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Dôle¾ité tipy
Spoloèné pre N91 a N91 8GB

Nokia PC Suite (najmä Nokia Audio 
Manager)
Aplikácia Nokia PC Suite je optimalizovaná na spravovanie 
dát v pamäti telefónu [C:]. Aplikáciu Nokia PC Suite 
odporúèame pou¾íva» na spravovanie kontaktov, 
kalendára a poznámok. Na spravovanie obsahu na 
pevnom disku [E:] (hudba, snímky, videá, aplikácie atï.) 
sa odporúèa pou¾íva» re¾im Prenos dát alebo Mediálny 
prehrávaè (pre hudbu). 

Pri pou¾ívaní aplikácie Nokia PC Suite sa neodporúèa 
spú¹»a» iné aplikácie (Galéria atï.). 

Aplikácia Nokia PC Suite pracuje na pozadí v poèítaèi 
a obèas sa pri pou¾ívaní re¾imu Prenos dát alebo 
Mediálny prehrávaè zobrazí kontextové okno s hlásením 
Nokia PC Suite - prístroj Nokia N91 bol pripojený 
v nekompatibilnom re¾ime. Zmeòte ho 
v pou¾ívateåskom rozhraní. Toto hlásenie platí iba 
pri pou¾ívaní re¾imu PC Suite. 

Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúèa pou¾íva» 
najnov¹iu verziu aplikácie PC Suite, ktorá je k dispozícii na 
adrese http://europe.nokia.com/A4144903 alebo iných 
lokálnych regionálnych stránkach.

Spravovanie súborov
Prístroje N91 a N91 8GB, podobne ako iné poèítaèe 
pou¾ívajúce systém súborov FAT32, sú urèené na 
spracovanie mno¾stva súborov a zlo¾iek. Podobne ako 
v prípade poèítaèa, zlo¾ky a jednotlivé súbory v ka¾dej zo 
zlo¾iek je potrebné spravova» na dosiahnutie optimálneho 
výkonu.

Aplikácia Windows Media Player v predvolenom nastavení 
obvykle rozdeåuje skladby do zlo¾iek podåa umelcov, 
albumov a podobne, av¹ak pri pou¾ívaní iných spôsobov 
synchronizácie alebo prenosu (napríklad v re¾ime Prenos 
dát) sa odporúèa obmedzi» poèet súborov v ka¾dej zlo¾ke. 

1. vydanie
9255549



2 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 

Na dosiahnutie optimálneho výkonu pri spravovaní 
obsahu na pevnom disku [E:] sa odporúèa obmedzi» poèet 
súborov a zlo¾iek v jednotlivých zlo¾kách / adresároch na 
maximálne 50 súborov/zlo¾iek s obsahom (snímky, hudba, 
videá a podobne). Mno¾stvo gigabajtov obsahu sa dá 
spravova» efektívnej¹ie pou¾ívaním podzlo¾iek. 
Kompatibilná aplikácia Windows Media Player spravuje 
hudobné súbory vo väè¹ine prípadov automaticky 
rovnakým spôsobom.

Galéria: Zdá sa, ¾e chýba dátový obsah
• Pri pou¾ívaní re¾imu PC Suite zobrazte v aplikácii PC 

Suite správne okno s priebehom prenosu obsahu. 
Pri pou¾ívaní re¾imu PC Suite na synchronizáciu alebo 
prenos obsahu sa niekedy mô¾e zda», ¾e prenos je 
dokonèený. Dáta v¹ak e¹te neboli prenesené z poèítaèa 
do prístroja. 

• Obnovte pôvodné nastavenia prístroja od výrobcu 
(pozrite si èas» „Obnovenie pôvodných nastavení 
prístroja od výrobcu (pamä» / dáta)“).

• Aktualizujte softvér na najnov¹iu dostupnú verziu.

Návod na pou¾itie pevného disku
Spoloènos» Nokia vydala návod na údr¾bu pevného disku. 
Mô¾ete ho získa» nasledovne:

1 Prejdite na adresu http://europe.nokia.com.

2 Vyberte polo¾ku Podpora výrobkov.
3 V èasti Podpora telefónov vyberte polo¾ku Nokia N91 

alebo Nokia N91 8GB.
4 Vyberte polo¾ku Manuály.
5 V zozname jazykov vyberte po¾adovaný jazyk. 

(Poznámka: Niektoré jazyky nemusia by» k dispozícii.)
6 Naèítajte súbor PDF.

Návod na pou¾itie pevného disku obsahuje pokyny na 
zálohovanie a obnovu obsahu a postup aktualizácie 
softvéru prístroja (t. j. kedy a ako pou¾i» aplikáciu PC Suite 
vrátane jej súèasti Nokia Audio Manager a kedy a ako 
pou¾i» iné re¾imy Prenos dát alebo Mediálny prehrávaè). 

POZNÁMKA: 
Technológie spravovania digitálnych práv mô¾u 
zabraòova» obnoveniu niektorých zálohovaných dát. 
Poèas zálohovania a obnovy dát sa mô¾u strati» kåúèe 
na aktiváciu obsahu chránené pomocou technológie 
WMDRM. Strata aktivaèných kåúèov mô¾e obmedzi» 
mo¾nos» opätovného pou¾itia daného obsahu vo 
va¹om prístroji. Ïal¹ie informácie o digitálnych 
právach DRM pou¾ívaných pre vá¹ obsah získate od 
poskytovateåa slu¾ieb.



3Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Synchronizácia skladieb chránených 
technológiou Windows Media DRM
Ak chcete zaruèi» prenos kåúèov WMDRM na aktiváciu 
obsahu spolu so skladbami, pou¾ite na synchronizáciu 
s prístrojom alebo poèítaèom re¾im Mediálny prehrávaè.

Mo¾nosti pripojenia
Vá¹ prístroj podporuje internetové pripojenia a iné 
spôsoby pripojenia. Podobne ako poèítaèe, aj vá¹ prístroj 
mô¾e by» ohrozený vírusmi, ¹kodlivými správami, 
aplikáciami a iným ¹kodlivým obsahom. Zachovávajte 
opatrnos» a otvárajte správy, prijímajte ¾iadosti 
o spojenie, naèítajte obsah a prijímajte in¹talaèné súbory 
iba z dôveryhodných zdrojov. Ak chcete zvý¹i» bezpeènos» 
svojich prístrojov (vrátane kompatibilného poèítaèa), 
zvá¾te nain¹talovanie antivírusového softvéru so 
slu¾bou pravidelných aktualizácií a pou¾ívanie 
softvérovej brány firewall.

Obnovenie pôvodných nastavení 
prístroja od výrobcu (pamä» / dáta)
Niekedy sa výkon prístroja mô¾e zda» ni¾¹í (napríklad 
pri otváraní aplikácií). 

Keï prístroj dosiahne tento stav, odporúèa sa 
obnovi» pôvodné nastavenia prístroja od výrobcu. 
Pred obnovením pôvodných nastavení prístroja 
zálohujte dáta v pamäti telefónu a na pevnom disku. 
Platí rovnaký postup ako pri príprave na 
aktualizáciu softvéru.

POZNÁMKA: 
Technológie spravovania digitálnych práv mô¾u 
zabraòova» obnoveniu niektorých zálohovaných dát. 
Poèas zálohovania a obnovy dát sa mô¾u strati» kåúèe 
na aktiváciu obsahu chránené pomocou technológie 
WMDRM. Strata aktivaèných kåúèov mô¾e obmedzi» 
mo¾nos» opätovného pou¾itia daného obsahu vo 
va¹om prístroji. Ïal¹ie informácie o digitálnych 
právach DRM pou¾ívaných pre vá¹ obsah získate od 
poskytovateåa slu¾ieb.

Pokyny na obnovenie pôvodných 
nastavení
• Pomocou re¾imu Mediálny prehrávaè alebo Prenos 

dát zálohujte obsah pevného disku, napríklad hudbu 
a snímky, a pou¾itím aplikácie PC Suite zálohujte 
kontakty a kalendár atï. Pozrite si návod na pou¾itie 
prístroja alebo návod na pou¾itie pevného disku, kde 
nájdete ïal¹ie pokyny na synchronizáciu 
a zálohovanie.
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• Ak chcete obnovi» pôvodné nastavenia od výrobcu, 
stlaète tlaèidlá *#7370# (kód 12345). Tým sa vyma¾e 
celá pamä» telefónu a obnovia sa pôvodné nastavenia 
od výrobcu.

• Ak sa prístroj nespustí, odporúèa sa obnovi» pôvodné 
nastavenia stlaèením nasledujúcich tlaèidiel: súèasne 
stlaète a podr¾te zelené tlaèidlo, tlaèidlo 3 a * a potom 
súèasne stlaète vypínaè.

Úplné formátovanie 
P spustení úplného formátovania sa mô¾e zda», ¾e 
indikátor priebehu sa zastavil. Toto je normálne, preto¾e 
tento proces mô¾e chvíåu trva». Ak sa z nejakého dôvodu 
preru¹í úplné formátovanie, spustite ho odznova 
(nepou¾ívajte rýchle formátovanie). 

(NSU) Nokia Software Update 
(Aktualizácia softvéru Nokia (NSU)) 
na domovskej stránke
Odporúèa sa pou¾íva» najnov¹iu verziu softvéru telefónu 
N91. Popis procesu aktualizácie je uvedený ni¾¹ie. Pred 
aktualizovaním prístroja odporúèame preèíta» si èas» 
„Phone Software Update FAQ (Èasto kladené otázky 
týkajúce sa aktualizácie softvéru telefónu)“. Aktualizaèný 
program by mal rozpozna» verziu vá¹ho telefónu 
N91 (krajina, operátor) a vyhåada» softvér urèený na 

aktualizovanie. Ak je k dispozícii nová verzia, oznámi vám 
to. Ak nie je, máte mo¾nos» znova naèíta» aktuálnu verziu 
softvéru pre vá¹ telefón alebo to skúsi» znova neskôr. 
Poèas tohto procesu odporúèame neodpája» telefón, 
neprijíma» a neuskutoèòova» hovory a nepou¾íva» iné 
funkcie telefónu.

TIP: Verziu softvéru prístroja mô¾ete skontrolova» zadaním 
kódu *#0000# na klávesnici telefónu.

1 Prejdite na adresu http://europe.nokia.com.
2 Vyberte polo¾ku Podpora výrobkov.
3 V èasti Podpora telefónov vyberte polo¾ku Nokia N91 

alebo Nokia N91 8GB.
4 Vyberte obrázok s názvom Aktualizácia softvéru 

telefónu.
5 Postupujte podåa pokynov.

SMS Accelerator
SMS Accelerator je aplikácia, ktorá urýchåuje pou¾ívanie 
SMS správ vo va¹om prístroji. Ak pou¾ívate verzie softvéru 
ni¾¹ie ako 2.10.013, odporúèame naèíta» aplikáciu SMS 
Accelerator. Pozrite si kroky uvedené ni¾¹ie.

1 Prejdite na adresu http://europe.nokia.com.
2 Vyberte polo¾ku Podpora výrobkov.
3 V èasti Podpora telefónov vyberte polo¾ku Nokia N91 

alebo Nokia N91 8GB.
4 Vyberte polo¾ku Software (Softvér).
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5 Vyberte polo¾ku Phone Software (Softvér telefónu). 
6 Vyberte polo¾ku Download now (Naèíta») v ponuke 

SMS Accelerator (naèítanie aplikácie do poèítaèa).
7 Nain¹talujte súbor SIS do prístroja (pozrite si návod na 

pou¾itie, kde nájdete podrobné informácie o in¹talácii 
aplikácií).

Po nain¹talovaní do prístroja sa aplikácia spustí 
automaticky na pozadí a mô¾ete ju zobrazi» v èasti 
Správca aplikácií v menu Nástroje v prístroji.

POZNÁMKA: 
Aplikáciu SMS Accelerator odporúèame prein¹talova» 
aj po vynulovaní pamäte prístroja.

Hlásenia a kontextové okná
Zaplnenie pamäte 
Obèas sa mô¾e v niektorých aplikáciách (napríklad 
Webový prehliadaè) zobrazi» hlásenie o zaplnení pamäte. 
Toto hlásenie sa týka pamäte RAM. Pevný disk nie je 
ovplyvnený hlásením o zaplnení pamäte. Ak sa zobrazí 
toto hlásenie, odporúèame vyskú¹a» niektorú 
z nasledujúcich mo¾ností:

• Ukonèite v¹etky aplikácie.

• Vypnite prístroj a znova ho zapnite (mô¾e sa tým 
vymaza» pamä» RAM)

Vymazanie údajov
Obèas sa zobrazí hlásenie „Vyma¾te dáta“ alebo podobný 
text. Toto signalizuje, ¾e pamä» telefónu [C:] ROM mô¾e 
by» zaplnená.

• Ak chcete uvoåni» pamä» ROM, vyma¾te niektoré dáta 
z pamäte telefónu [C:] (t. j. kontakty alebo polo¾ky 
kalendára a podobne).

• Av¹ak ak sa hlásenie „Vyma¾te dáta“ zobrazuje aj 
naïalej (napríklad mô¾u existova» nejaké skryté 
doèasné súbory, ktoré nie sú prístupné), mô¾e by» 
potrebné obnovi» pôvodné nastavenia prístroja od 
výrobcu (pamä» / dáta).

Pevný disk nie je k dispozícii (pou¾íva sa)
Ak sa zobrazí toto hlásenie, odporúèame postupova» 
nasledovne:

• Skontrolujte, èi je úplne zatvorený kryt batérie 
(pozrite si Struènú úvodnú príruèku).

• Ak pou¾ívate prístroj v re¾ime Prenos dát, odpojte 
kábel USB.

• Odin¹talujte aplikácie tretích strán.
• Naformátovaním pevného disku vyma¾te dáta 

(t. j. obsah alebo aplikácie), ktoré mô¾u spôsobova» 
zobrazenie tohto hlásenia.

• Obnovte pôvodné nastavenia prístroja od výrobcu 
(pozrite si èas» „Obnovenie pôvodných nastavení 
prístroja od výrobcu (pamä» / dáta)“).
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• Aktualizujte softvér na najnov¹iu dostupnú verziu.

Výkon
Na dosiahnutie optimálneho výkonu prístroja odporúèame 
pou¾i» nasledujúce nastavenia:

Pamä» správ
Pre správy (SMS, MMS) odporúèame zvoli» iba polo¾ku 
„Pamä» telefónu“ v menu Správy / Voåby / Nastavenia / 
Iné / Pamä». 

Nastavenia profilov
Na dosiahnutie optimálneho výkonu prístroja v aktuálne 
pou¾ívanom profile odporúèame pou¾i» nasledujúce 
nastavenia profilu:

• vypnite tóny klávesnice, 
• vypnite vibrovanie. 

Pauza poèas prehrávania skladby
Niekedy mô¾e dôjs» k po¹kodeniu súboru (poèas 
kódovania, naèítania). Niektoré skladby, ktoré sa dajú 
prehra» v poèítaèi, sa mô¾u poèas prehrávania v prístroji 
zastavi». V takomto prípade odporúèame hudobný súbor 
znova prekódova» (vyberte kódovaciu rýchlos» 256 kb/s 
alebo ni¾¹iu) a prenies» do telefónu.

Tóny upozornení
Pre tóny upozornení (hodiny, kalendár a podobne) 
odporúèame pou¾íva» predvolené tóny v prístroji. Ak 
chcete pou¾i» hudobný súbor, odporúèame pou¾íva» 
iba formát MP3.

Témy a tapeta
Témy a tapetu odporúèame in¹talova» iba do pamäte 
telefónu [C:].

Energia batérie
Na dosiahnutie optimálneho výkonu batérie v prístroji 
odporúèame pou¾i» nasledujúce nastavenia:

• Ak nepotrebujete slu¾by 3G (UMTS), odporúèame 
prepnú» prístroj do re¾imu GSM. Ak chcete vybra» 
re¾imy siete, vyberte v menu polo¾ku Nástroje, potom 
Nastavenia / Sie» / Re¾im siete. V zozname vyberte 
polo¾ku Re¾im GSM. Prístroj sa po vybratí nového 
re¾imu re¹tartuje. 

• Nastavte zobrazovanie dostupnosti spojení WLAN 
na hodnotu Nikdy. Vyberte v menu zlo¾ku Nástroje, 
potom Nastavenia / Spojenie / Bezdrôtová sie» LAN / 
Zobrazi» dostupnos». 

• Ak nepotrebujete re¾im Bluetooth, nastavte polo¾ku 
Re¾im Bluetooth na hodnotu Vypnutý. 

• Pre správy (SMS, MMS) odporúèame zvoli» iba polo¾ku 
„Pamä» telefónu“ v menu Správy / Voåby / 
Nastavenia / Iné / Pou¾itá pamä». 
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Galéria
Pri prvom spustení aplikácie Galéria po naèítaní obsahu 
na pevný disk alebo po výmene batérie sa mô¾e zda», 
¾e aplikácia Galéria pracuje pomaly. Následný prístup do 
aplikácie Galéria by mal by» u¾ rýchlej¹í. 

Poèas otvárania aplikácie Galéria mô¾e prístroj reagova» 
pomaly.

Pri pripájaní do re¾imu Prenos dát mô¾e prístroj 
signalizova» pou¾ívanie pevného disku. 

Pred aktivovaním re¾imu Prenos dát odporúèame zastavi» 
prehrávanie obsahu a ukonèi» v¹etky aplikácie. 

Iba N91 8GB

Tipy pre príslu¹enstvo s rozhraním 
Bluetooth
• Formáty iné ako DRM, ako napríklad MP3, poskytujú 

najkvalitnej¹í zvuk prostredníctvom stereofónnych 
headsetov Bluetooth. Pri poèúvaní obsahu chráneného 
technológiou DRM pomocou stereofónnych headsetov 
Bluetooth odporúèame poèka» na dokonèenie 
prehrávania obsahu DRM pred prístupom k iným 
funkciám alebo aplikáciám prístroja, ako napríklad 
e-mail, Galéria alebo vizualizácie.

• Ak chcete zachova» spojenie headsetu s prístrojom, 
odporúèame periodicky nabíja» headset a zostáva» 
v jeho dosahu. 

• Niekedy sa mô¾e po opätovnom spojení prehráva» 
namiesto stereofónneho zvuku monofónny zvuk. 
V takomto prípade zru¹te párovanie s headsetom, 
resetujte ho a potom znova pripojte prostredníctvom 
menu Voåby. 

• Niektoré headsety sa mô¾u odpoji», ak poèas 
pou¾ívania headsetu pripojíte nabíjaèku.

• Pri prepínaní zo stereofónneho re¾imu BT na hlasový 
hovor mô¾u niektoré headsety vysiela» monofónny 
zvuk na obe slúchadlá (åavé aj pravé) a niektoré mô¾u 
prehráva» monofónny zvuk iba do jedného slúchadla. 

• V prípade niektorých headsetov sa pomocou 
ovládacieho prvku hlasitosti upravuje iba hlasitos» 
headsetu, keï je pripojený k prístroju, prièom 
nastavenie hlasitosti zvuku prístroja zostane rovnaké 
ako pred pripojením headsetu.

• Niekedy sa mô¾u vyskytnú» preru¹enia prehrávania 
zvuku pri pou¾ívaní iných funkcií prístroja poèas 
poèúvania hudby (napríklad SMS, web atï.)

• Niekedy sa headsety pripájajú automaticky a niekedy 
mô¾e by» potrebné pripoji» ich ruène prostredníctvom 
volieb v menu.



8 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 

Galéria
Galéria v prístroji N91-8GB umo¾òuje pou¾ívateåovi 
zobrazi» vybraté fotografie, obrázky a videá. Galéria tie¾ 
umo¾òuje zdieåanie vybratých multimediálnych súborov 
(vrátane hudby) a ich streaming pomocou protokolu UPnP. 
Celkové spravovanie hudby sa vykonáva pomocou 
aplikácie Prehrávaè hudby, zatiaå èo v¹eobecné 
spravovanie súborov sa vykonáva pomocou dodanej 
aplikácie Správca súborov.

Galéria vyhåadáva obsah na pevnom disku [E:] 
v zlo¾kách \Snímky, \Videá a \Galéria (a v podzlo¾kách). 
Médiá v iných zlo¾kách nebudú viditeåné v aplikácii 
Galéria, pokiaå ich nepresuniete alebo neskopírujete do 
zlo¾ky \Snímky, \Videá alebo \Galéria. Av¹ak odporúèame 
ponecha» celkový poèet súborov v zlo¾ke Galéria men¹í 
ako 300. Pri výbere obsahu na odstránenie z aplikácie 
Galéria treba súbory odstraòova» z týchto zlo¾iek.

Galéria umo¾òuje pou¾ívateåovi zobrazova» snímky 
pomocou funkcie V¹etky súbory alebo Snímky a video. 
Funkcia Snímky a video poskytuje galériu miniatúr 
kolekcií snímok pou¾ívateåov. Výkon tejto funkcie závisí od 
typu a veåkosti kolekcie snímok pou¾ívateåov. Pri 
pou¾ívaní funkcie Snímky a video na zobrazenie 
nedávnych fotografií mô¾e zobrazenie miniatúr 
najnov¹ích fotografií chvíåu trva», preto¾e sa z nich 
vytvára galéria miniatúr.


