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Wa¿ne wskazówki
Wspólne dla modeli N91 i 
N91 8GB

Pakiet Nokia PC Suite (w szczególno¶ci 
narzêdzie Nokia Audio Manager)
Pakiet Nokia PC Suite jest zoptymalizowany pod k±tem 
zarz±dzania danymi zapisanymi w pamiêci telefonu [C:]. 
Pakiet Nokia PC Suite jest zalecany w przypadku 
zarz±dzania kontaktami, kalendarzem i notatkami. 
Zarz±dzanie zawarto¶ci± dysku twardego [E:] (foldery 
Muzyka, Zdjêcia, Filmy, Aplikacje itd.) wymaga 
korzystania z trybu Mass storage i (lub) trybu 
Odtwarzacz multimedialny (folder Muzyka). 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas korzystania z pakietu Nokia 
PC Suite raczej nie nale¿y uruchamiaæ na telefonie 
¿adnych aplikacji (np. Galeria). 

Pakiet Nokia PC Suite dzia³a na komputerze w tle 
i czasami podczas korzystania z trybu Mass storage lub 
Odtwarzacz multimedialny mo¿e pojawiæ siê nastêpuj±cy 
komunikat PC suite - N91 connected in non compatible 
mode please change from UI (PC suite - urz±dzenie 

N91 jest pod³±czone w niekompatybilnym trybie, nale¿y 
zmieniæ tryb za pomoc± rozk³adu funkcji). Ten komunikat 
odnosi siê tylko do trybu PC Suite. 

Aby zapewniæ optymalne dzia³anie pakietu Nokia PC 
Suite, nale¿y pobraæ jego najnowsz± wersjê, która jest 
dostêpna pod adresem http://europe.nokia.com/A4144903 
lub w innych witrynach lokalnych 
(np. http://www.nokia.pl/nokia/pomoc/).

Zarz±dzanie plikami
Urz±dzenia N91 i N91 8GB, podobnie jak inne komputery 
korzystaj±ce z systemu plików FAT32, zapewniaj± obs³ugê 
wielu plików i folderów. Podobnie jak w przypadku 
komputera, w celu utrzymania optymalnej wydajno¶ci 
konieczne jest odpowiednie zarz±dzanie folderami i liczb± 
plików znajduj±cych siê w ka¿dym z nich.

Wydanie 1
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Program Windows Media Player domy¶lnie dzieli zwykle 
utwory na foldery wed³ug wykonawcy, albumu itd., jednak 
przy korzystaniu z innych metod synchronizacji / transferu 
(np. trybu Mass storage) zaleca siê ograniczanie liczby 
plików zawartych w ka¿dym folderze. 

Aby utrzymaæ optymaln± wydajno¶æ przy zarz±dzaniu 
zawarto¶ci± dysku twardego [E:], nale¿y ograniczyæ do 
50 liczbê plików lub podfolderów (zawieraj±cych zdjêcia, 
muzykê, filmy itd.), które znajduj± siê w pojedynczym 
folderze / katalogu. Wiele gigabajtów danych mo¿na 
obs³ugiwaæ znacznie efektywniej dziêki stosowaniu 
podfolderów. W wiêkszo¶ci przypadków kompatybilny 
program Windows Media Player automatycznie zarz±dza 
plikami muzycznymi w³a¶nie w opisany sposób.

Galeria: wydaje siê, ¿e dane i materia³y 
zosta³y utracone
• Podczas korzystania z trybu PC Suite nale¿y w 

pakiecie PC Suite wy¶wietliæ odpowiednie okno, 
w którym jest podawany postêp przesy³ania 
materia³ów. Podczas korzystania z trybu PC Suite 
do synchronizacji / transferu materia³ów, mo¿e 
czasami wydawaæ siê, ¿e przesy³anie zosta³o ju¿ 
zakoñczone. W rzeczywisto¶ci dane nie zosta³y jeszcze 
przes³ane z komputera do urz±dzenia. 

• Przywróæ w urz±dzeniu ustawienia fabryczne (patrz 
„Przywracanie ustawieniom urz±dzenia fabrycznych 
warto¶ci domy¶lnych (pamiêæ / dane)”).

• Nale¿y zaktualizowaæ oprogramowanie do najnowszej 
dostêpnej wersji.

Instrukcja obs³ugi dysku twardego
Firma Nokia opublikowa³a instrukcjê konserwacji dysku 
twardego. Mo¿na j± pobraæ, wykonuj±c nastêpuj±ce 
czynno¶ci:

1 Przejd¼ do witryny internetowej 
http://europe.nokia.com.

2 Wybierz Get support and software (Pomoc 
techniczna i oprogramowanie).

3 Z listy w obszarze Phone Support (Telefony - pomoc) 
wybierz pozycjê Nokia N91 lub Nokia N91 8GB.

4 Wybierz User Guides (Instrukcje obs³ugi).
5 Wybierz z listy odpowiedni jêzyk. (Uwaga: niektóre 

jêzyki mog± byæ niedostêpne).
6 Pobierz plik PDF.

W Instrukcji obs³ugi dysku twardego opisano sposób 
tworzenia i przywracania kopii zapasowej materia³ów oraz 
metodê aktualizacji oprogramowania urz±dzenia (m.in. 
podano, kiedy i jak nale¿y korzystaæ z pakietu PC Suite, 
w tym z narzêdzia Nokia Audio Manager, a kiedy i jak 
nale¿y u¿ywaæ innych trybów, np. Mass storage lub 
Odtwarzacz multimedialny). 
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UWAGA: 
Technologia DRM mo¿e uniemo¿liwiæ przywrócenie 
niektórych danych z kopii zapasowej. Podczas 
tworzenia i przywracania kopii zapasowej mo¿e 
nast±piæ utrata kluczy aktywacji do materia³ów 
zabezpieczonych z u¿yciem mechanizmu WMDRM. 
Utrata kluczy aktywacji mo¿e ograniczyæ mo¿liwo¶æ 
ponownego korzystania z tego samego materia³u w 
tym urz±dzeniu. Aby uzyskaæ wiêcej informacji o 
u¿ywanej technologii DRM, skontaktuj siê z 
us³ugodawc±.

Synchronizowanie utworów 
zabezpieczonych z u¿yciem 
mechanizmu Windows Media DRM
Aby zagwarantowaæ przesy³anie kluczy aktywacji do 
utworów zabezpieczonych z u¿yciem mechanizmu 
WMDRM, nale¿y w celu zsynchronizowania urz±dzenia z 
komputerem korzystaæ z trybu Odtwarzacz 
multimedialny.

Komunikacja
To urz±dzenie obs³uguje po³±czenia internetowe i inne 
metody komunikacji. Podobnie jak komputery, jest ono 
nara¿one na dzia³anie wirusów, szkodliwych wiadomo¶ci i 

aplikacji oraz innych niebezpiecznych materia³ów. Nale¿y 
dzia³aæ ostro¿nie i otwieraæ wiadomo¶ci, akceptowaæ 
po³±czenia komunikacyjne, pobieraæ materia³y i 
instalowaæ aplikacje pochodz±ce wy³±cznie z zaufanych 
¼róde³. Aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo u¿ywanych 
urz±dzeñ (w tym komputera), warto rozwa¿yæ 
zainstalowanie oprogramowania antywirusowego z 
us³ug± regularnej aktualizacji oraz korzystanie z zapory 
(firewall).

Przywracanie ustawieniom urz±dzenia 
domy¶lnych warto¶ci fabrycznych 
(pamiêæ / dane)
Czasem szybko¶æ dzia³ania urz±dzenia wydaje siê mniejsza 
(np. podczas otwierania aplikacji). 

Gdy urz±dzenie znajdzie siê w takim stanie, zaleca siê jego 
zresetowanie. Przed wykonaniem tej operacji nale¿y 
utworzyæ kopiê zapasow± danych znajduj±cych siê w 
pamiêci telefonu i na dysku twardym urz±dzenia. Tê sam± 
procedurê stosuje siê w przypadku aktualizacji 
oprogramowania.

UWAGA: 
Technologia DRM mo¿e uniemo¿liwiæ przywrócenie 
niektórych danych z kopii zapasowej. Podczas 
tworzenia i przywracania kopii zapasowej mo¿e 
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nast±piæ utrata kluczy aktywacji do materia³ów 
zabezpieczonych z u¿yciem mechanizmu WMDRM. 
Utrata kluczy aktywacji mo¿e ograniczyæ mo¿liwo¶æ 
ponownego korzystania z tego samego materia³u w 
tym urz±dzeniu. Aby uzyskaæ wiêcej informacji o 
u¿ywanej technologii DRM, skontaktuj siê z 
us³ugodawc±.

Instrukcje resetowania
• Korzystaj±c z trybu Odtwarzacz multimedialny lub 

Mass storage, nale¿y utworzyæ kopiê zapasow± 
zawarto¶ci dysku twardego, np. muzyki i zdjêæ, oraz za 
pomoc± pakietu PC Suite utworzyæ kopiê zapasow± 
kontaktów, kalendarza itd. Dodatkowe informacje na 
temat synchronizowania danych i tworzenia kopii 
zapasowych mo¿na znale¼æ w Instrukcji obs³ugi i (lub) 
w Instrukcji obs³ugi dysku twardego.

• Aby zresetowaæ urz±dzenie, nale¿y wprowadziæ za 
pomoc± klawiatury *#7370# (kod 12345). Spowoduje 
to skasowanie zawarto¶ci pamiêci telefonu i 
przywrócenie ustawieniom urz±dzenia domy¶lnych 
warto¶ci fabrycznych.

• Je¶li urz±dzenie nie uruchomi siê, nale¿y je wyzerowaæ, 
naciskaj±c nastêpuj±c± kombinacjê klawiszy: naci¶nij i 
przytrzymaj równocze¶nie klawisz zielony, 3 i *, a 
nastêpnie, nie zwalniaj±c ich, naci¶nij dodatkowo 
klawisz wy³±cznika.

Pe³ne formatowanie
Po rozpoczêciu pe³nego formatowania mo¿e siê wydawaæ, 
¿e pasek postêpu stoi w miejscu, ale jest to normalne, 
poniewa¿ ca³a procedura trwa dosyæ d³ugo. Je¶li pe³ne 
formatowanie zostanie z jakiego¶ powodu przerwane, 
nale¿y rozpocz±æ je ponownie (nie nale¿y stosowaæ 
szybkiego formatowania). 

Korzystanie z narzêdzia Nokia 
Software Update (NSU)
Zaleca siê korzystanie z najnowszej wersji 
oprogramowania urz±dzenia N91. Procedura aktualizacji 
zosta³a opisana poni¿ej. Przed przeprowadzeniem 
aktualizacji urz±dzenia nale¿y zapoznaæ siê z zawartoci± 
strony internetowej "Phone Software Update FAQs" 
(Czêsto zadawane pytania dotycz±ce aktualizacji 
oprogramowania telefonu). Narzêdzie do aktualizacji 
powinno rozpoznaæ wersjê urz±dzenia N91 (kraj, operator) 
i wyszukaæ odpowiedni± aktualizacjê jego 
oprogramowania. Je¶li jest dostêpna nowa wersja, pojawi 
siê stosowny komunikat, a w przeciwnym razie mo¿na 
za³adowaæ ponownie bie¿±c± wersjê oprogramowania 
urz±dzenia lub spróbowaæ pó¼niej jeszcze raz wyszukaæ 
now± wersjê. Podczas ca³ej procedury nie nale¿y od³±czaæ 
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urz±dzenia ani odbieraæ lub nawi±zywaæ po³±czeñ, czy te¿ 
korzystaæ z innych jego funkcji.

WSKAZÓWKA: wersjê oprogramowania urz±dzenia mo¿na 
sprawdziæ, wpisuj±c za pomoc± klawiatury *#0000#.

1 Przejd¼ do witryny internetowej 
http://europe.nokia.com.

2 Wybierz Get support and software (Pomoc 
techniczna i oprogramowanie).

3 Z listy w obszarze Phone Support (Telefony - pomoc) 
wybierz pozycjê Nokia N91 lub Nokia N91 8GB.

4 Wybierz ilustracjê Phone Software update 
(Aktualizacja oprogramowania telefonu).

5 Postêpuj zgodnie z wy¶wietlanymi instrukcjami.

Aplikacja SMS Accelerator
SMS Accelerator jest aplikacj±, która przyspiesza 
wysy³anie / odbieranie wiadomo¶ci SMS za pomoc± 
urz±dzenia. Je¶li w urz±dzeniu jest zainstalowane 
oprogramowanie w wersji 2.10.013 lub starszej, zaleca siê 
pobranie aplikacji SMS Accelerator. W tym celu nale¿y 
wykonaæ poni¿sze czynno¶ci.

1 Przejd¼ do witryny internetowej 
http://europe.nokia.com.

2 Wybierz Get support and software (Pomoc 
techniczna i oprogramowanie).

3 Z listy w obszarze Phone Support (Telefony - pomoc) 
wybierz pozycjê Nokia N91 lub Nokia N91 8GB.

4 Wybierz Software (Oprogramowanie).
5 Wybierz Phone Software (Oprogramowanie telefonu). 
6 W obszarze SMS Accelerator wybierz Download now 

(Pobierz teraz), aby pobraæ aplikacjê na komputer.
7 Zainstaluj plik SIS w urz±dzeniu (wiêcej informacji na 

temat instalowania aplikacji mo¿na znale¼æ w 
Instrukcji obs³ugi)

Po zainstalowaniu tej aplikacji w urz±dzeniu dzia³a ona 
automatycznie w tle i jest widoczna w programie 
Mened¿er aplikacji dostêpnym w menu Narzêdzia.

UWAGA: 
Zaleca siê ponadto, aby po wyzerowaniu pamiêci 
urz±dzenia ponownie zainstalowaæ aplikacjê SMS 
Accelerator.

Komunikaty
Zape³nienie pamiêci
Czasami niektóre aplikacje (np. przegl±darka internetowa) 
mog± wy¶wietliæ komunikat o zape³nieniu pamiêci. 
Dotyczy on pamiêci RAM. Komunikat o zape³nieniu 
pamiêci nie dotyczy dysku twardego. Po pojawieniu siê 
tego komunikatu nale¿y spróbowaæ wykonaæ jedn± z 
nastêpuj±cych czynno¶ci:
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• zamkn±æ wszystkie aplikacje,

• wy³±czyæ urz±dzenie i w³±czyæ je ponownie (mo¿e to 
umo¿liwiæ oczyszczenie pamiêci RAM).

Usuñ dane
Czasami mo¿e siê pojawiæ komunikat „Usuñ dane” lub 
podobny, który wskazuje, ¿e pamiêæ ROM telefonu [C:] 
jest zape³niona.

• Aby zwolniæ nieco pamiêci ROM, nale¿y usun±æ dane z 
pamiêci telefonu [C:] (np. kontakty lub pozycje 
kalendarza).

• Je¶li jednak komunikat „Usuñ dane” nie zniknie (np. z 
powodu obecno¶ci ukrytych plików tymczasowych, 
do których brak dostêpu), nale¿y przywróciæ 
ustawieniom urz±dzenia domy¶lne warto¶ci 
fabryczne (pamiêæ / dane).

Dysk twardy niedostêpny (w u¿yciu)
Po pojawieniu siê tego komunikatu nale¿y spróbowaæ 
wykonaæ jedn± z nastêpuj±cych czynno¶ci:

• Upewnij siê, ¿e pokrywa baterii jest szczelnie 
zamkniêta (patrz Skrócona instrukcja obs³ugi).

• Je¶li urz±dzenie dzia³a w trybie Mass storage, od³±cz 
kabel USB.

• Odinstaluj aplikacje innych firm.

• Sformatuj dysk twardy, aby usun±æ dane (np. materia³y 
lub aplikacje), które mog± powodowaæ wy¶wietlanie 
tego komunikatu.

• Przywróæ w urz±dzeniu ustawienia fabryczne (patrz 
„Przywracanie ustawieniom urz±dzenia fabrycznych 
warto¶ci domy¶lnych (pamiêæ / dane)”).

• Zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej dostêpnej 
wersji.

Wydajno¶æ
Poni¿sze ustawienia s± zalecane w celu uzyskania 
optymalnej wydajno¶ci urz±dzenia:

Pamiêæ wiadomo¶ci
Zaleca siê wybranie tylko ustawienia „Pamiêæ telefonu” 
dla opcji Wiadomo¶ci / Opcje / Ustawienia / Inne / Pamiêæ 
w u¿yciu dla wiadomo¶ci (SMS, MMS). 

Ustawienia profili
Poni¿sze ustawienia opcji Profil s± zalecane w celu 
uzyskania optymalnej wydajno¶ci urz±dzenia w przypadku 
bie¿±cego profilu:

• Dla d¼wiêków klawiszy wybierz ustawienie Wy³±czone.
• Dla powiadomienia wibracyjnego wybierz ustawienie 

Wy³±czone.
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Wstrzymywanie odtwarzania utworu
Czasami plik mo¿e ulec uszkodzeniu (podczas kodowania 
lub pobierania). Niektóre utwory, które s± bez problemu 
odtwarzane przez komputer, mog± byæ wstrzymywane w 
urz±dzeniu. W takim przypadku zaleca siê ponowne 
zakodowanie i przes³anie pliku muzycznego (nale¿y 
wybraæ szybko¶æ kodowania o warto¶ci 256 Kb/s lub 
mniejszej).

D¼wiêki alarmowe
Zaleca siê stosowanie w przypadku d¼wiêków alarmowych 
(zegar, kalendarz itd.) domy¶lnych d¼wiêków zapisanych w 
urz±dzeniu. Je¶li zamiast nich maj± byæ u¿ywane pliki 
muzyczne, zaleca siê u¿ywanie wy³±cznie formatu MP3.

Tematy i tapeta
Zaleca siê instalowanie tematów i tapet wy³±cznie w 
pamiêci telefonu [C:].

Energia baterii
Poni¿sze ustawienia s± zalecane w celu optymalnego 
wykorzystywania energii baterii:

• Je¶li nie s± wymagane us³ugi 3G (UMTS), zaleca siê 
przestawienie urz±dzenia w tryb GSM. Aby wybraæ 
tryb sieci, w menu wybierz folder Narzêdzia, a 
nastêpnie wybierz kolejno Ustawienia / Sieæ / Tryb 

sieci. Wybierz z listy pozycjê Tryb GSM. Po wybraniu 
nowego trybu urz±dzenie uruchomi siê ponownie. 

• Dla opcji pokazywania dostêpno¶ci po³±czeñ WLAN 
nale¿y wybraæ ustawienie Nigdy. W tym celu w menu 
nale¿y wybraæ folder Narzêdzia, a nastêpnie wybraæ 
kolejno Ustawienia / Po³±czenie / Bezprzewodowa 
sieæ LAN / Poka¿ dostêpno¶æ. 

• Gdy tryb Bluetooth jest niepotrzebny, nale¿y dla opcji 
Tryb Bluetooth wybraæ ustawienie Wy³±czony..

• Zaleca siê wybranie tylko ustawienia „Pamiêæ 
telefonu” dla opcji Wiadomo¶ci / Opcje / Ustawienia / 
Inne / Pamiêæ w u¿yciu dla wiadomo¶ci (SMS, MMS). 

Galeria
Aplikacja Galeria mo¿e dzia³aæ powoli, je¶li jest 
uruchamiania po raz pierwszy po za³adowaniu materia³ów 
na dysk twardy lub po wymianie baterii. Pó¼niejsze 
korzystanie z aplikacji Galeria powinno przebiegaæ 
sprawniej. 

Podczas otwierania aplikacji Galeria urz±dzenie mo¿e 
wolno reagowaæ na polecenia u¿ytkownika.

Podczas ³±czenia w trybie Mass storage urz±dzenie mo¿e 
informowaæ, ¿e jest w u¿yciu dysk twardy. 

Zaleca siê, aby przed w³±czeniem trybu Mass storage 
zatrzymaæ odtwarzanie materia³ów i zakoñczyæ dzia³anie 
wszystkich aplikacji. 
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Wskazówki dotycz±ce tylko 
modelu N91 8GB

Wskazówki dotycz±ce akcesoriów 
Bluetooth
• W przypadku stereofonicznych zestawów 

s³uchawkowych Bluetooth najwy¿sz± jako¶æ d¼wiêku 
mo¿na uzyskaæ, korzystaj±c z formatów 
niezabezpieczonych technologi± DRM, np. MP3. 
Podczas s³uchania przy u¿yciu stereofonicznych 
zestawów s³uchawkowych Bluetooth utworów 
zabezpieczonych technologi± DRM zaleca siê, aby 
przed przyst±pieniem do korzystania z innych funkcji 
lub aplikacji urz±dzenia, np. poczty e-mail, Galerii i 
wizualizacji, poczekaæ na zakoñczenie odtwarzania 
materia³ów DRM.

• Aby utrzymaæ po³±czenie zestawu s³uchawkowego z 
urz±dzeniem, nale¿y okresowo ³adowaæ zestaw 
s³uchawkowy i pozostawaæ w jego zasiêgu. 

• Czasami po ponownym po³±czeniu mo¿e byæ 
odtwarzany d¼wiêk monofoniczny zamiast 
stereofonicznego; nale¿y wówczas anulowaæ 
uwierzytelnienie zestawu s³uchawkowego i zresetowaæ 
go, a nastêpnie pod³±czyæ go ponownie za 
po¶rednictwem menu Opcje. 

• Niektóre zestawy s³uchawkowe mog± siê roz³±czyæ, 
je¶li do urz±dzenia zostanie pod³±czona ³adowarka.

• Po prze³±czeniu ze stereofonicznego zestawu 
s³uchawkowego Bluetooth na po³±czenie g³osowe 
niektóre zestawy s³uchawkowe odtwarzaj± d¼wiêk 
monofoniczny w lewej i prawej s³uchawce, a inne 
odtwarzaj± d¼wiêk monofoniczny tylko w jednej 
s³uchawce. 

• W przypadku niektórych zestawów s³uchawkowych 
regulacja g³o¶no¶ci po pod³±czeniu do urz±dzenia 
dzia³a tylko w przypadku zestawu s³uchawkowego, a 
g³o¶no¶æ d¼wiêku z samego urz±dzenia pozostaje na 
takim samym poziomie, na jakim by³a przed 
pod³±czeniem zestawu s³uchawkowego.

• Czasem mog± wystêpowaæ krótkie przerwy w 
odtwarzaniu d¼wiêku, je¶li równocze¶nie s± u¿ywane 
inne funkcje urz±dzenia (np. wysy³anie wiadomo¶ci 
SMS, przegl±danie stron internetowych itp.).

• Czasem zestawy s³uchawkowe ³±cz± siê 
automatycznie, a niekiedy nale¿y je pod³±czyæ rêcznie 
za po¶rednictwem menu Opcje.

Galeria
Aplikacja Galeria w urz±dzeniu N91 8GB pozwala na 
wy¶wietlanie wybranych zdjêæ, obrazów i plików wideo. 
Umo¿liwia ona równie¿ udostêpnianie wybranych plików 
multimedialnych (w tym muzycznych) oraz ich przesy³anie 
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strumieniowe przy u¿yciu protoko³u UPnP. Zarz±dzanie 
plikami w folderze Muzyka odbywa siê za pomoc± 
aplikacji Odtwarzacz muzyczny, a ogólne zarz±dzanie 
plikami wykonuje siê przy u¿yciu narzêdzia Mened¿er 
plików.

Aplikacja Galeria wyszukuje materia³y na dysku twardym 
[E:] w folderach \Zdjêcia, \Wideo i \Galeria (oraz w ich 
podfolderach). ¯adne pliki multimedialne znajduj±ce siê w 
innych katalogach nie bêd± widoczne w aplikacji Galeria, 
dopóki nie zostan± przeniesione / skopiowane do 
folderu \Zdjêcia, \Wideo lub \Galeria. Zaleca siê jednak, 
aby ³±czna liczba plików w aplikacji Galeria nie 
przekracza³a 300. Aby usun±æ pliki z aplikacji Galeria, 
nale¿y skasowaæ je z wymienionych wy¿ej katalogów.

W aplikacji Galeria mo¿na wy¶wietlaæ zdjêcia, korzystaj±c 
z opcji Wszystkie pliki lub Zdjêcia i pliki wideo. Opcja 
Zdjêcia i pliki wideo udostêpnia galeriê miniatur kolekcji 
zdjêæ u¿ytkownika. Szybko¶æ dzia³ania tej opcji zale¿y od 
typu i rozmiaru kolekcji zdjêæ u¿ytkownika. Podczas 
korzystania z opcji Zdjêcia i pliki wideo w celu 
wy¶wietlania najnowszych zdjêæ nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
wygenerowanie miniatur najnowszych zdjêæ w trakcie 
tworzenia galerii miniatur mo¿e trochê potrwaæ.


