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Dùle¾ité tipy
Spoleènì pro pøístroje N91 a 
N91 8GB

Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace 
Nokia Audio Manager)
Nokia PC Suite je optimalizována pro správu dat v pamìti 
telefonu [C:]. Sada Nokia PC Suite je doporuèována pro 
správu kontaktù, kalendáøe a poznámek. Chcete-li 
spravovat obsah na pevném disku [E:] (hudební soubory, 
obrázky, filmy, aplikace a podobnì), doporuèujeme pou¾ít 
re¾im Velkokapacitní pamì»ové zaøízení nebo Pøehrávaè 
médií (pro hudbu). 

Pøi práci s aplikacemi sady Nokia PC Suite 
nedoporuèujeme spou¹tìt aplikace (napø. aplikaci Galerie 
apod.). 

Software Nokia PC Suite je spu¹tìn v poèítaèi na pozadí a 
nìkdy se pøi práci v re¾imu Velkokapacitní pamì»ové 
zaøízení nebo Pøehrávaè médií zobrazí zpráva PC suite - 
N91 je pøipojena v nekompatibilním re¾imu. Zmìòte 
re¾im v u¾ivatelském rozhraní. Tato zpráva má smysl 
pouze v re¾imu PC Suite. 

Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, doporuèujeme 
pou¾ít nejnovìj¹í verzi sady PC Suite, která je k dispozici 
na adrese http://europe.nokia.com/A4144903 nebo na 
jiných, místních webových stránkách.

Správa souborù
Pøístroje N91 a N91 8GB umo¾òují stejnì jako v¹echny 
poèítaèe pou¾ívající systém souborù FAT32 pracovat 
s mnoha soubory a slo¾kami. Stejnì jako v poèítaèi je 
tøeba k dosa¾ení optimálního výkonu spravovat slo¾ky a 
poèty souborù v jednotlivých slo¾kách.

Aplikace Windows Media Player ve výchozím nastavení 
obvykle rozdìluje skladby do slo¾ek podle interpretù, alb a 
podobnì, ale pøi pou¾ití jiných metod synchronizace nebo 
pøenosu (napø. re¾imu Velkokapacitní pamì»ové zaøízení) 
doporuèujeme omezit poèet souborù v jednotlivých 
slo¾kách. 
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K dosa¾ení optimálního výkonu pøi správì obsahu na 
pevném disku [E:] doporuèujeme omezit poèet souborù 
nebo slo¾ek v jedné slo¾ce nebo adresáøi tak, aby 
nepøevý¹il 50 souborù nebo slo¾ek obsahu (obrázkù, 
hudebních skladeb, videoklipù a podobnì). Pøi správì 
s vyu¾itím podslo¾ek lze efektivnìji spravovat mnoho 
gigabajtù obsahu. Ve vìt¹inì pøípadù kompatibilní 
pøehrávaè Windows Media Player spravuje hudební 
soubory automaticky stejným zpùsobem.

Chybí obsah v aplikaci Galerie
• Pøi práci v re¾imu PC Suite zobrazte správné okno sady 

PC Suite s informacemi o prùbìhu pøenosu obsahu. Pøi 
pou¾ití re¾imu PC Suite k synchronizaci nebo pøenosu 
obsahu se nìkdy zdá, ¾e pøenos ji¾ byl dokonèen. Ale 
data je¹tì nebyla z poèítaèe do pøístroje pøenesena. 

• Obnovte v pøístroji tovární nastavení (viz èást 
Obnovení výchozích továrních nastavení 
(pamì» / data)).

• Aktualizujte software na nejnovìj¹í dostupnou verzi.

U¾ivatelská pøíruèka pro pevný disk
Spoleènost Nokia vydala pøíruèku pro údr¾bu pevného 
disku. Mù¾ete ji získat následujícím zpùsobem:

1 Pøejdìte na http://www.nokia.cz.

2 Zvolte kartu Podpora výrobkù.
3 V rámeèku Podpora telefonù vyberte polo¾ku 

Nokia N91 nebo Nokia N91 8GB.
4 Vyberte mo¾nost Manuály.
5 V seznamu jazykù vyberte po¾adovaný jazyk. 

(Poznámka: Nìkteré jazyky nemusí být dostupné.)
6 Stáhnìte soubor PDF.

Obsah pøíruèky pro pevný disk slou¾í jako prùvodce pro 
u¾ivatele pøi zálohování a obnovení obsahu a pøi 
aktualizaci softwaru pøístroje (tj. kdy a jak pou¾ívat 
software PC Suite vèetnì aplikace Nokia Audio Manager a 
kdy a jak pou¾ívat dal¹í re¾imy Velkokapacitní pamì»ové 
zaøízení nebo Pøehrávaè médií). 

POZNÁMKA: 
Technologie správy digitálních práv mù¾e obnovu 
nìkterých zálohovaných dat znemo¾nit. Bìhem 
zálohování a obnovení dat mù¾e dojít ke ztrátì 
aktivaèních klíèù obsahu chránìného správou 
WMDRM. Ztrátou aktivaèních klíèù mù¾e být omezena 
mo¾nost znovu pou¾ít tentý¾ obsah ulo¾ený v pøístroji. 
Podrobnìj¹í informace o správì DRM pou¾ité pro 
správu obsahu získáte u svého provozovatele slu¾eb.
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Synchronizace skladeb chránìných 
správou Windows Media DRM
Chcete-li zajistit, aby byly se skladbami pøeneseny 
aktivaèní klíèe obsahu pro správu WMDRM, pou¾ijte 
k synchronizaci pøístroje nebo poèítaèe re¾im Pøehrávaè 
médií.

Mo¾nosti pøipojení
Tento pøístroj podporuje pøipojení k Internetu a dal¹í 
mo¾nosti pøipojení. Podobnì jako poèítaèe mù¾e být 
pøístroj vystaven pùsobení virù, nebezpeèných zpráv a 
aplikací a jinému ¹kodlivému obsahu. Buïte opatrní a 
otevírejte zprávy, pøijímejte po¾adavky na pøipojení, 
stahujte obsah a pøijímejte instalaèní soubory pouze 
z dùvìryhodných zdrojù. Chcete-li zvý¹it zabezpeèení 
svých zaøízení (vèetnì kompatibilního poèítaèe), 
nainstalujte antivirový software s pravidelnými 
aktualizacemi a pou¾ívejte bránu firewall.

Obnovení výchozích továrních 
nastavení (pamì» / data)
Nìkdy se mù¾e zdát, ¾e pøístroj pracuje pomaleji (napø. pøi 
otevírání aplikací). 

Kdy¾ se pøístroj dostane do tohoto stavu, doporuèujeme 
ho resetovat. Pøed provedením resetu zálohujte data 
z pamìti telefonu a pevného disku. Stejný postup platí i 
pro pøípravu aktualizace softwaru.

POZNÁMKA: 
Technologie správy digitálních práv mù¾e obnovu 
nìkterých zálohovaných dat znemo¾nit. Bìhem 
zálohování a obnovení dat mù¾e dojít ke ztrátì 
aktivaèních klíèù obsahu chránìného správou 
WMDRM. Ztrátou aktivaèních klíèù mù¾e být omezena 
mo¾nost znovu pou¾ít tentý¾ obsah ulo¾ený v pøístroji. 
Podrobnìj¹í informace o správì DRM pou¾ité pro 
správu obsahu získáte u svého provozovatele slu¾eb.

Pokyny k resetování
• Pou¾ijte re¾im Pøehrávaè médií nebo Velkokapacitní 

pamì»ové zaøízení k zálohování obsahu pevného 
disku, napø. hudebních skladeb a obrázkù, a re¾im PC 
Suite k zálohování kontaktù, kalendáøe a podobnì. 
Dal¹í pokyny k synchronizaci a zálohování naleznete 
v u¾ivatelské pøíruèce nebo v pøíruèce k pevnému 
disku.

• Resetování proveïte stisknutím tlaèítek *#7370# 
(kód 12345). Touto akcí vyma¾ete v¹echny pamìti 
telefonu a obnovíte výchozí tovární nastavení.

• Pokud se pøístroj nespustí, doporuèujeme provést 
resetování stisknutím následujících tlaèítek: 
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Stisknìte a podr¾te zelené tlaèítko, tlaèítko 3 a *, a 
potom stisknìte vypínací tlaèítko.

Úplné formátování
Pøi zahájení úplného formátování se ukazatel prùbìhu 
mù¾e zdánlivì zastavit. To je normální, proto¾e tento 
proces nìjakou dobu trvá. Pokud je z nìjakého dùvodu 
úplné formátování pøeru¹eno, spus»te znovu relaci 
úplného formátování (nikoli rychlé formátování). 

(NSU) Nokia Software Update 
(aktualizace softwaru Nokia) z domova
Doporuèujeme pou¾ívat nejnovìj¹í verzi softwaru pro 
pøístroj N91. Proces aktualizace je popsán dále. Pøed 
aktualizací pøístroje si pøeètìte èást Phone Software 
Update (Nejèastìj¹í dotazy týkající se aktualizace 
softwaru telefonu). Aktualizaèní program by mìl 
rozpoznat verzi pøístroje N91 (zemi, operátora) a vyhledat 
software pro aktualizaci. Sdìlí vám, jestli je k dispozici 
nová verze a pokud není, máte mo¾nost znovu naèíst 
aktuální verzi softwaru pro vá¹ telefon nebo zkusit provést 
aktualizaci pozdìji. Bìhem tohoto procesu doporuèujeme 
pøístroj neodpojovat, nepøijímat hovory ani nepou¾ívat 
jiné funkce telefonu.

TIP: Verzi softwaru v pøístroji mù¾ete zkontrolovat 
zadáním kódu *#0000# na klávesnici telefonu.

1 Pøejdìte na http://www.nokia.cz.
2 Zvolte kartu Podpora výrobkù.
3 V rámeèku Podpora telefonù vyberte polo¾ku Nokia 

N91 nebo Nokia N91 8GB.
4 Klepnìte na odkaz Software (eng).
5 Postupujte podle pokynù.

Akcelerátor zpráv SMS
Akcelerátor zpráv SMS je aplikace, která zvy¹uje rychlost 
práce se zprávami SMS v pøístroji. Pokud pou¾íváte verze 
softwaru star¹í ne¾ 2.10.013, doporuèujeme vám stáhnout 
si aplikaci Akcelerátor zpráv SMS. Viz ní¾e uvedené kroky.

1 Pøejdìte na http://www.nokia.cz.
2 Zvolte kartu Podpora výrobkù.
3 V rámeèku Podpora telefonù vyberte polo¾ku Nokia 

N91 nebo Nokia N91 8GB.
4 Klepnìte na odkaz Software (eng).
5 Zvolte polo¾ku Phone Software 
6 V rámeèku SMS Accelerator zvolte mo¾nost 

Download now (pro sta¾ení aplikace do poèítaèe)
7 Nainstalujte soubor SIS do pøístroje (dal¹í podrobné 

informace o instalaci aplikací naleznete v u¾ivatelské 
pøíruèce).
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Po nainstalování se aplikace automaticky spustí na pozadí 
a lze ji zobrazit pomocí Správce aplikací v menu Nástroje.

POZNÁMKA: 
Rovnì¾ doporuèujeme nainstalovat aplikaci 
Akcelerátor zpráv SMS znovu po resetování pamìti 
pøístroje.

Zprávy / místní okna
Plná pamì»
Nìkdy se mù¾e zobrazit v nìkteré aplikaci (napø. webovém 
prohlí¾eèi) zpráva o zaplnìní pamìti. Tato zpráva se týká 
pamìti RAM. Zpráva o pamìti nijak neovlivòuje pamì» na 
pevném disku. Pokud se tato zpráva zobrazí, 
doporuèujeme zkusit jednu z následujících akcí:

• Zavøít v¹echny aplikace.

• Vypnout a zapnout pøístroj (mù¾e dojít k vyèi¹tìní 
pamìti RAM).

Odstraòte data
Nìkdy se mù¾e zobrazit zpráva „Odstraòte data“ nebo 
podobný text. To znamená, ¾e mù¾e být zaplnìna pamì» 
telefonu [C:] ROM.

• Chcete-li uvolnit místo v pamìti ROM, odstraòte 
nìkterá data z pamìti telefonu [C:] (napø. kontakty 
nebo polo¾ky v kalendáøi).

• Pokud se bude zpráva „Odstraòte data“ zobrazovat i 
nadále (napø. mohou být v pamìti nìkteré skryté 
doèasné soubory, které nejsou pøístupné), mo¾ná bude 
zapotøebí obnovit výchozí tovární nastavení pøístroje.

Nedostupný pevný disk (je pou¾íván)
Pokud se zobrazí tato zpráva, doporuèujeme:

• Zkontrolovat, zda je plnì zavøen kryt baterie (viz 
struèná pøíruèka).

• Pokud pracujete s pøístrojem v re¾imu Velkokapacitní 
pamì»ové zaøízení, odpojte kabel USB.

• Odinstalujte aplikace jiných dodavatelù.
• Zformátujte pevný disk a odstraòte data (napø. obsah 

nebo aplikace), která mohou být pøíèinou zobrazení 
zprávy.

• Obnovte v pøístroji tovární nastavení (viz èást 
Obnovení výchozích továrních nastavení 
(pamì» / data)).

• Aktualizujte software na nejnovìj¹í dostupnou verzi.

Výkon
K dosa¾ení optimálního výkonu pøístroje doporuèujeme 
pou¾ít následující nastavení:
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Pamì» zpráv
Doporuèujeme pou¾ít pro zprávy v nastavení 
Zprávy / Volby / Nastavení / Ostatní / Pamì» pouze 
mo¾nost Pamì» telefonu. 

Nastavení profilù
K dosa¾ení optimálního výkonu pøístroje doporuèujeme 
pou¾ít následující nastavení „pou¾ívaného“ profilu:

• Vypnìte tóny tlaèítek
• Vypnìte vibrace

Pozastavení pøi pøehrávání skladby
Nìkdy mù¾e dojít k po¹kození souboru (bìhem kódování èi 
stahování). Nìkteré skladby pøehrávané v poèítaèi mohou 
pøístroj pozastavit. V takovém pøípadì doporuèujeme 
hudební soubor znovu zakódovat a pøenést (vyberte 
rychlost kódování 256 kb/s nebo ni¾¹í).

Tóny signalizace
Doporuèujeme pou¾ít výchozí tóny signalizace (hodiny, 
kalendáø atd.) v pøístroji. Pokud chcete pou¾ít hudební 
soubor, doporuèujeme omezit mo¾nosti pouze na formát 
MP3.

Motivy a tapety
Doporuèujeme instalovat motivy a tapetu pouze do 
pamìti telefonu [C:]. 

Baterie
K dosa¾ení optimálního výkonu baterie v pøístroji 
doporuèujeme pou¾ít následující nastavení:

• Nejsou-li vy¾adovány slu¾by sítì 3G (UMTS), 
doporuèujeme zmìnit re¾im pøístroje na GSM. 
Chcete-li volit re¾imy sítì, vyberte v Menu slo¾ku 
Nástroje a zvolte Nastavení / Sí» / Re¾im sítì. 
V seznamu vyberte polo¾ku Re¾im GSM. Po zvolení 
nového re¾imu se pøístroj restartuje. 

• Nastavte zobrazení dostupnosti pøipojení k bezdrátové 
síti LAN na Nikdy. Vyberte v Menu slo¾ku Nástroje a 
zvolte Nastavení / Pøipojení / Bezdrátová sí» 
LAN / Zobrazit dostupnost. 

• Pokud není vy¾adován re¾im Bluetooth, vypnìte ho 
pøepnutím polo¾ky Re¾im Bluetooth na VYPNUTÝ.

• Doporuèujeme pou¾ít pro zprávy (SMS, MMS) 
v nastavení Zprávy / Volby / Nastavení / Ostatní / 
Pou¾itá pamì» pouze mo¾nost Pamì» telefonu. 

Galerie
Kdy¾ otevøete Galerii poprvé po naètení obsahu na pevný 
disk nebo po výmìnì baterie, mù¾e se zdát, ¾e aplikace 
Galerie pracuje pomalu. Dal¹í pøístup do aplikace Galerie 
by mìl být ji¾ rychlej¹í. 

Bìhem otevírání aplikace Galerie mù¾e pøístroj pomalu 
reagovat na zadávání pøíkazù a stisknutí tlaèítek.
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Pøi pøipojování k re¾imu Velkokapacitní pamì»ové zaøízení 
mù¾e pøístroj oznámit, ¾e je pou¾íván pevný disk. 

Doporuèujeme pøed spu¹tìním re¾imu Velkokapacitní 
pamì»ové zaøízení zastavit pøehrávání obsahu a ukonèit 
v¹echny aplikace. 

Pouze pro pøístroj N91 8GB

Tipy pro pøíslu¹enství Bluetooth
• Nejlep¹í zvuk se stereo sluchátky Bluetooth poskytují 

formáty nechránìné správou DRM, napøíklad formát 
MP3. Pøi poslechu obsahu chránìného správou DRM 
pomocí stereo sluchátek Bluetooth doporuèujeme 
vyèkat na dokonèení pøehrávání obsahu chránìného 
správou DRM, ne¾ zaènete pou¾ívat jiné funkce 
pøístroje nebo aplikace, napøíklad e-mail, Galerii èi 
vizualizaci.

• Chcete-li zachovat pøipojení sluchátek k pøístroji, 
doporuèujeme sluchátka pravidelnì nabíjet a zùstávat 
v dosahu pøístroje. 

• Nìkdy mù¾e dojít po opìtovném pøipojení k 
problémùm s mono a stereo zvukem. Ukonèete 
párování sluchátek, resetujte je a potom je znovu 
pøipojte pomocí menu Volby. 

• Nìkterá pøipojená sluchátka se mohou pøi pøipojení 
nabíjeèky odpojit.

• Pøi pøepínání ze stereo Bluetooth na hlasový hovor 
nìkterá sluchátka vysílají mono zvuk do levého i 
pravého ucha, zatímco jiná pøehrávají mono zvuk do 
jednoho ucha. 

• U nìkterých sluchátek se nastavením hlasitosti, pøi 
pøipojení sluchátek k pøístroji, nastavuje pouze 
hlasitost sluchátek a nastavení hlasitosti zvuku v 
pøístroji zùstává stejnì jako pøed pøipojením sluchátek.

• Pokud bìhem poslechu hudby pou¾ijete jiné funkce 
pøístroje (napø. zprávy SMS èi procházení webu), mù¾e 
docházet k pøeru¹ování pøehrávání zvuku.

• Nìkdy se sluchátka pøipojí automaticky a nìkdy je 
tøeba je pøipojit ruènì pomocí menu Volby.

Galerie
Galerie v pøístroji N91-8GB umo¾òuje u¾ivateli zobrazit 
vybrané fotografie, obrázky a videoklipy. Galerie rovnì¾ 
umo¾òuje vybrané mediální soubory (vèetnì hudebních) 
sdílet a streamovat pomocí technologie UPnP. Celková 
správa hudebních souborù se provádí pomocí Hudebního 
pøehrávaèe, zatímco obecná správa souborù se provádí 
pomocí vestavìného Správce souborù.

Galerie vyhledává obsah ve slo¾kách (a podslo¾kách) 
pamìti pevného disku [E:] \Obrázky, \Videoklipy a \Galerie. 
V¹echny mediální soubory v jiných adresáøích nebudou 
v Galerii vidìt, pokud je nepøesunete nebo nezkopírujete 
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do slo¾ky \Obrázky, \Videoklipy nebo \Galerie. Nicménì 
doporuèujeme, aby celkový poèet souborù v Galerii 
nepøekroèil 300. Kdy¾ vybíráte obsah, který chcete 
z Galerie odebrat, mìli byste vybírat soubory z tìchto 
adresáøù.

Galerie umo¾òuje u¾ivateli zobrazovat obrázky pomocí 
funkcí V¹echny soubory nebo Obrázky a Video. Funkce 
Obrázky a Video poskytují galerii miniatur sbírky obrázkù 
u¾ivatele. Výkon této funkce závisí na typu a velikosti 
sbírky obrázkù u¾ivatele. Pøi pou¾ití funkce Obrázky a 
Video k zobrazení posledních fotografií mù¾e zobrazení 
miniatur nejnovìj¹ích fotografií chvíli trvat, proto¾e 
galerie miniatur se musí vytvoøit.


