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Pomembni nasveti
Za modela N91 in N91 8GB
Nokia PC Suite (predvsem aplikacija 
Nokia Audio Manager)
Zbirka Nokia PC Suite je optimizirana za upravljanje 
podatkov v pomnilniku telefona [C:]. Priporoèamo jo za 
delo z imenikom, koledarjem in bele¾kami. Èe ¾elite 
upravljati vsebino na trdem disku [E:] (glasbo, slike, 
filme, aplikacije itn.), uporabite naèin Pomnilni¹ka 
naprava in / ali Predstavnostni predvajalnik (za glasbo). 

Ko uporabljate zbirko Nokia PC Suite, vam odsvetujemo 
zaganjanje aplikacij v napravi (Galerije idr.). 

Zbirka Nokia PC Suite je v raèunalniku zagnana v ozadju 
in ko izberete naèin Pomnilni¹ka naprava ali 
Predstavnostni predvajalnik, se lahko prika¾e sporoèilo PC 
Suite - Nokia N91 povezana v nezdru¾ljivem naèinu. To 
spremenite v uporabni¹kem vmesniku naprave. To 
sporoèilo velja samo, èe uporabljate naèin PC Suite. 

Da bi zagotovili èim bolj¹e delovanje, uporabljajte 
najnovej¹o razlièico zbirke PC Suite, ki je na voljo na strani 
http://europe.nokia.com/A4144903 ali drugih 
regionalnih straneh.

Upravljanje datotek
Kot vsak raèunalnik, ki uporablja datoteèni sistem FAT32, 
napravi N91 in N91 8GB podpirata delo s ¹tevilnimi 
datotekami in mapami. Mape in ¹tevilo datotek v njih 
morate urejati, da bi prepreèili te¾ave pri delovanju.

Windows Media Player privzeto uredi skladbe v mape po 
izvajalcih, albumih itn., vendar vam pri uporabi drugih 
naèinov sinhronizacije ali prenosa (npr. naèina 
Pomnilni¹ka naprava) priporoèamo, da omejite ¹tevilo 
datotek v vsaki mapi. 

Ko upravljate vsebino na trdem disku [E:], omejite ¹tevilo 
datotek ali map v notranjosti map oziroma imenikov na 
najveè 50 datotek/map (Slike, Glasba, Video posnetki itn.), 
da bo naprava delovala èim bolje. Tudi veè gigabajtov 
vsebine lahko uèinkoviteje uporabljate, èe jih razvrstite v 
podmape. Zdru¾ljiv predvajalnik Windows Media Player bo 
praviloma samodejno urejal glasbene datoteke na ta 
naèin.
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Galerija: manjkajoèa vsebina
• Ko uporabljate naèin PC Suite, odprite ustrezno okno v 

zbirki PC Suite, da boste videli potek prena¹anja 
vsebine. V naèinu PC Suite za sinhronizacijo ali prenos 
vsebine je vèasih videti, da je prenos konèan, èeprav se 
podatki ¹e niso prenesli iz raèunalnika v mobilno 
napravo. 

• Obnovite tovarni¹ke nastavitve naprave (glejte 
"Ponastavitev naprave na tovarni¹ko privzete 
nastavitve (pomnilnik / podatki)").

• Posodobite programsko opremo na najnovej¹o 
razlièico, ki je na voljo.

Priroènik za vzdr¾evanje trdega diska
Nokia je izdala priroènik za vzdr¾evanje trdega diska. 
Nalo¾ite ga tako:

1 Obi¹èite stran http://europe.nokia.com.
2 Izberite Get support and software.
3 Pod napisom Phone Support izberite Nokia N91 ali 

Nokia N91 8GB.
4 Izberite User Guides.
5 Na seznamu jezikov izberite ¾elenega (nekateri jeziki 

morda ne bodo na voljo).
6 Nalo¾ite dokument PDF.

V priroèniku za vzdr¾evanje trdega diska so navodila za 
varnostno kopiranje in obnavljanje vsebin ter 
posodabljanje programske opreme naprave (npr. kdaj in 
kako uporabiti PC Suite, vkljuèno z aplikacijo Nokia Audio 
Manager, ter kdaj in kako uporabiti naèina Pomnilni¹ka 
naprava ali Predstavnostni predvajalnik). 

OPOMBA: 
Tehnologije za upravljanje digitalnih pravic vam lahko 
prepreèijo obnovitev nekaterih podatkov iz varnostnih 
kopij. Vklopni kljuèi za vsebine, za¹èitene s tehnologijo 
WMDRM, se lahko med varnostnim kopiranjem in 
obnavljanjem izgubijo. To vam utegne prepreèiti 
ponovno uporabo teh vsebin v napravi. Veè o 
upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste 
pri svojem ponudniku storitev.

Sinhroniziranje skladb, za¹èitenih z 
digitalnimi pravicami Windows Media
Da bi zagotovili, da se bodo s skladbami prenesli tudi 
vklopni kljuèi WMDRM, sinhronizirajte mobilno napravo 
ali raèunalnik v naèinu Predstavnostni predvajalnik.

Povezovanje
Va¹a naprava podpira internetne povezave in druge naèine 
povezovanja. Kakor raèunalniki je tudi va¹a mobilna 
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naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim 
sporoèilom in aplikacijam ter drugi ¹kodljivi vsebini. 
Bodite previdni in odpirajte sporoèila, nalagajte vsebino 
ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo 
iz virov, ki jim zaupate. Da bi poveèali varnost svojih 
naprav (tudi zdru¾ljivega raèunalnika), razmislite o 
namestitvi protivirusne programske opreme, ki 
vkljuèuje storitev rednega posodabljanja, in o uporabi 
po¾arnega zidu.

Ponastavitev naprave na 
tovarni¹ko privzete nastavitve 
(pomnilnik / podatki)
Delovanje naprave (npr. odpiranje aplikacij) se vam bo 
morda vèasih zdelo poèasnej¹e. 

V tem primeru vam priporoèamo, da napravo ponastavite. 
Pred ponastavitvijo varnostno kopirajte podatke v 
pomnilniku in na trdem disku. To naredite tudi pred 
posodabljanjem programske opreme.

OPOMBA: 
Tehnologije za upravljanje digitalnih pravic vam lahko 
prepreèijo obnovitev nekaterih podatkov iz varnostnih 
kopij. Vklopni kljuèi za vsebine, za¹èitene s tehnologijo 
WMDRM, se lahko med varnostnim kopiranjem in 
obnavljanjem izgubijo. To vam utegne prepreèiti 

ponovno uporabo teh vsebin v napravi. Veè o 
upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste 
pri svojem ponudniku storitev.

Navodila za ponastavitev
• Za varnostno kopiranje vsebin na trdem disku, na 

primer glasbe in slik, uporabite naèin Predstavnostni 
predvajalnik ali Pomnilni¹ka naprava, za varnostno 
kopiranje imenika, koledarja in drugih podatkov pa PC 
Suite. Veè navodil za sinhroniziranje in varnostno 
kopiranje najdete v priroènikih za uporabo naprave in 
vzdr¾evanje trdega diska.

• Napravo ponastavite tako, da pritisnete *#7370# 
(Koda 12345). S tem zbri¹ete vse podatke v pomnilniku 
in obnovite tovarni¹ko privzete nastavitve naprave.

• Èe se naprava ne za¾ene, priporoèamo, da jo 
ponastavite tako, da pritisnete naslednje tipke: 
pridr¾ite zeleno tipko ter tipki 3 in *, nato pa hkrati 
pritisnite ¹e tipko za vklop / izklop.

Popolno formatiranje
Ko zaènete popolno formatiranje, se bo vrstica stanja 
morda navidezno ustavila; to je normalno, ker lahko 
postopek traja nekaj èasa. Èe formatiranje zaradi 
kakr¹nega koli razloga prekinete, morate znova zagnati 
sejo popolnega formatiranja (in ne hitrega). 



4 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 

(NSU) Nokia Software Update 
(posodabljanje programske opreme)
Priporoèamo vam, da uporabljate najnovej¹o razlièico 
programske opreme za napravo Nokia N91. Postopek 
posodabljanja je opisan v nadaljevanju. Pred 
posodabljanjem naprave preberite razdelek "Phone 
Software Update FAQ's (odgovori na pogosta vpra¹anja o 
posodabljanju programske opreme telefona)". 
Posodobitvena storitev bo prepoznala razlièico va¹e 
naprave N91 (dr¾avo in operaterja) in poiskala programsko 
opremo za posodobitev. Èe je na voljo nova razlièica, vas 
bo o tem obvestila. Drugaèe lahko znova nalo¾ite trenutno 
razlièico programske opreme ali poskusite znova pozneje. 
Med postopkom vam odsvetujemo prekinjanje povezave, 
sprejemanje klicev in klicanje ali uporabo drugih funkcij 
telefona.

NASVET: Razlièico programske opreme v napravi preverite 
tako, da vtipkate *#0000#.

1 Obi¹èite stran http://europe.nokia.com.
2 Izberite Get support and software.
3 Pod napisom Phone Support izberite Nokia N91 ali 

Nokia N91 8GB.
4 Izberite sliko Phone Software update.
5 Ravnajte po navodilih.

SMS Accelerator
Aplikacija SMS Accelerator pospe¹uje urejanje sporoèil 
SMS z mobilno napravo. Èe uporabljate razlièico 
programske opreme, starej¹o od 2.10.013, vam 
priporoèamo, da nalo¾ite aplikacijo SMS Accelerator. 
Glejte opisane korake.

1 Obi¹èite stran http://europe.nokia.com.
2 Izberite Get support and software.
3 Pod napisom Phone Support izberite Nokia N91 ali 

Nokia N91 8GB.
4 Izberite Software.
5 Izberite Phone Software. 
6 Pod SMS Accelerator izberite Download now (da 

nalo¾ite aplikacijo v raèunalnik).
7 Namestite datoteko SIS v napravo (podrobnej¹a 

navodila za name¹èanje aplikacij so v priroèniku za 
uporabo).

Ko je aplikacija name¹èena v napravi, samodejno deluje v 
ozadju in jo lahko vidite v Nadzorniku aplikacij v meniju 
Orodja.

OPOMBA: 
Po ponastavitvi pomnilnika naprave vam priporoèamo, 
da ponovno namestite aplikacijo SMS Accelerator.
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Sporoèila / pojavna obvestila
Poln pomnilnik
V nekaterih aplikacijah (npr. brskalniku Splet) se lahko 
pojavi sporoèilo, da je pomnilnik poln. Sporoèilo se nana¹a 
na pomnilnik RAM in ne na trdi disk. Èe se pojavi to 
sporoèilo, lahko poskusite naslednje:

• Zaprite vse aplikacije.

• Izklopite napravo in jo znova za¾enite (pomnilnik RAM 
se bo tako morda izpraznil).

Zbri¹ite podatke
Èe se pojavi sporoèilo "Zbri¹ite podatke" ali podobno, to 
pomeni, da je pomnilnik telefona [C:] poln.

• Sprostite ga tako, da zbri¹ete nekaj podatkov iz 
pomnilnika [C:], npr. vizitk imenika ali koledarskih 
vpisov.

• Èe sporoèilo "Zbri¹ite podatke" ne izgine (npr. zaradi 
skritih zaèasnih datotek, do katerih nimate dostopa), 
boste morda morali v napravi obnoviti tovarni¹ko 
privzete nastavitve.

Trdi disk ni na voljo (se uporablja)
Èe se pojavi to sporoèilo, vam priporoèamo naslednje:

• Preprièajte se, da je pokrovèek za baterijo popolnoma 
zaprt (glejte priroènik Hitri zaèetek).

• Èe napravo uporabljate v naèinu Pomnilni¹ka 
naprava, odklopite kabel USB.

• Odstranite aplikacije neodvisnih ponudnikov.
• Formatirajte trdi disk in tako odstranite podatke 

(vsebine ali aplikacije), ki morda povzroèajo pojavljanje 
sporoèila.

• Obnovite tovarni¹ke nastavitve naprave (glejte 
"Ponastavitev naprave na tovarni¹ko privzete 
nastavitve (pomnilnik / podatki)").

• Posodobite programsko opremo na najnovej¹o 
razlièico, ki je na voljo.

Delovanje
Da bo delovanje naprave èim bolj¹e, vam priporoèamo 
naslednje nastavitve:

Pomnilnik za sporoèila
V meniju Sporoèila / Mo¾nosti / Nastavitve / Drugo / 
Uporabljeni pomnilnik izberite samo "Pomnilnik telefona" 
za shranjevanje sporoèil SMS in MMS. 

Nastavitve profilov
Da bo naprava v izbranem profilu èim bolje delovala, vam 
priporoèamo naslednje nastavitve profilov:

• Izkljuèite tone tipkovnice. 
• Izkljuèite vibriranje. 
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Prekinitve med predvajanjem skladbe
Datoteke se vèasih lahko po¹kodujejo, npr. med 
kodiranjem ali nalaganjem. Pri predvajanju skladb, ki 
normalno delujejo v raèunalniku, v mobilni napravi se 
lahko pojavijo prekinitve. V tem primeru znova kodirajte 
(izberite bitno hitrost 256 kb/s ali manj¹o) glasbeno 
datoteko in jo prenesite.

Opozorilni toni
Priporoèamo, da za opozorilne tone uporabljate privzete 
tone v napravi (ura, koledar itn.). Èe ¾elite uporabljati 
glasbene datoteke, izberite samo tiste v zapisu MP3.

Teme in slika za ozadje
Teme in sliko za ozadje namestite samo v pomnilnik 
telefona [C:].

Delovanje baterije
Da bo baterija v napravi delovala èim dlje, vam 
priporoèamo naslednje nastavitve:

• Kadar ne potrebujete storitev 3G (UMTS), preklopite 
napravo na omre¾ni naèin GSM. Omre¾ni naèin 
nastavite tako, da v glavnem meniju izberete mapo 
Orodja, nato pa Nastavitve / Omre¾je / Omre¾ni 
naèin. Na seznamu izberite Naèin GSM. Ko zamenjate 
izbrani naèin, se bo naprava znova zagnala. 

• Nastavite prikazovanje razpolo¾ljivih omre¾ij WLAN na 
Nikoli. V glavnem meniju izberite mapo Orodja, nato 
pa Nastavitve / Povezava / Omre¾je WLAN / Prika¾i 
razpolo¾ljiva omre¾ja. 

• Nastavite Naèin Bluetooth na Izkljuèeno, kadar ga ne 
potrebujete. 

• V meniju Sporoèila / Mo¾nosti / Nastavitve / Drugo / 
Uporabljeni pomnilnik izberite samo "Pomnilnik 
telefona" za shranjevanje sporoèil SMS in MMS. 

Galerija
Ko po nalaganju vsebin na trdi disk ali zamenjavi baterije 
prviè odprete Galerijo, bo aplikacija morda delovala 
poèasi. Potem bo dostop do nje spet hitrej¹i. 

Med odpiranjem aplikacije Galerija se utegne naprava 
poèasi odzivati.

Med povezovanjem v naèinu Pomnilni¹ka naprava vas bo 
naprava morda obvestila, da se trdi disk uporablja in da ni 
na voljo. 

Pred zagonom naèina Pomnilni¹ka naprava konèajte 
predvajanje predstavnostnih datotek in zaprite vse 
aplikacije. 
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Samo za model N91 8GB

Nasveti za dodatno opremo Bluetooth
• Datoteke v zapisih brez za¹èitenih avtorskih pravic, na 

primer MP3, omogoèajo najbolj¹i zvok s stereo 
slu¹alkami Bluetooth. Ko poslu¹ate za¹èitene vsebine s 
stereo slu¹alkami Bluetooth, poèakajte, da se za¹èitena 
vsebina neha predvajati, preden dostopate do drugih 
funkcij ali aplikacij v napravi, na primer e-po¹te, 
Galerije in vizualizacije.

• Da se bo povezava med napravo in slu¹alkami ohranila, 
redno polnite baterijo slu¹alk in ostanite v dosegu. 

• Po ponovni vzpostavitvi povezave bo zvok vèasih v 
mono namesto v stereo naèinu; v tem primeru 
preklièite seznanitev in slu¹alke ponastavite, potem pa 
znova vzpostavite povezavo v meniju Mo¾nosti. 

• Pri nekaterih slu¹alkah se bo povezava z napravo 
prekinila, èe boste nanjo priklopili polnilnik.

• Po preklopu z zvoka stereo Bluetooth na glasovne klice 
bo zvok pri nekaterih slu¹alkah mono za obe u¹esi, pri 
drugih pa samo za eno uho. 

• Pri nekaterih slu¹alkah nadzor glasnosti deluje samo za 
slu¹alke, ko so povezane z napravo, nastavitev 
glasnosti mobilne naprave pa ostane enaka, kot je bila 
pred povezavo s slu¹alkami.

• Vèasih lahko med predvajanjem zvoka pride do 
prekinitev, èe med poslu¹anjem glasbe uporabite druge 
funkcije naprave (sporoèila, spletni brskalnik itn.).

• Vèasih se slu¹alke samodejno pove¾ejo z mobilno 
napravo, sicer morate sami vzpostaviti povezavo v 
meniju Mo¾nosti.

Galerija
Galerija v napravi N91 8GB omogoèa pregledovanje 
izbranih fotografij, slik in video posnetkov. Omogoèa tudi 
souporabo in pretakanje predstavnostnih datotek 
(vkljuèno z glasbo) prek protokola UPnP. Upravljanje 
glasbe omogoèa Predvajalnik glasbe, za splo¹no 
upravljanje datotek pa vam priporoèamo aplikacijo 
Nadzornik datotek v napravi.

Galerija i¹èe vsebine v mapah \Slike, \Video posnetki 
in \Galerija ter njihovih podmapah na trdem disku [E:]. 
Datoteke v drugih imenikih ne bodo vidne v Galeriji, zato 
jih morate premakniti ali kopirati v mapo \Slike, \Video 
posnetki ali \Galerija. Skupno ¹tevilo datotek v Galeriji naj 
bo manj¹e od 300. Ko morate odstraniti vsebine iz 
Galerije, odstranite datoteke iz navedenih imenikov.

Galerija omogoèa ogled slik, èe uporabite funkcijo Vse 
datoteke ali Slike in video posnetki. Funkcija Slike in 
video posnetki vsebuje galerijo slièic iz uporabnikove 
slikovne zbirke. Delovanje te funkcije je odvisno od 
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lastnosti in velikosti uporabnikove zbirke. Pri uporabi 
funkcije Slike in video posnetki za ogled ene ali veè 
fotografij, ki ste jih dodali pred kratkim, bo morda trajalo 
nekaj èasa, da se bodo v galeriji pojavile njihove slièice.


