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Olulised näpunäited
N91 ja N91 8GB jaoks ühine

Nokia PC Suite (eriti Nokia Audio 
Manager)
Nokia PC Suite on optimeeritud telefoni mälus [C:] 
asuvate andmete haldamiseks. Nokia PC Suite'i 
soovitatakse kasutada kontaktisikute, kalendri ja 
märkmete haldamiseks. Kõvakettal [E:] asuva sisu 
(muusika, piltide, filmide, rakenduste jne) haldamiseks on 
soovitatav kasutada massmälu ja / või meediumipleieri 
(muusika puhul) re¾iimi.

Pidage meeles, et Nokia PC Suite'i kasutamisel ei 
soovitata PC Suite'i seansi käigus käitada rakendusi 
(Galerii jne). 

Nokia PC Suite töötab arvutis taustal ja mõnikord ilmub 
massmälu või meediumipleieri kasutamisel ekraanile 
hüpikaken teatega PC suite - N91 connected in non 
compatible mode please change from UI (PC Suite - N91 
ühendati ühildumatus re¾iimis, palun muutke 
kasutajaliidesest). See teade kehtib ainult PC Suite'i 
re¾iimi kasutamise kohta. 

Optimaalse jõudluse saavutamiseks on soovitatav 
kasutada PC Suite'i uusimat versiooni, mis on kättesaadav 
aadressilt http://europe.nokia.com/A4144903 või muudelt 
kohaliku piirkonna saitidelt.

Failihaldus
Nagu kõik teised FAT32 kasutavad arvutid, on ka N91 ja 
N91 8GB ette nähtud tööks paljude failide ja kaustadega. 
Nagu arvutiski, tuleb optimaalse jõudluse tagamiseks 
hallata kaustu ja igas kaustas sisalduvate failide arvu.

Vaikimisi jaotab Windows Media Player laulud tavaliselt 
esinejate, albumite jne kaupa kaustadesse, teiste 
sünkroonimis- või edastusmeetodite (nt massmälu 
re¾iimi) kasutamisel soovitatakse aga igas kaustas olevate 
failide arvu piirata. 
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Kõvaketta [E:] haldamisel on optimaalse jõudluse 
tagamiseks soovitatav piirata failide või kaustade 
arvu nii, et ühes kaustas / kataloogis ei asuks üle 
50 sisufaili /-kausta (pildi, muusikafaili, video jne). 
Mitmete gigabaitide suurust sisu saab tõhusamalt 
töödelda, kui neid hallatakse alamkaustade abil. Enamikul 
juhtudest haldab ühilduv Windows Media Player teie 
muusikafaile automaatselt samal viisil.

Puuduvad andmed või sisu rakenduses 
Galerii
• PC Suite'i re¾iimi kasutamisel vaadake sisu edastuse 

edenemist PC Suite'i õigest aknast. Kui sisu 
sünkroonimiseks või edastamiseks kasutatakse PC 
Suite'i re¾iimi, näib mõnikord, et edastus on lõpule 
jõudnud. Andmed ei ole veel arvutist seadmesse üle 
kantud. 

• Taastage seadmes algseaded (vt "Algseadete 
lähtestamine vaikeväärtustele").

• Uuendage tarkvara uusimale saadaolevale versioonile.

Kõvaketta kasutusjuhend
Nokia on välja andnud kõvaketta hooldusjuhendi. Siin on 
selle hankimise juhised.

1 Minge aadressile http://europe.nokia.com.

2 Valige Get support and software (tugi ja tarkvara).
3 Valige jaotisest "Phone Support" (tootetugi) Nokia 

N91 või Nokia N91 8GB.
4 Valige User Guides (kasutusjuhendid).
5 Valige keelte loendist soovitud keel. (Märkus: mõnda 

keelt ei pruugi saadaval olla.)
6 Laadige PDF-fail alla.

Kõvaketta juhendi eesmärgiks on juhendada kasutajat sisu 
varundamise ja taastamise ning seadme tarkvara 
uuendamise osas (s.t millal ja kuidas kasutada PC Suite'i ja 
sealhulgas Nokia Audio Manageri ning millal ja kuidas 
kasutada muid massmälu või meediumipleieri re¾iime). 

MÄRKUS 
Digitaalsete õiguste halduse tehnoloogia võib 
takistada osa varundatud andmete taastamist. 
WMDRM-iga kaitstud sisu aktiveerimisvõtmed võivad 
varundamise ja taastamise käigus kaduma minna. 
Aktiveerimisvõtmete kaotamine võib piirata teie 
võimet sama sisu seadmes uuesti kasutada. Teie 
andmete kaitsmiseks kasutatava DRM-i kohta saate 
lisateavet oma teenusepakkujalt.
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Windows Media DRM-iga kaitstud 
laulude sünkroonimine
Et tagada WMDRM-i sisu aktiveerimisvõtmete edastamine 
koos lauludega, kasutage seadmesse või arvutisse 
sünkroonimiseks meediumimängija re¾iimi.

Ühendus
Teie seade toetab Interneti-ühendusi ja muid 
ühendusmeetodeid. Nagu arvutitesse, võib ka teie 
seadmesse sattuda viiruseid, õelsõnumeid ja -rakendusi 
ning muud kahjulikku sisu. Olge ettevaatlik ja avage 
sõnumeid, nõustuge ühendustaotluste või installimisega 
ja laadige sisu alla ainult juhul, kui need pärinevad 
usaldusväärsetest allikatest. Oma seadmete (sealhulgas 
ühilduva arvuti) turvalisuse suurendamiseks kaaluge 
regulaarse uuendusteenusega varustatud 
viirusetõrjetarkvara installimist ning tulemüürirakenduse 
kasutamist.

Algseadete lähtestamine 
vaikeväärtustele (mälu / andmed)
Mõnikord võib tunduda, et seade töötab aeglasemalt (nt 
rakenduste avamisel). 

Kui seadme olek muutub selliseks, on soovitatav seade 
lähtestada. Enne lähtestamist varundage seadme mälus ja 
kõvakettal asuvad andmed. Vajalikud on samad toimingud 
nagu tarkvara uuendamiseks valmistumisel.

MÄRKUS 
Digitaalsete õiguste halduse tehnoloogia võib 
takistada osa varundatud andmete taastamist. 
WMDRM-iga kaitstud sisu aktiveerimisvõtmed võivad 
varundamise ja taastamise käigus kaduma minna. 
Aktiveerimisvõtmete kaotamine võib piirata teie 
võimet sama sisu seadmes uuesti kasutada. Teie 
andmete kaitsmiseks kasutatava DRM-i kohta saate 
lisateavet oma teenusepakkujalt.

Lähtestamisjuhised
• Kõvaketta sisu, näiteks muusika ja piltide 

varundamiseks, kasutage meediumipleieri või 
massmälu re¾iimi. Kontaktisikute, kalendri jms 
varundamiseks kasutage PC Suite'i. Täiendavad 
sünkroonimis- ja varundamisjuhised leiate 
kasutusjuhendist ja / või kõvaketta juhendist.

• Lähtestamiseks vajutage klahve +#7370# (kood 
12345). See toiming kustutab kogu telefoni 
mäluasukohtades leiduva mälu ja taastab uuesti 
vaikimisi kehtivad algseaded.
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• Kui seade ei käivitu, on soovitatav lähtestada see 
järgmiste klahvivajutuste abil. Hoidke korraga all 
rohelist klahvi, klahvi 3 ja * ning siis vajutage samal 
ajal toiteklahvi.

Täisvormindamine 
Kui alustate täisvormindamist, võib tunduda, et 
edenemisriba on seisma jäänud. See on normaalne, sest 
toiming võib mõnevõrra aega võtta. Kui täisvormindamine 
mingil põhjusel katkeb, käivitage uus täisvormindamise 
seanss (mitte kiirvormindamine). 

(NSU) Nokia Software Update (Nokia 
tarkvarauuendus) kodus
Soovitatav on kasutada N91 uusimat tarkvaraversiooni. 
Uuendustoimingut kirjeldatakse allpool. Enne seadme 
uuendamist on soovitatav lugeda jaotist "Phone Software 
Update FAQ's" (telefonitarkvara uuendamise KKK-d). 
Uuendustarkvara peaks tuvastama teie N91 versiooni 
(riigi, võrguoperaatori) ja otsima uuendatavat tarkvara. 
Kui saadaval on uus versioon, teavitatakse teid sellest, kui 
mitte, on teil võimalus kas laadida telefoni uuesti 
praegune tarkvaraversioon või proovida hiljem uuesti. 
Soovitatav on toimingu ajal mitte ühendust katkestada, 

kõnedele vastata, helistada ega muid telefoni funktsioone 
kasutada.

NÄPUNÄIDE. Seadme tarkvaraversiooni saate kontrollida, 
kui sisestate telefoni klahvistikult *#0000#.

1 Minge aadressile http://europe.nokia.com.
2 Valige Get support and software (tugi ja tarkvara).
3 Valige jaotisest "Phone Support" (tootetugi) Nokia 

N91 või Nokia N91 8GB.
4 Valige pilt nimega Phone Software update (telefoni 

tarkvara uuendamine).
5 Järgige juhiseid.

SMS-i kiirendi
SMS-i kiirendi on rakendus, mis parendab teie seadmes 
lühisõnumiteenuse kiirust. Kui kasutate versioonist 
2.10.013 varasemaid tarkvaraversioone, on soovitatav 
laadida alla rakendus SMS-i kiirendi. Vaadake alltoodud 
juhiseid.

1 Minge aadressile http://europe.nokia.com.
2 Valige Get support and software (tugi ja tarkvara).
3 Valige jaotisest "Phone Support" (tootetugi) Nokia 

N91 või Nokia N91 8GB.
4 Valige Software (tarkvara).
5 Valige Phone Software (telefoni tarkvara). 
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6 Valige jaotises SMS Accelerator (SMS-i kiirendi) valik 
Download now (laadi kohe alla) (et laadida rakendus 
arvutisse).

7 Installige SIS-fail seadmesse (täpsemat teavet 
rakenduste installimise kohta saate kasutusjuhendist).

Pärast seadmesse installimist hakkab rakendus 
automaatselt taustal tööle ja seda saab seadmes vaadata 
menüü Vahendid valiku Rakendushaldur kaudu.

MÄRKUS 
Pärast seadme mälu lähtestamist on soovitatav uuesti 
installida ka rakendus SMS Accelerator.

Teated / hüpikaknad
Mälu on täis 
Mõnikord võib mõnes rakenduses (nt veebibrauseris) 
ilmuda mälu täissaamisest teavitav teade. See teade käib 
muutmälu kohta. Mälu täissaamise teade ei mõjuta 
kõvaketta mälu. Selle teate ilmumisel on soovitatav 
proovida üht alltoodud abinõudest.

• Sulgege kõik rakendused.

• Lülitage seade välja ja uuesti sisse (see võib muutmälu 
tühjendada).

Andmete kustutamine
Mõnikord kuvatakse teade "Kustutage andmeid" või 
sarnane tekst. See näitab, et telefoni püsimälu [C:] võib 
täis olla.

• Püsimälu ruumi vabastamiseks kustutage telefoni 
mälust [C:] mingeid andmeid (nt kontaktisikuid või 
kalendrikirjeid jne).

• Kui teade "Kustutage andmeid" ei kao (nt võib leiduda 
peidetud ajutisi faile, mis pole ligipääsetavad), võib 
vajalikuks osutuda seadme vaikimisi kehtivate 
algseadete (mälu / andmed) taastamine.

Kõvaketas on kättesaamatu (kasutusel).
Kui ilmub see teade, on soovitatav toimida järgmiselt.

• Veenduge, et akukate on täielikult suletud (vt 
lühijuhendit).

• Kui kasutate seadet massmälu re¾iimis, ühendage 
USB-kaabel lahti.

• Desinstallige muude tootjate rakendused.
• Vormindage kõvaketas, et kõrvaldada andmed (s.t sisu 

või rakendused), mis võivad põhjustada teate ilmumist.
• Taastage seadmes algseaded (vt "Algseadete 

lähtestamine vaikeväärtustele").
• Uuendage tarkvara uusimale saadaolevale versioonile.
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Jõudlus
Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks on soovitatavad 
järgmised seaded.

Sõnumimälu
On soovitatav valida menüüvaliku Sõnumid / Valikud / 
Seaded / Muu / Mälu alt sõnumite (SMS-i, MMS-i) jaoks 
kasutamiseks ainult "Telefoni mälu". 

Profiilide seaded
Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks on kasutatava 
profiili puhul soovitatavad järgmised profiiliseaded.

• Valige klahvitoonide väljalülitamine. 
• Valige vibratsiooni väljalülitamine. 

Paus laulu esituse ajal
Mõnikord võib fail rikneda (kodeerimise või allalaadimise 
käigus). Mõned laulud, mis arvutis mängivad, võivad 
seadmes seisma jääda. Sel juhul on soovitatav muusikafail 
uuesti kodeerida ja üle kanda (valige kodeerimiskiirus 256 
kbit/s või sellest väiksem).

Märguandetoonid
Soovitatav on kasutada märguandetoonidena (kell, 
kalender jne) seadmes leiduvaid vaiketoone. Kui 
soovitakse rakendada muusikafaili, on soovitatav 
kasutada ainult MP3 vormingut.

Teemad ja taustapildid
Soovitatav on installida teemasid ja taustapilte ainult 
telefoni mällu [C:].

Akutoide
Akutoite optimaalse jõudluse tagamiseks seadmes on 
soovitatav järgmine seadistus.

• Kui 3G (UMTS-i) teenuseid pole vaja, on soovitatav 
lülitada seade GSM-i re¾iimi. Võrgure¾iimide 
valimiseks valige menüüst kaust Vahendid ja seejärel 
Seaded / Võrk / Võrgure¾iim. Valige loendist GSM-i 
re¾iim. Pärast uue re¾iimi valimist taaskäivitatakse 
seade. 

• Määrake raadiokohtvõrgu ühenduste kättesaadavuse 
näitamise seadeks Mitte kunagi. Valige menüüst 
kaust Vahendid ja seejärel Seaded / Ühendus / 
WLAN-võrk / Näita kättesaadavust. 

• Kui Bluetoothi re¾iimi ei ole vaja, lülitage Bluetoothi 
re¾iim VÄLJA. 

• On soovitatav valida menüüvaliku Sõnumid / Valikud / 
Seaded / Muu / Mälu alt sõnumite (SMS-i, MMS-i) 
jaoks kasutamiseks ainult "Telefoni mälu". 

Galerii
Galerii esmakordsel avamisel pärast sisu kõvakettale 
laadimist või aku väljavahetamist võib tunduda, et 
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rakendus Galerii töötab aeglaselt. Edaspidi peaks Galerii 
kasutamine olema kiirem. 

Rakenduse Galerii avanemise ajal võib seade reageerida 
sisestamisele aeglaselt.

Massmälure¾iimi ühenduse loomisel võib seade näidata, 
et kõvaketas on täis. 

Enne massmälu re¾iimi käivitamist on soovitatav lõpetada 
sisu esitamine ja väljuda kõigist rakendustest. 

Ainult N91 8GB puhul

Näpunäiteid Bluetoothi tarviku kohta
• Bluetoothi stereo-peakomplektide heli on kõige parem 

DRM-i mittekasutavate vormingute, näiteks MP3 
puhul. DRM-iga kaitstud sisu kuulamisel Bluetoothi 
stereo-peakomplektiga on enne teiste seadme 
funktsioonide või rakenduste (näiteks e-posti, Galerii, 
visualisatsioonide) avamist soovitatav oodata, kuni 
DRM-iga kaitstud sisu esitus lõpeb.

• Peakomplekti ja seadme vahelise ühenduse 
säilitamiseks on soovitatav peakomplekti perioodiliselt 
laadida ja jääda selle tööpiirkonda. 

• Mõnikord võib pärast uuesti ühendamist esineda 
stereoheli asemel monoheli. Tühistage peakomplekti 

sidumine ja lähtestage peakomplekt ning seejärel 
looge menüü Valikud kaudu uus ühendus. 

• Mõnede peakomplektide puhul võib ühendus katkeda, 
kui laadija ühendatakse peakomplektiga ühenduses 
olemise ajal.

• Bluetoothi stereolt tavakõnedele lülitumisel saadavad 
mõned peakomplektid nii vasakusse kui ka paremasse 
kõrvaklappi monoheli, mõned aga esitavad monoheli 
ühe kõrvaklapi kaudu. 

• Mõnede peakomplektide puhul reguleerib helitugevuse 
reguleerimine seadmega ühenduses olemise ajal ainult 
peakomplekti helitugevust, seadme helitugevuse 
seadistus jääb aga samasuguseks nagu enne 
peakomplekti ühendamist.

• Kui kasutada muusika kuulamise ajal seadme muid 
funktsioone (nt SMS-i, veebi jne), võib heli 
taasesituses mõnikord katkestusi esineda.

• Mõnikord loovad peakomplektid automaatselt 
ühenduse, mõnikord tuleb aga luua ühendus käsitsi 
valikute menüü kaudu.

Galerii
N91-8GB rakendus Galerii võimaldab kasutajal vaadata 
fotosid, pilte ja videoid. Ka võimaldab Galerii valitud 
meediumifailide (sealhulgas muusika) ühiskasutust ja 
voogesitust UPnP kaudu. Üldine muusikahaldus toimub 
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muusikapleieri abil, üldiseks failihalduseks kasutatakse 
aga komplekti kuuluvat failihaldurit.

Rakendus Galerii otsib sisu kõvaketta [E:] 
kaustadest \Pildid, \Videod ja \Galerii (ning nende 
alamkaustadest). Ükski muudes kataloogides asuv 
meediumifail ei ole Galeriis nähtav enne selle tõstmist või 
kopeerimist kausta \Pildid, \Videod või \Galerii. Siiski on 
soovitatav hoida Galerii failide koguarv alla 300. Galeriist 
kõrvaldatava sisu valimisel tuleb faile kõrvaldada nendest 
kataloogidest.

Galerii võimaldab kasutajal vaadata pilte funktsioonide 
Kõik failid või Pildid ja video kaudu. Funktsioonis Pildid 
ja video on olemas kasutaja pildikogu pisipiltide galerii. 
Selle funktsiooni jõudlus sõltub kasutaja pildikogu 
iseloomust ja suurusest. Kui kasutate funktsiooni Pildid ja 
video hiljutis(t)e foto(de) vaatamiseks, siis võtke arvesse, 
et kõige värskemate fotode pisipiltide viimistlemiseks võib 
aega kuluda, sest funktsioon moodustab pisipiltide 
galeriid.


