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Indicaþii importante
N91 ºi N91 8GB obiºnuit
Nokia PC Suite (în special Nokia Audio 
Manager)
Nokia PC Suite este optimizat pentru administrarea 
datelor în Memoria telefonului [C:]. Nokia PC Suite 
este recomandat pentru administrarea contactelor, 
calendarului ºi notelor. Pentru a administra 
conþinutul de pe hard disc [E:] (Muzicã, Imagini, Filme, 
Aplicaþii etc.) este recomandat sã utilizaþi modul Stocare 
în masã ºi / sau Player media (pentru Muzicã). 
Reþineþi cã atunci când utilizaþi Nokia PC Suite este 
recomandat sã nu rulaþi aplicaþii (Galerie etc.) în timpul 
sesiunii PC Suite. 
Nokia PC Suite ruleazã în fundal pe calculatorul Dvs. ºi 
uneori, când se utilizeazã modul Stocare în masã sau 
Player media, apare un pop up care spune PC suite - N91 
conectat în mod incompatibil. Schimbaþi din UI. Acest 
mesaj se aplicã numai când se utilizeazã modul PC Suite. 
Pentru performanþe optime este recomandat sã utilizaþi 
ultima versiune PC suite disponibilã de la 
http://europe.nokia.com/A4144903 sau de la alte site-uri 
regionale locale.

Administrare fiºiere
N91 ºi N91 8GB, ca orice alt computer care utilizeazã 
FAT32, este conceput sã susþinã multe fiºiere ºi dosare. 
Asemenea unui computer, dosarele ºi numãrul fiºierelor 
din fiecare dosar trebuie sã fie administrate pentru 
o performanþã optimã.
Windows Media player în mod implicit împarte tipic 
melodiile în dosare dupã artist, album etc., totuºi când 
se utilizeazã alte metode sincronizare / transfer (de 
exemplu, modul Stocare în masã) este recomandat sã 
limitaþi numãrul de fiºiere în fiecare dosar. 
Pentru o performanþã optimã când se administreazã 
conþinutul de pe hard disc [E:], este recomandat sã 
limitaþi numãrul de fiºiere sau dosare într-un 
singur dosar / director pentru a conþine nu mai mult de 
50 fiºiere / dosare de conþinut (Imagini, Muzicã, Video 
etc.). Mulþi gigaocteþi de conþinut pot fi gestionaþi mai 
eficient când sunt administraþi utilizând sub-dosare. În 
majoritatea cazurilor, Windows Media player compatibil 
administreazã automat fiºierele Dvs. muzicale în aceeaºi 
manierã.
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Galerie: Datele, conþinutul par sã 
lipseascã.
• Când se utilizeazã modul PC Suite, vizualizaþi 

fereastra corectã în PC Suite pentru progresul 
transferului de conþinut. Utilizând modul PC Suite la 
sincronizarea / transferului de conþinut, uneori apare 
cã transferul s-a terminat. Încã nu s-au transferat 
datele de la calculator la aparat. 

• Resetaþi aparatul la setãrile din fabricã (consultaþi 
‘Resetare setãri din fabricã înapoi la setãri implicite’).

• Actualizaþi programul la ultima versiune disponibilã.

Ghidul utilizatorului HDD
Nokia a editat un ghid de întreþinere pentru HDD. Iatã 
cum îl puteþi obþine:

1 Accesaþi http://europe.nokia.com/A4138021.
2 Selectaþi Get support and software (Obþinere 

asistenþã ºi programe).
3 De la Phone Support (Asistenþã telefon), selectaþi 

Nokia N91 sau Nokia N91 8GB.
4 Selectaþi User Guides (Ghiduri utilizator).
5 Din lista de limbi selectaþi o limbã. (Notã: este posibil 

ca unele limbi sã nu fie disponibile.)
6 Descãrcaþi PDF-ul.

Conþinutul Ghidului HDD este destinat sã instruiascã 
utilizatorul cum sã realizeze copii de siguranþã ºi sã 
restaureze conþinut ºi cum sã actualizeze programul din 
aparat (de exemplu, când ºi cum sã utilizeze PC Suite 
incluzând Nokia Audio Manager ºi când ºi cum sã utilizeze 
modurile Stocare în masã sau Player media). 

NOTÃ: 
Tehnologiile de administrare a drepturilor digitale pot 
împiedica anumite date din copia de siguranþã sã fie 
restaurate. Cheile de activare ale conþinutului protejat 
WMDRM pot fi pierdute în timpul realizãrii copiilor de 
siguranþã ºi restaurare. Pierderea cheilor de activare 
sau a conþinutului poate limita posibilitatea Dvs. de 
a utiliza din nou acelaºi conþinut în aparat. 
Contactaþi furnizorul de servicii pentru informaþii 
suplimentare despre tehnologiile DRM utilizate 
pentru conþinutul Dvs.

Sincronizare melodii protejate 
Windows Media DRM
Pentru a vã asigura cã cheile de activare conþinut pentru 
WMDRM sunt transferate odatã cu melodiile, utilizaþi 
modul Player media pentru a vã sincroniza la aparat sau 
la calculator.
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Conectivitate
Aparatul Dvs. acceptã conexiuni de Internet ºi alte metode 
de conectare. Asemenea computerelor, aparatul Dvs. 
poate fi expus la viruºi, mesaje ºi aplicaþii periculoase 
ºi alt conþinut dãunãtor. Daþi dovadã de precauþie ºi 
deschideþi mesaje, acceptaþi cereri de conectare, 
descãrcaþi conþinut ºi acceptaþi instalãri numai de la 
surse de încredere. Pentru a mãri securitatea aparatelor 
Dvs. (incluzând un computer compatibil), aveþi în vedere 
instalarea de programe antivirus cu un serviciu de 
actualizare regulat ºi utilizarea unei aplicaþii firewall.

Resetaþi setãrile Aparatului înapoi 
la setãrile implicite din fabricã 
(memorie / date)
Uneori performanþa aparatului e posibil sã parã mai 
scãzutã (de exemplu, la deschiderea aplicaþiilor). 

Când aparatul ajunge în aceastã stare, este recomandat 
sã resetaþi aparatul. Înainte de o resetare, realizaþi 
copii de siguranþã ale datelor în memoria telefonului 
ºi pe hard discul aparatului. Aceeaºi procedurã se 
aplicã ºi când vã pregãtiþi pentru o actualizare a 
programului.

NOTÃ: 
Tehnologiile de administrare a drepturilor digitale pot 
împiedica anumite date din copia de siguranþã sã fie 
restaurate. Cheile de activare ale conþinutului protejat 
WMDRM pot fi pierdute în timpul realizãrii copiilor de 
siguranþã ºi restaurare. Pierderea cheilor de activare 
poate limita posibilitatea Dvs. de a utiliza din nou 
acelaºi conþinut pe aparat. Contactaþi furnizorul de 
servicii pentru informaþii suplimentare despre 
tehnologiile DRM utilizate pentru conþinutul Dvs.

Instrucþiuni de resetare
• Utilizaþi modul Player media sau Stocare în masã 

pentru a realiza copii de siguranþã ale conþinutului 
hard discului, cum ar fi muzicã ºi imagini ºi utilizaþi 
PC Suite pentru a realiza copii de siguranþã ale 
contactelor ºi calendarului etc. Consultaþi Ghidul 
utilizatorului ºi / sau Ghidul HDD pentru instrucþiuni 
suplimentare asupra sincronizãrii ºi asupra realizãrii 
copiilor de siguranþã.

• Pentru a reseta apãsaþi *#7370# (Code 12345). 
Aceastã acþiune ºterge toatã memoria din locaþiile de 
memorie ale telefonului ºi reseteazã setãrile înapoi la 
setãrile implicite din fabricã.

• Dacã aparatul nu va porni este recomandat sã resetaþi 
utilizând urmãtoarele apãsãri de taste: Apãsaþi ºi 
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menþineþi apãsate simultan Verde, 3 ºi *, apoi simultan 
apãsaþi tasta de pornire / oprire.

Formatare completã
Când porniþi formatarea completã, bara de progres poate 
apãrea opritã, acest lucru este normal deoarece procesul 
poate dura un anumit timp. Dacã din orice motiv 
formatarea completã este întreruptã, reporniþi o nouã 
sesiune de formatare completã (nu formatare rapidã). 

(NSU) Nokia Software Update 
(Actualizare programe Nokia) acasã
Este recomandat sã utilizaþi ultima versiune de program 
N91. Procesul de actualizare este descris mai jos. Este 
recomandat sã citiþi “Phone Software Update FAQ's” 
(„Întrebãri frecvente privind actualizarea programelor 
telefonului”) înainte de a actualiza aparatul Dvs. 
Programul de actualizare ar trebui sã recunoascã 
versiunea N91 a Dvs. (þarã, operator) ºi sã caute 
programul pentru actualizare. Dacã existã o nouã versiune 
disponibilã, vã va informa; dacã nu, atunci aveþi opþiunea 
sã reîncãrcaþi versiunea programului curent a telefonului 
sau sã încercaþi mai târziu. Este recomandat sã nu 
deconectaþi, rãspundeþi, efectuaþi apeluri sau sã utilizaþi 
alte funcþii ale telefonului în timpul procesului.

INDICAÞIE: Puteþi verifica versiunea de program a 
aparatului tastând *#0000# pe tastatura telefonului.

1 Accesaþi http://europe.nokia.com/A4138021.
2 Selectaþi Get support and software (Obþinere 

asistenþã ºi programe).
3 De la Phone Support (Asistenþã telefon) selectaþi 

Nokia N91 sau Nokia N91 8GB.
4 Selectaþi o imagine numitã Phone Software update 

(Actualizare program telefon).
5 Urmaþi instrucþiunile.

Accelerator SMS
Acceleratorul SMS este o aplicaþie care îmbunãtãþeºte 
viteza mesajelor SMS pe aparatul Dvs. Dacã utilizaþi 
versiuni de Program anterioare 2.10.013, este recomandat 
sã descãrcaþi aplicaþia Accelerator SMS. Vedeþi paºii de 
mai jos.

1 Accesaþi http://europe.nokia.com/A4138021.
2 Selectaþi Get support and software (Obþinere 

asistenþã ºi programe).
3 De la Phone Support (Asistenþã telefon) selectaþi 

Nokia N91 sau Nokia N91 8GB.
4 Selectaþi Programe
5 Selectaþi Programe telefon 
6 Selectaþi Descãrcaþi acum de la Accelerator SMS 

(pentru a descãrca aplicaþia în calculator)
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7 Instalaþi fiºierul SIS pe aparat (consultaþi Ghidul 
utilizatorului pentru detalii suplimentare asupra 
modului în care instalaþi aplicaþii)

Odatã instalatã pe aparat, aplicaþia ruleazã automat în 
fundal ºi poate fi vizualizatã din Manager Aplicaþii în 
meniul Instrumente al aparatului.

NOTÃ: 
De asemenea, este recomandat sã reinstalaþi din nou 
aplicaþia Accelerator SMS dupã resetarea memoriei 
aparatului.

Mesaje / Pop-up-uri
Memorie plinã
Uneori poate apãrea un mesaj de memorie plinã de la 
unele aplicaþii (de exemplu, de la aplicaþia browser Web). 
Acest mesaj se referã la memoria RAM. Memoria de pe 
hard disc nu este afectatã de mesajul de memorie 
insuficientã. Dacã acest mesaj apare, este recomandat 
sã încercaþi una din urmãtoarele:

• Închideþi toate aplicaþiile.

• Închideþi ºi deschideþi aparatul (ar putea curãþa 
memoria RAM)

ªtergeþi datele
Uneori va apãrea un mesaj “ªtergeþi datele” sau un text 
similar, aceasta este o indicaþie cã memoria ROM [C:] 
a Telefonului poate fi plinã.

• Pentru a elibera spaþiul ROM, ºtergeþi unele aplicaþii 
din memoria [C:] a Telefonului (de exemplu, contacte 
sau elemente de calendar etc.).

• Totuºi, dacã mesajul “ªtergeþi datele” persistã (de 
exemplu, pot exista unele fiºiere temporare ascunse 
care nu sunt accesibile), atunci poate fi nevoie de 
o Resetare a setãrilor Aparatului înapoi la cele 
implicite din fabricã (memorie / date).

Hard disc indisponibil (în uz)
Dacã apare acest mesaj, este recomandat sã:

• Verificaþi cã este închis complet capacul bateriei 
(consultaþi Ghidul de pornire).

• Dacã aparatul funcþioneazã în modul Stocare în masã, 
deconectaþi cablul USB.

• Dezinstalaþi aplicaþiile unor terþe pãrþi.
• Formataþi hard discul pentru a elimina date (de 

exemplu, conþinut sau aplicaþii) care pot determina 
apariþia mesajului.

• Resetaþi aparatul la setãrile din fabricã (consultaþi 
‘Resetare setãri din fabricã înapoi la setãri implicite’).

• Actualizaþi programul la ultima versiune disponibilã.
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Performanþã
Urmãtoarele setãri sunt recomandate pentru performanþe 
optime:

Memorie de mesaje
Este recomandat sã selectaþi numai “Memorie telefon” 
în Mesaje / Opþiuni / Setãri / Alte / Memorie în uz pentru 
mesaje (SMS, MMS). 

Setãri profiluri
Urmãtoarele Setãri de profil sunt recomandate pentru 
performanþe optime ale aparatului pentru profilul “în uz”:

• Selectaþi tonuri tastaturã dezactivate
• Selectaþi Vibraþie dezactivatã

Întrerupere când se redã o melodie
Uneori un fiºier se poate deteriora (în timpul codificãrii, 
descãrcãrii). Unele melodii care se redau la calculator se 
pot întrerupe în aparat. În acest caz, este recomandat sã 
codificaþi ºi sã transferaþi iar fiºierul de muzicã (selectaþi 
o ratã de codificare de 256kbps sau mai micã).

Tonuri de alarmã
Este recomandat sã utilizaþi tonurile implicite furnizate 
în aparat pentru tonurile de alarmã (ceas, calendar etc.). 
Dacã se doreºte utilizarea unui fiºier de muzicã, este 
recomandat ca acesta sã fie limitat doar la formatul MP3.

Tonuri ºi fundal
Este recomandat sã instalaþi teme ºi fundal numai în 
memoria [C:] a telefonului.

Acumulator
Urmãtoarele setãri sunt recomandate pentru 
o performanþã optimã a acumulatorului în aparat:

• Când serviciile 3G (UMTS) nu sunt necesare este 
recomandat sã comutaþi aparatul în modul GSM. 
Pentru a selecta moduri de reþea, selectaþi dosarul 
Instrumente din Meniu, apoi Setãri / Reþea / Mod 
reþea. Alegeþi mod GSM din listã. Aparatul va reporni 
dupã ce este efectuatã noua selecþie a modului. 

• Setaþi disponibilitatea de afiºare pentru conexiuni 
WLAN la Niciodatã. Selectaþi dosarul 
Instrumente din Meniu, apoi Setãri / Conexiune / 
Reþea LAN mobilã / Afiºare disponibilitate. 

• Comutaþi modul Bluetooth pe Dezactivat, când 
modul Bluetooth nu este solicitat 

• Este recomandat sã selectaþi numai “Memorie telefon” 
în Mesaje / Opþiuni / Setãri / Alte / Memorie în uz 
pentru mesaje (SMS, MMS). 

Galerie
Când deschideþi Galeria pentru prima datã dupã ce 
conþinutul s-a încãrcat pe hard disc sau dupã ce se 
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înlocuieºte bateria, aplicaþia Galerie poate pãrea cã 
ruleazã lent. Accesul ulterior la aplicaþia Galerie ar 
trebui sã fie mai rapid. 

În timpul în care aplicaþia Galerie se deschide, aparatul 
poate fi lent în a rãspunde la introducere.

Aparatul poate indica faptul cã hard discul este în uz, 
când se conecteazã la modul Stocare în masã. 

Este recomandat sã opriþi redarea conþinutului ºi sã 
ieºiþi din toate aplicaþiile înainte de a porni modul 
Stocare în masã. 

Numai N91 8GB

Indicaþii accesoriu Bluetooth
• Formatele non-DRM ca MP3 furnizeazã cel mai bun 

sunet prin cãºtile stereo Bluetooth. Când se ascultã 
conþinut protejat DRM utilizând cãºtile stereo 
Bluetooth, este recomandat sã aºteptaþi pânã când 
conþinutul DRM a terminat redarea, înainte sã accesaþi 
alte funcþii sau aplicaþii ale aparatului, precum poºtã 
electronicã, Galerie, vizualizãri.

• Pentru a menþine conexiunea cãºtii cu aparatul este 
recomandat sã încãrcaþi casca periodic ºi sã staþi în 
raza de acþiune. 

• Uneori, dupã reconectare puteþi avea sunet mono, 
în locul celui stereo, desperecheaþi ºi resetaþi setul 
cu cascã, apoi reconectaþi-vã prin meniul Opþiuni. 

• Unele seturi cu cascã se pot deconecta când 
încãrcãtorul este conectat în timp ce setul cu cascã 
este conectat.

• Când se comutã de la BT Stereo la apel vocal, unele 
seturi cu cascã trimit sunet mono atât la urechea S, 
cât ºi la urechea D, în timp ce altele redau sunet mono 
la o ureche. 

• La unele seturi cu cascã, controlul volumului ajusteazã 
numai volumul setului cu cascã, când este conectat 
la aparat, unde setarea volumului sunetului aparatului 
rãmâne la fel ca înaintea conectãrii setului cu cascã.

• Uneori, întreruperi în redare pot avea loc atunci când 
se utilizeazã alte funcþii ale aparatului în timp ce se 
ascultã muzicã (de exemplu, SMS, Web etc.)

• Uneori seturile cu cascã se conecteazã automat, 
alteori ele trebuie conectate manual prin meniul 
de opþiuni.

Galerie
Galeria pe N91-8GB permite unui utilizator sã vizualizeze 
poze, imagini ºi video clipuri selectate. De asemenea, 
Galeria permite fiºierelor media selectate (inclusiv 
muzicã) sã fie partajate ºi redate prin streaming utilizând 
UPnP. Administrarea muzicii în general se face utilizând 
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Music Player, în timp ce administrarea generalã a 
fiºierelor se face utilizând Managerul de fiºiere inclus.

Galeria cautã conþinut în memoria hard discului [E:] 
dosarele (ºi sub-dosarele) \Imagini, \Video ºi \Galerie. 
Toate fiºierele media din alte directoare nu vor fi 
vizibile în Galerie dacã nu sunt mutate / copiate 
în \Imagini, \Video sau \Galerie. Totuºi este recomandat sã 
pãstraþi sub 300 numãrul total de fiºiere din Galerie. Când 
alegeþi conþinut pentru eliminarea din Galerie, fiºierele ar 
trebui eliminate din aceste directoare.

Galeria permite unui utilizator sã vizualizeze imagini 
utilizând funcþiile Toate fiºierele sau Imagini ºi video. 
Funcþiile Imagini ºi video furnizeazã o galerie de 
miniaturi a colecþiei de imagini ale utilizatorului. 
Performanþa acestei funcþii depinde de natura ºi mãrimea 
unei colecþii de imagini ale utilizatorului. Când se 
utilizeazã funcþiile Imagini ºi video pentru a vizualiza 
fotografii recente, reþineþi cã poate dura un anumit timp 
pentru a afiºa miniaturile celor mai recente fotografii, cât 
timp construieºte galeria de miniaturi.


