamine 
Windows Exploreri kaudu.

One Touch Access - võrguühenduse loomine seadme 
modemina kasutamise teel.

Lisateave
Lisateavet ning tarkvarakomplekti  Nokia PC Suite 
värskeima versiooni allalaadimise juhised leiate 
veebisaidilt www.nokia.com/pcsuite.


