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INFORMACJE O DODATKOWYCH APLIKACJACH DLA URZ¡DZENIA NOKIA N91-2
W pamiêci urz±dzenia oraz na dostarczonym wraz z nim dysku CD-ROM znajduj± 
siê dodatkowe aplikacje firmy Nokia oraz innych producentów. Zawarto¶æ oraz 
dostêpno¶æ aplikacji i us³ug mo¿e siê ró¿niæ w poszczególnych krajach, u ró¿nych 
sprzedawców detalicznych i/lub operatorów sieci. Aplikacje i dodatkowe 
informacje o korzystaniu z nich, podane pod adresem www.nokia.com/support, s± 
dostêpne tylko w niektórych jêzykach.
Niektóre operacje i funkcje zale¿± od karty SIM i/lub sieci, us³ug MMS b±d¼ 
kompatybilno¶ci urz±dzeñ i obs³ugiwanych formatów materia³ów. Za niektóre 
us³ugi jest pobierana osobna op³ata.

BRAK GWARANCJI
Aplikacje dostarczone z urz±dzeniem zosta³y opracowane przez osoby lub firmy 
niezwi±zane z firm± Nokia i s± w³asno¶ci± tych osób lub firm. W odniesieniu do 
tych aplikacji firmie Nokia nie przys³uguj± ¿adne prawa autorskie ani inne prawa 
w³asno¶ci. W zwi±zku z tym firma Nokia nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za 
zapewnienie u¿ytkownikom koñcowym obs³ugi serwisowej, za prawid³owo¶æ 
dzia³ania tych aplikacji ani za przedstawione w nich informacje b±d¼ za zawarte 
w nich materia³y. Firma Nokia nie udziela te¿ ¿adnych gwarancji na aplikacje 
innych firm.
U¯YTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMO¦CI, ¯E APLIKACJE 
DOSTARCZANE S¡ NA ZASADZIE „TAK, JAK S¡”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, 
UDZIELANEJ W SPOSÓB WYRA¬NY B¡D¬ DOROZUMIANY, W NAJSZERSZYM 
ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY W£A¦CIWYCH PRZEPISÓW PRAWA. 
U¯YTKOWNIK PRZYJMUJE RÓWNIE¯ DO WIADOMO¦CI, ¯E FIRMA NOKIA ANI 
PODMIOTY Z NI¡ ZWI¡ZANE NIE SK£ADAJ¡ ¯ADNYCH ZAPEWNIEÑ ANI 
O¦WIADCZEÑ, TAK WYRA¬NYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZ¡CYCH 
MIÊDZY INNYMI, LECZ NIE WY£¡CZNIE, TYTU£U PRAWNEGO DO 
OPROGRAMOWANIA, JEGO JAKO¦CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO¦CI DO 
OKRE¦LONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRZEZ APLIKACJE JAKICHKOLWIEK 
PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH LUB 
ZNAKÓW TOWAROWYCH.

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.
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Wprowadzenie
Numer modelu: Nokia N91-2

Nazywany w dalszej czê¶ci dokumentu Nokia N91.

Nokia N91 to zaawansowane, inteligentne urz±dzenie 
multimedialne. Istniej± ró¿ne aplikacje udostêpniane 
przez firmê Nokia i innych producentów oprogramowania, 
zwiêkszaj±ce mo¿liwo¶ci urz±dzenia Nokia N91.

Niektóre z tych aplikacji znajduj± siê w pamiêci 
urz±dzenia lub na dysku twardym, a niektóre na dysku 
CD-ROM dostarczonym z urz±dzeniem.

Dostêpno¶æ aplikacji mo¿e byæ uzale¿niona od kraju lub 
regionu sprzeda¿y.

Korzystanie z niektórych aplikacji wymaga 
zaakceptowania warunków odpowiedniej licencji.

Aby mo¿na by³o u¿ywaæ aplikacji znajduj±cych siê na 
dysku CD-ROM, nale¿y zainstalowaæ je na kompatybilnym 
komputerze.

Us³ugi sieciowe
Aby u¿ywaæ telefonu, trzeba mieæ dostêp do us³ug 
¶wiadczonych przez dostawców us³ug bezprzewodowych. 
Wiele funkcji wymaga dostêpu do specjalnych us³ug 

sieciowych. Us³ugi te nie s± dostêpne we wszystkich 
sieciach; korzystanie z us³ug sieciowych w innych sieciach 
mo¿e wymagaæ podpisania specjalnych umów 
z us³ugodawc±. Instrukcje i informacje na temat op³at 
mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy. W niektórych sieciach 
mog± obowi±zywaæ ograniczenia wp³ywaj±ce na sposób 
korzystania z us³ug sieciowych. Niektóre sieci mog± na 
przyk³ad nie udostêpniaæ pewnych us³ug lub specyficznych 
dla danego jêzyka znaków.

Pomoc techniczna
Pomoc techniczn± dotycz±c± aplikacji udostêpnianych 
przez innych producentów ¶wiadcz± producenci tych 
aplikacji. W przypadku wyst±pienia problemów z aplikacj± 
nale¿y zwróciæ siê o pomoc za po¶rednictwem 
odpowiedniej witryny internetowej. £±cza internetowe 
znajduj± siê na koñcu rozdzia³ów po¶wiêconych 
aplikacjom w tej instrukcji.
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za³towana taryfa mo¿e 
¿ych ilo¶ci danych w ramach 
.

dowe sieci LAN znajduj±ce siê 
wybierz Tools > Mnd¿. po³. > 

pu do internetu w sieci, wybierz 
pu.

ienia po³±czeñ, naci¶nij  
odcasting > Opcje > 
. Okre¶l nastêpuj±ce elementy:

 wybór punktu dostêpu 
 z internetem.

okre¶lenie us³ugi wyszukiwania 
zie u¿ywana przez funkcjê 

ia
ienia pobierania, naci¶nij  
odcasting > Opcje > 
. Okre¶l nastêpuj±ce elementy:
Dla urz±dzenia
Nokia Podcasting 

Podcasting to metoda dostarczania materia³ów audio lub 
wideo za po¶rednictwem internetu przy u¿yciu technologii 
RSS lub ATOM, umo¿liwiaj±ca ich odtwarzanie 
w urz±dzeniach przeno¶nych i na komputerach.

Za pomoc± aplikacji Nokia Podcasting mo¿na wyszukiwaæ, 
odkrywaæ, subskrybowaæ i pobieraæ bezprzewodowe emisje 
podcast, a tak¿e odtwarzaæ i udostêpniaæ emisje podcast 
materia³ów audio i wideo oraz porz±dkowaæ je 
w urz±dzeniu.

Aby otworzyæ aplikacjê Podcasting, naci¶nij  i wybierz 
Download! > Podcasting.

Ustawienia
Przed rozpoczêciem korzystania z aplikacji Nokia 
Podcasting nale¿y okre¶liæ ustawienia po³±czenia 
i pobierania.

Zalecan± metod± po³±czeñ jest bezprzewodowa sieæ LAN 
(WLAN). Przed u¿yciem innych po³±czeñ nale¿y sprawdziæ 
u us³ugodawcy warunki i op³aty za us³ugi transmisji 

danych. Na przyk³ad zryc
umo¿liwiaæ transmisjê du
jednej miesiêcznej op³aty

Aby wyszukaæ bezprzewo
w zasiêgu, naci¶nij  i 
Dost. WLAN-y. 

Aby utworzyæ punkt dostê
Opcje > Okre¶l pkt dostê

Ustawienia po³±czeñ
Aby zmodyfikowaæ ustaw
i wybierz Download! > P
Ustawienia > Po³±czenie

Domy¶lny pkt dostêpu —
okre¶laj±cego po³±czenie

Wyszukaj URL us³ugi — 
emisji podcast, która bêd
Wyszukaj.

Ustawienia pobieran
Aby zmodyfikowaæ ustaw
i wybierz Download! > P
Ustawienia > Pobieranie
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³atwia znajdowanie emisji podcast 
h lub tytu³ów.

ia wykorzystuje us³ugê 
dcast skonfigurowan± przez 
 Podcasting > Opcje > 
ie > Wyszukaj URL us³ugi.

dcast, naci¶nij  i wybierz 
ng > Wyszukaj, a nastêpnie 
 s³owa kluczowe.

cja wyszukiwania powoduje 
w emisji podcast i s³ów kluczowych 
kre¶lonych epizodach. Tematy 
futbol lub hip-hop, zazwyczaj daj± 
re¶lona dru¿yna lub wykonawca.

cjê zaznaczonego kana³u (lub 
 folderu Podcasty, wybierz 
cast mo¿esz równie¿ dodaæ do 
czaj±c j±.

szukiwanie, wybierz Opcje > Nowe 

internetowej emisji podcast, 
z stronê internet. (wymagane jest 
Dl
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ia Zapisz w — okre¶lenie lokalizacji, w której maj± byæ 
zapisywane emisje podcast. Najlepsze wykorzystanie 
miejsca zapewnia dysk twardy.

Czêsto¶æ aktualizacji — okre¶lenie czêstotliwo¶ci 
aktualizowania emisji podcast.

Data nastêpnej aktualiz. — okre¶lenie daty nastêpnej 
aktualizacji automatycznej.

Godzina nastêp. aktual. — okre¶lenie godziny nastêpnej 
aktualizacji automatycznej.

Aktualizacje automatyczne maj± miejsce tylko 
w przypadku, gdy wybrany jest domy¶lny punkt dostêpu 
i uruchomiona jest aplikacja Nokia Podcasting. Je¶li 
aplikacja Nokia Podcasting nie jest uruchomiona, 
aktualizacje automatyczne s± nieaktywne.

Limit pobierania — okre¶lenie rozmiaru pamiêci 
u¿ywanej do pobierania emisji podcast.

Po przekroczeniu limitu — okre¶lenie reakcji po 
przekroczeniu limitu pobierania.

Ustawienie w aplikacji automatycznego pobierania emisji 
podcast mo¿e powodowaæ transmisjê du¿ych ilo¶ci 
danych przez sieæ us³ugodawcy. Skontaktuj siê 
z us³ugodawc±, aby uzyskaæ informacje na temat op³at za 
transmisjê danych.

Aby przywróciæ ustawienia domy¶lne, wybierz Opcje > 
Przywróæ domy¶lne w widoku Ustawienia.

Wyszukiwanie
Funkcja wyszukiwania u
wed³ug s³ów kluczowyc

Mechanizm wyszukiwan
wyszukiwania emisji po
wybranie kolejno opcji:
Ustawienia > Po³±czen

Aby wyszukaæ emisje po
Download!  > Podcasti
wprowad¼ odpowiednie

 Wskazówka: Funk
wyszukiwanie tytu³ó
w opisach, a nie w o
ogólne, na przyk³ad 
lepsze wyniki ni¿ ok

Aby rozpocz±æ subskryp
kana³ów) i dodaæ go do
Subskrybuj. Emisjê pod
folderu Podcasty, zazna

Aby rozpocz±æ nowe wy
wyszukiwanie. 

Aby przej¶æ do witryny 
wybierz Opcje > Otwór
po³±czenie sieciowe).
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pizodów emisji podcast mo¿na 
dtwarzaæ je w folderze Podcasty.

lub folder, wybierz Opcje > 
towy lub Folder. Wybierz tytu³, 
tline Processor Markup 

ny folder, ³±cze internetowe lub 
ierz Opcje > Edytuj.

pml zapisany w urz±dzeniu, 
j plik OPML. Wybierz lokalizacjê 

u jako wiadomo¶æ 
rednictwem ³±cza Bluetooth, 
Wy¶lij.

i z plikiem .opml wys³anej za 
etooth otwórz plik, aby zapisaæ 
 folderze Katalogi. Otwórz 
 subskrypcjê dowolnych ³±czy, 
 do folderu Podcasty.

ji emisji podcast z folderu 
prowadzaj±c adres URL, mo¿na 
dtwarzaæ epizody w folderze 
Aby zobaczyæ szczegó³y emisji podcast, wybierz Opcje > 
Opis. 

Aby wys³aæ wybran± emisjê (lub emisje) podcast do innego 
kompatybilnego urz±dzenia, wybierz Opcje > Wy¶lij.

Dostêpne opcje mog± siê ró¿niæ.

Katalogi
Katalogi u³atwiaj± znajdowanie nowych epizodów emisji 
podcast, które mo¿na subskrybowaæ, umo¿liwiaj±c 
tworzenie i otwieranie katalogów internetowych.

Aby otworzyæ folder Katalogi, naci¶nij  i wybierz 
Download!  > Podcasting > Katalogi.

Zawarto¶æ folderu Katalogi siê zmienia. Wybierz folder 
¿±danego katalogu i zaktualizuj go (wymagane jest 
po³±czenie sieciowe). Gdy zmieni siê kolor folderu, naci¶nij 
ponownie joystick, aby otworzyæ folder.

Katalogi mog± zawieraæ najlepsze emisje podcast 
wy¶wietlane wed³ug stopnia popularno¶ci lub foldery 
tematyczne. 

Aby otworzyæ ¿±dany temat folderu, naci¶nij joystick. 
Zostanie wy¶wietlona lista emisji podcast.

Aby rozpocz±æ subskrypcjê emisji podcast i dodaæ j± do 
folderu Podcasty, zaznacz tytu³ i naci¶nij joystick. Po 

rozpoczêciu subskrypcji e
pobieraæ, porz±dkowaæ i o

Aby dodaæ nowy katalog 
Nowy > Katalog interne
adres URL pliku .opml (Ou
Language) oraz Gotowe.

Aby zmodyfikowaæ wybra
katalog internetowy, wyb

Aby zaimportowaæ plik .o
wybierz Opcje > Importu
pliku i zaimportuj go.

Aby wys³aæ folder katalog
multimedialn± lub za po¶
wybierz folder i Opcje > 

Po odebraniu wiadomo¶c
po¶rednictwem ³±cza Blu
go w grupie Odebrane w
Odebrane, aby rozpocz±æ
które maj± zostaæ dodane

Pobieranie
Po rozpoczêciu subskrypc
Katalogi, Wyszukaj lub w
porz±dkowaæ, pobieraæ i o
Podcasty.
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od po jego ca³kowitym pobraniu, 
cje > Odtwórz lub naci¶nij  
arzacz muzyczny.

ran± emisjê podcast lub 
ast o nowy epizod, wybierz 

wanie wybranej emisji podcast lub 
dcast, wybierz Opcje > Zatrzymaj 

isjê podcast i dodaæ j± do folderu 
ternetowy, wybierz Opcje > 

 podcast, wprowadzaj±c jej adres 
owy podcast.

y punkt dostêpu lub je¶li podczas 
ransmisji danych pojawia siê monit 
u¿ytkownika i has³a, skontaktuj siê 

s URL wybranej emisji podcast, 
j.

isjê podcast lub zaznaczone emisje 
ybierz Opcje > Usuñ

isjê podcast lub zaznaczone emisje 
patybilnego urz±dzenia jako pliki 
r Markup Language) w wiadomo¶ci 
Dl
a 
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ia Aby zobaczyæ subskrybowane emisje podcast, wybierz 
Podcasting > Podcasty. Aby zobaczyæ tytu³y 
poszczególnych epizodów (epizod to konkretny plik 
multimedialny emisji podcast), wybierz tytu³ emisji 
podcast. 

Aby rozpocz±æ pobieranie, wybierz tytu³ epizodu. Aby 
pobraæ wybrane lub zaznaczone epizody (b±d¼ 
kontynuowaæ ich pobieranie), wybierz Opcje > Pobierz 
lub Kontynuuj pobieranie. Jednocze¶nie mo¿na pobieraæ 
wiele epizodów.

Aby odtworzyæ fragment emisji podcast podczas 
pobierania lub po jego zakoñczeniu, wybierz Podcasts > 
Opcje > Odtwórz próbkê.

Pobrane w ca³o¶ci emisje podcast mo¿na znale¼æ 
w folderze Rodzaje muzyki w Odtwarzaczu muzycznym, 
ale nie bêd± one widoczne w folderze Wszys. utwory, 
dopóki nie zostanie od¶wie¿ona biblioteka muzyczna.

Dostêpne opcje mog± siê ró¿niæ.

Odtwarzanie i porz±dkowanie emisji 
podcast
Aby wy¶wietliæ dostêpne epizody wybranej emisji podcast, 
wybierz Opcje > Otwórz. Poni¿ej ka¿dego epizodu 
znajduj± siê informacje o formacie pliku, rozmiarze pliku 
i czasie przekazywania.

Aby odtworzyæ ca³y epiz
wybierz Podcasts > Op
i wybierz Music > Odtw

Aby zaktualizowaæ wyb
zaznaczone emisje podc
Opcje > Aktualizuj.

Aby zatrzymaæ aktualizo
zaznaczonych emisji po
aktualizacjê 

Aby usun±æ wybran± em
Katalogi jako katalog in
Przenie¶ do katalogu.

Aby dodaæ now± emisjê
URL, wybierz Opcje > N

Je¶li nie zosta³ okre¶lon
po³±czenia pakietowej t
o wprowadzenie nazwy 
z us³ugodawc±.

Aby zmodyfikowaæ adre
wybierz Opcje > Edytu

Aby usun±æ pobran± em
podcast z urz±dzenia, w

Aby wys³aæ wybran± em
podcast do innego kom
.opml (Outline Processo
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o¿liwia wy¶wietlanie 
icrosoft Word na ekranie 

bs³uguje wy¶wietlanie kolorów, 
dkre¶lenia.

¶wietlanie dokumentów 
c w programie Microsoft Word 
 Palm eBooks w formacie .doc. 
b funkcje wymienionych 
giwane.

entów programu Word
, u¿yj joysticka.

kumencie, wybierz Opcje > 

pcje i jedn± z nastêpuj±cych 

z±tek, na koniec lub do 
entu

 pomniejszenie

czêcie automatycznego 
by zatrzymaæ przewijanie, 
multimedialnej lub za po¶rednictwem ³±cza Bluetooth, 
wybierz Opcje > Wy¶lij.

Aby zaktualizowaæ, usun±æ i wys³aæ grupê wybranych 
emisji podcast jednocze¶nie, wybierz Opcje > Zaznacz/
Usuñ zazn., zaznacz ¿±dane emisje podcast i wybierz 
Opcje, aby wybraæ odpowiedni± akcjê.

Aby otworzyæ witrynê internetow± emisji podcast 
(wymagane jest po³±czenie sieciowe), wybierz Opcje > 
Otwórz stronê internet..

Aby po³±czyæ siê z internetem w celu nawi±zania interakcji 
(g³osowania i komentowania) z twórcami emisji podcast, 
wybierz Opcje > Wy¶wietl komentarze

Quickoffice 

Aby u¿ywaæ aplikacji Quickoffice, naci¶nij  i wybierz 
Office > Quickoffice. Zostanie otwarta lista plików 
w formatach .doc, .xls, .ppt i .txt zapisanych w urz±dzeniu.

Aby otworzyæ plik w odpowiedniej aplikacji, naci¶nij 
joystick. Aby posortowaæ pliki, wybierz Opcje > Sortuj 
wed³ug.

Aby otworzyæ aplikacjê Quickword, Quicksheet lub 
Quickpoint, przewiñ w prawo w celu otwarcia ¿±danego 
widoku.

Quickword
Aplikacja Quickword um
dokumentów programu M
urz±dzenia. Quickword o
pogrubienia, kursywy i po

Quickword umo¿liwia wy
zapisanych w formacie do
97, 2000 i XP oraz plików
Nie wszystkie warianty lu
formatów plików s± obs³u

Wy¶wietlanie dokum
Aby wej¶æ do dokumentu

Aby wyszukaæ tekst w do
Search.

Mo¿esz równie¿ wybraæ O
opcji:

Go to — przej¶cie na poc
wybranego miejsca dokum

Zoom — powiêkszenie lub

Start Autoscroll — rozpo
przewijania dokumentu. A
naci¶nij joystick.
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sowanie rozmiaru kolumn lub 

mo¿liwia wy¶wietlanie prezentacji 
werPoint na ekranie urz±dzenia.

y¶wietlanie prezentacji 
e .ppt w programie Microsoft 
P. Nie wszystkie warianty lub 
ormatów plików s± obs³ugiwane.

ntacji
y widokami slajdów, konspektu 
wo lub w prawo.

go lub do poprzedniego slajdu 
w górê lub w dó³.

cjê na ca³ym ekranie, wybierz 

 konspektu prezentacji w widoku 
je > Podgl±d > Rozwiñ.

ji
ia problemów z aplikacj± 
t lub Quickpoint odwied¼ stronê 
by uzyskaæ wiêcej informacji. 
Dl
a 

ur
z±

dz
en

ia Quicksheet
Aplikacja Quicksheet umo¿liwia odczytywanie plików 
programu Microsoft Excel na ekranie urz±dzenia.

Aplikacja Quicksheet umo¿liwia wy¶wietlanie plików 
arkuszy kalkulacyjnych zapisanych w formacie .xls 
w programie Microsoft Excel 97, 2000, 2003 i XP. Nie 
wszystkie warianty lub funkcje wymienionych formatów 
plików s± obs³ugiwane.

Patrz te¿ „Wiêcej informacji”, s. 10.

Wy¶wietlanie arkuszy kalkulacyjnych
Do poruszania siê w obrêbie arkusza kalkulacyjnego s³u¿y 
joystick.

Aby prze³±czaæ siê miêdzy arkuszami, wybierz Opcje > 
Panorama.

Aby wyszukaæ tekst w obrêbie warto¶ci lub formu³y na 
arkuszu, wybierz Opcje > Znajd¼.

Aby zmieniæ sposób wy¶wietlania arkusza kalkulacyjnego, 
wybierz Opcje i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Powiêkszenie — powiêkszenie lub pomniejszenie

Zablokuj obszary — pozostawienie wyró¿nionego wiersza 
lub kolumny (b±d¼ obu naraz) widocznych podczas 
poruszania siê po arkuszu kalkulacyjnym

Zmieñ rozmiar — dosto
wierszy

Quickpoint
Aplikacja Quickpoint u
programu Microsoft Po

Quickpoint obs³uguje w
utworzonych w formaci
PowerPoint 97, 2000 i X
funkcje wymienionych f

Wy¶wietlanie preze
Aby poruszaæ siê miêdz
i notatek, przewijaj w le

Aby przej¶æ do nastêpne
w prezentacji, przewiñ 

Aby wy¶wietliæ prezenta
Opcje > Pe³ny ekran.

Aby rozwin±æ elementy
konspektu, wybierz Opc

Wiêcej informac
W przypadku wyst±pien
Quickword, Quickshee
www.quickoffice.com, a
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ik., aby znale¼æ i otworzyæ 
wane w pamiêci urz±dzenia i na 

etowe. Przed rozpoczêciem 
 siê, ¿e w urz±dzeniu zosta³ 
t dostêpu do internetu.

lików PDF
owaæ pliki PDF, naci¶nij  i 
PDF. W widoku plików zostan± 
i. Aby otworzyæ dokument, 
k.

pcje i jedn± z nastêpuj±cych 

wanie plików PDF w pamiêci 
pamiêci.

anie domy¶lnego poziomu 
wietlania dokumentów PDF.

ów PDF
wybierz Opcje i jedn± 

mniejszenie lub zmiana 
to¶æ procentow±. Rozmiar 
e¿ zmieniæ tak, aby pasowa³ do 
Pomoc techniczn± mo¿na równie¿ uzyskaæ, wysy³aj±c 
wiadomo¶æ e-mail na adres supportS60@quickoffice.com.

Adobe Reader 

 Program Adobe Reader umo¿liwia odczytywanie 
dokumentów PDF na ekranie urz±dzenia.

 Uwaga: Ta aplikacja zosta³a zoptymalizowana pod 
k±tem wy¶wietlania zawarto¶ci dokumentów PDF 
w telefonach komórkowych i innych urz±dzeniach 
przeno¶nych, dlatego zawiera tylko ograniczony zestaw 
funkcji w porównaniu z wersjami przeznaczonymi dla 
komputerów.

 Uwaga: Ta aplikacja jest dostêpna tylko w niektórych 
jêzykach.

Dokumenty mo¿na znajdowaæ i otwieraæ w nastêpuj±cy 
sposób:
• Naci¶nij  i wybierz Office > Adobe PDF. Wybierz 

Opcje > Wyszukaj plik, aby znale¼æ i otworzyæ 
dokumenty przechowywane w pamiêci urz±dzenia i na 
karcie pamiêci.

• Otwórz za³±cznik do odebranej wiadomo¶ci e-mail 
(us³uga sieciowa).

• Wy¶lij dokument za po¶rednictwem ³±cza Bluetooth do 
grupy Sk. odbiorcza w folderze Wiadom..

• U¿yj aplikacji Men. pl
dokumenty przechowy
karcie pamiêci.

• Przejrzyj strony intern
przegl±dania upewnij
skonfigurowany punk

Porz±dkowanie p
Aby przegl±daæ i porz±dk
wybierz Office > Adobe 
wy¶wietlone ostatnie plik
wska¿ go i naci¶nij joystic

Mo¿esz równie¿ wybraæ O
opcji:

Wyszukaj plik — wyszuki
urz±dzenia lub na karcie 

Ustawienia — modyfikow
powiêkszenia i trybu wy¶

Wy¶wietlanie plik
Przy otwartym pliku PDF 
z nastêpuj±cych opcji:

Zoom — powiêkszenie, po
rozmiaru o okre¶lon± war
dokumentu mo¿na równi
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mie¶ci³a siê na ekranie.

Znajd¼ — wyszukiwanie tekstu w dokumencie.

Widok — wy¶wietlanie dokumentu w trybie pe³nego 
ekranu. Dokument PDF mo¿na równie¿ obróciæ o 90 stopni 
w dowolnym kierunku.

Id¼ do — przej¶cie do wybranej, nastêpnej, poprzedniej, 
pierwszej lub ostatniej strony. 

Zapisz — zapisanie pliku w pamiêci urz±dzenia lub na 
karcie pamiêci.

Ustawienia — modyfikowanie domy¶lnego poziomu 
powiêkszenia i domy¶lnego trybu wy¶wietlania.

Szczegó³y — wy¶wietlenie w³a¶ciwo¶ci dokumentu PDF.

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, odwied¼ stronê 
www.adobe.com.

Aby podzieliæ siê pytaniami, sugestiami i informacjami 
dotycz±cymi aplikacji, odwied¼ forum u¿ytkowników 
aplikacji Adobe Reader dla systemu operacyjnego 
Symbian pod adresem 
http://adobe.com/support/forums/main.html.
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Dla komputera
Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite to zestaw aplikacji komputerowych 
opracowanych do u¿ytku z urz±dzeniem Nokia N91.

Do zainstalowania i u¿ywania pakietu Nokia PC Suite 
potrzebny jest komputer z systemem Microsoft Windows 
2000 lub XP, kompatybilny z dostarczonym kablem do 
transmisji danych USB lub z ³±czem Bluetooth. Przed 
rozpoczêciem korzystania z pakietu Nokia PC Suite nale¿y 
zainstalowaæ go na kompatybilnym komputerze. Wiêcej 
informacji mo¿na znale¼æ na dysku CD-ROM dostarczonym 
z urz±dzeniem.

Pe³na instrukcja obs³ugi pakietu Nokia PC Suite jest 
dostêpna w formacie elektronicznym na dysku CD-ROM. 
Aby uzyskaæ wiêcej informacji i pobraæ najnowsz± wersjê 
pakietu Nokia PC Suite, nale¿y odwiedziæ stronê 
www.nokia.com/pcsuite.

W¶ród przydatnych aplikacji w pakiecie Nokia PC Suite 
znajduj± siê:

Get Connected — pierwsze pod³±czenie urz±dzenia do 
kompatybilnego komputera

Nokia PC Sync — synchronizowanie kontaktów, 
kalendarza, zadañ i notatek miêdzy urz±dzeniem 
a programem informacji osobistych (PIM) kompatybilnego 
komputera, takim jak Microsoft Outlook lub Lotus Notes, 
jak równie¿ synchronizowanie zak³adek miêdzy 
urz±dzeniem a kompatybilnymi przegl±darkami

Content Copier — tworzenie kopii zapasowych danych 
z urz±dzenia lub przywracanie zapisanych danych 
z kompatybilnego komputera do urz±dzenia

Nokia Phone Browser — zarz±dzanie zawarto¶ci± 
folderów urz±dzenia za po¶rednictwem Eksploratora 
Windows

One Touch Access — nawi±zywanie po³±czenia 
sieciowego z wykorzystaniem urz±dzenia w roli modemu

Wiêcej informacji
Aby uzyskaæ wiêcej informacji i pobraæ najnowsz± wersjê 
pakietu Nokia PC Suite, nale¿y odwiedziæ stronê 
www.nokia.com/pcsuite.


