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Önemli ipuçlarý
N91 ve N91 8GB ortak

Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio 
Manager)
Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için 
optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, 
takvim ve notlarýn yönetimi için önerilir. Sabit sürücüde 
[E:] içerik (Müzik, Görüntüler, Filmler, Uygulamalar vs.) 
yönetmek için, Yýðýn depolama ve/veya Medya çalar 
(Müzik için) modunun kullanýlmasý önerilir. 

Nokia PC Suite kullanýlýrken, PC Suite oturumu sýrasýnda 
uygulamalarýn (Galery, vs.) kullanýlmamasý önerilir. 

Nokia PC Suite, bilgisayarýnýzda arka planda çalýþýr ve 
bazen, Yýðýn depolama veya Medya çalar modu 
kullanýlýrken açýlan bir mesaj PC suite - N91 uyumsuz 
modda baðlý lütfen arabirimden deðiþtirin der. Bu mesaj 
yalnýzca PC Suite modu kullanýlýrken çýkar. 

Optimum performans için 
http://europe.nokia.com/A4144903 adresinde veya diðer 
yerel bölgesel sitelerde bulunan en son PC Suite sürümünü 
kullanmanýz önerilir.

Dosya Yönetimi
N91 ve N91 8GB, FAT32 kullanan diðer bilgisayarlar gibi 
birçok dosya ve klasörü iþlemek üzere tasarlanmýþtýr. 
Bilgisayar gibi klasörlerin ve her klasörün içindeki 
dosyalarýn sayýsýnýn da optimum performans için 
yönetilmesi gerekir.

Windows Media Player, standart olarak þarkýlarý sanatçýya, 
albüme vs. göre klasörlere ayýrýr, ancak baþka senkr./
aktarým yöntemleri (örn. Yýðýn depolama modu) 
kullanýlýrken, her klasördeki dosyalarýn sayýsýný 
sýnýrlandýrmak önemlidir. 

Sabit sürücüdeki [E:] içeriði yönetirken optimum 
performans için, tek bir klasördeki/dizindeki dosya veya 
klasör sayýsýný 50 dosya/klasörlük içeriði (Görüntü, Müzik, 
Video vs.) aþmayacak þekilde sýnýrlandýrmak önerilir. 
Gigabaytlarca içerik, alt klasörler kullanýlarak yönetilirse 
daha verimli olarak iþlenebilir. Çoðu durumda uyumlu olan 
Windows Media Player, müzik dosyalarýnýzý otomatik 
olarak ayný þekilde yönetir.
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Galeri: Veri içeriði kayýp gibi 
görünüyor
• PC Suite modu kullanýlýrken, içerik transferinin 

ilerleyiþi için PC Suite'de doðru pencereye bakýn. Ýçerik 
senkronize etmek/aktarmak için PC Suite modu 
kullanýrken bazen aktarým tamamlanmýþ gibi 
görünebilir. Veri henüz bilgisayardan cihaza 
aktarýlmamýþtýr. 

• Cihazý fabrika ayarlarýna sýfýrlayýn (bkz. ‘Cihaz 
ayarlarýný fabrika standartlarýna sýfýrlama’).

• Yazýlýmý en son sürüme güncelleyin.

HDD Kullaným Kýlavuzu
Nokia bir HDD bakým kýlavuzu yayýnlamýþtýr. ªu ºekilde 
edinebilirsiniz:

1 http://europe.nokia.com adresine gidin.
2 Get support and software linkini seçin.
3 Phone Support'tan Nokia N91'i veya Nokia N91 

8GB'yi seçin.
4 User Guides'ý seçin.
5 Dil listesinden bir dil seçin. (Not: bazý diller 

bulunmayabilir.)
6 PDF'i indirin.

HDD Kýlavuzu'nýn içeriði kullanýcýyý nasýl içerik yedekleyip 
geri yükleyeceði ve cihaz yazýlýmýný nasýl güncelleyeceði 

konusunda yönlendirmektir (örn. PC Suite'i Nokia Audio 
Manager dahil ne zaman ve nasýl kullanacaðý ve diðer 
Yýðýn depolama veya Medya çalar modlarýný ne zaman ve 
nasýl kullanacaðý). 

NOT: 
Dijital haklar yönetim teknolojileri, bazý yedeklenmiþ 
verilerin geri yüklenmesini engelleyebilir. WMDRM 
korumalý içerik etkinleþtirme anahtarlarý yedekleme ve 
geri yükleme sýrasýnda kaybolabilir. Etkinleþtirme 
anahtarlarýný kaybetmek, ayný içeriði cihazýnýzda 
yeniden kullanma yeteneðinizi sýnýrlayabilir. 
Ýçeriðinizin kullandýðý DRM hakkýnda bilgi almak için, 
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Windows Media DRM korumalý 
þarkýlarý senkronize etme
WMDRM içerik etkinleþtirme anahtarlarýnýn þarkýlar ile 
birlikte aktarýldýðýndan emin olmak için, cihazla veya 
bilgisayar ile senkronizasyon için Medya çalar modunu 
kullanýn.

Baðlantý
Cihazýnýz Ýnternet baðlantýlarýný ve diðer baðlantý 
yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazýnýz da 
virüslere, kötü niyetli mesaj ve uygulamalarý ve diðer 
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zararlý içeriðe maruz kalabilir. Temkinli davranýn ve 
yalnýzca güvendiðiniz kaynaklardan gelen mesajlarý açýn, 
baðlantý isteklerini kabul edin, içerik indirin ve yüklemeleri 
kabul edin. Cihazýnýzýn güvenliðini arttýrmak için (uyumlu 
PC dahil) düzenli olarak güncelleme servisi olan antivirüs 
yazýlýmý yüklemeyi ve bir güvenlik duvarý uygulamasý 
kullanmayý düþünebilirsiniz.

Cihaz ayarlarýný fabrika standartlarýna 
(hafýza/veri) sýfýrlama
Bazen cihazýnýzýn performansý düþük gibi görünebilir (örn. 
uygulama açarken). 

Cihaz bu duruma geldiðinde cihazý sýfýrlamanýz önerilir. 
Sýfýrlamadan önce cihazýn telefon ve sabit disk 
hafýzalarýndaki verileri yedekleyin. Ayný prosedür bir 
yazýlým güncellemesinde de uygulanmalýdýr.

NOT: 
Dijital haklar yönetim teknolojileri, bazý yedeklenmiþ 
verilerin geri yüklenmesini engelleyebilir. WMDRM 
korumalý içerik etkinleþtirme anahtarlarý yedekleme ve 
geri yükleme sýrasýnda kaybolabilir. Etkinleþtirme 
anahtarlarýný kaybetmek, ayný içeriði cihazýnýzda 
yeniden kullanma yeteneðinizi sýnýrlayabilir. 
Ýçeriðinizin kullandýðý DRM hakkýnda bilgi almak için, 
servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Talimatlarý sýfýrlama
• Müzik ve görüntü gibi sabit disk içeriðini yedeklemek 

için Medya çalar veya Yýðýn depolama modunu ve 
rehber ve takvimi vs. yedeklemek için PC Suite'i 
kullanýn. Senkronizasyon ve yedekleme hakkýnda diðer 
talimatlar için Kullaným Kýlavuzu'na ve/veya HDD 
Kýlavuzu'na bakýn.

• Sýfýrlamak için *#7370# (Kod 12345) deðerini kullanýn. 
Bu iþlem telefonun hafýza alanlarýndaki tüm hafýzayý 
siler ve ayarlarý fabrika standart ayarlarýna sýfýrlar.

• Cihaz açýlmazsa, þu tuþlara basarak sýfýrlamanýz 
önerilir: Ayný anda Yeþil, 3 ve * tuþlarýna ve açma/
kapama tuþuna basýp bu tuþlarý basýlý tutun.

Tam biçimlendirme
Tam biçimlendirme baþlatýrken ilerleme çubuðu durmuþ 
gibi görünebilir; bu, iþlem vakit alabileceðinden normaldir. 
Herhangi bir nedenle tam biçimlendirme durdurulursa, 
yeni bir tam biçimlendirme oturumu baþlatýn (hýzlý 
biçimlendirme için deðil). 

Evde Nokia Yazýlým Güncellemesi 
(Nokia Software Update - NSU)
En son N91 yazýlým sürümünü kullanmanýz önerilir. 
Güncelleme iþlemi aþaðýda anlatýlmaktadýr. Cihazýnýzý 
güncellemeden önce "Phone Software Update FAQ's" 
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yazýsýný okumanýz önerilir. Güncelleyici N91 cihazýnýzýn 
sürümünü (ülke, operatör) tanýmalý ve güncellenecek 
yazýlýmý aramalýdýr. Yeni bir sürüm varsa size söyle, yoksa 
yürürlükteki yazýlým sürümünü telefonunuza yeniden 
yükleme veya daha sonra yeniden deneme seçenekleriniz 
vardýr. Bu iþlem sýrasýnda baðlantýyý kesmemeniz, telefon 
cevaplamamanýz, kimseyi aramamanýz ve telefonu baþka 
iþlevler için kullanmamanýz önerilir.

ÝPUCU: Cihazýnýzýn yazýlým sürümünü telefonun tuþ 
takýmýna *#0000# yazarak kontrol edebilirsiniz.

1 http://europe.nokia.com adresine gidin.
2 Get support and software linkini seçin.
3 Phone Support'tan Nokia N91'i veya 

Nokia N91 8GB'yi seçin.
4 Telefon Yazýlýmý Güncelleme adlý bir grafiði seçin.
5 Talimatlarý izleyin.

SMS Hýzlandýrýcý
SMS Hýzlandýrýcý SMS mesajlaþma servisinin cihazýnýzda 
hýzýný arttýran bir uygulamadýr. 2.10.013 öncesi yazýlým 
sürümleri kullanýyorsanýz, SMS Hýzlandýrýcý uygulamasýný 
indirmeniz önerilir. Aþaðýdaki adýmlara bakýn.

1 http://europe.nokia.com adresine gidin.
2 Get support and software linkini seçin.

3 Phone Support'tan Nokia N91'i veya Nokia N91 
8GB'yi seçin.

4 Software'i seçin
5 Phone Software'i seçin 
6 SMS Accelerator'dan Download now seçeneðini seçin 

(uygulamayý bilgisayara indirmek için)
7 SIS dosyasýný cihazýnýza yükleyin (uygulama yükleme 

hakkýnda daha fazla bilgi için Kullaným Kýlavuzu'na 
bakýn)

Uygulama bir kez cihaza yüklendikten sonra arka planda 
otomatik olarak çalýþýr ve cihazýn Araçlar menüsünün 
Uygulama Yöneticisi'nden görülebilir.

NOT: 
SMS Hýzlandýrýcý uygulamasýný ayrýca cihazýn hafýzasýný 
sýfýrladýktan sonra yeniden kurmanýz önerilir.

Mesajlar/Açýlan kutular
Hafýza dolu
Bazen bir uygulamadan (örn. Web tarayýcýsý) hafýza dolu 
mesajý gelebilir. Bu mesaj RAM hafýzaya atýfta 
bulunmaktadýr. Sabit disk hafýzasý, hafýza tükendi 
mesajýndan etkilenmez. Bu mesaj görünürse, 
aþaðýdakilerden birini denemeniz önerilir:

• Tüm uygulamalarý kapatýn.

• Cihazý kapatýn yeniden açýn (RAM'i temizleyebilir)



5Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Veri Sil
Bazen bir “Veri Sil” veya benzeri bir metin görünür, bu 
telefon hafýzasýnýn [C:] ROM dolu olabileceðine iþarettir.

• ROM'da yer açmak için telefon hafýzasýndan [C:] bazý 
verileri (örn. rehber veya takvim öðeleri vs.) silin.

• Ancak "Veri Sil" mesajý görünmeye devam ederse (örn. 
eriþilemeyen bazý gizli geçici dosyalar olabileceði 
zaman), cihaz ayarlarýný fabrika standart deðerlerine 
(hafýza/veri) sýfýrlamak gerekebilir.

Sabit sürücüye eriþilebilir (kullanýmda)
Bu mesaj görünürse, þunlarý yapmanýz önerilir:

• Batarya kapaðýnýn tamamen kapalý olduðundan emin 
olun (bkz. Baþlangýç Kýlavuzu).

• Cihaz Yýðýn depolama modunda çalýþtýrýlýyorsa, USB 
kablosunu çýkarýn.

• 3. Taraf Uygulamalarý Kaldýrýn.
• Mesajýn görünmesine neden oluyor olabilecek verileri 

(örneðin içerik veya uygulamalarý) silmek için sabit 
diski biçimlendirin.

• Cihazý fabrika ayarlarýna sýfýrlayýn (bkz. ‘Fabrika 
ayarlarýný standart ayarlara sýfýrlama’).

• Yazýlýmý en son sürüme güncelleyin.

Performans
Cihazýn optimum performans gösterebilmesi için þu 
ayarlar önerilir:

Mesajlaþma Hafýzasý
Mesajlar/Seçenek/Ayarlar/Diðer/Mesajlar için kullanýlan 
hafýza'da (SMS, MMS) yalnýzca “Telefon hafýzasý” 
seçeneðini seçmek önerilir. 

Tercih ayarlarý
Aþaðýdaki Tercih ayarlarý, cihazýn optimal performansý için 
"kullanýmda" tercihi için önerilir:

• Tuþ takýmý tonlarý KAPALI'yý seçin
• Vibra KAPALI'yý seçin

Þarký çalarken duraklatma
Bazen bir dosya bozulabilir (kodlama, indirme sýrasýnda) 
Bilgisayarda çalan bazý þarkýlar cihazda duraklayabilir. Bu 
durumda müzik dosyasýný yeniden kodlayýp aktarmak 
önerilir (256 kb/sn veya daha düþük bir kodlama hýzý 
önerilir).

Alarm zil sesleri
Alarm zil sesi olarak cihaz ile verilen standart zil seslerini 
kullanmak önerilir (saat, takvim vs.) Bir müzik dosyasý 
kullanýlacaksa, yalnýzca MP3 biçiminde olmasý önerilir.

Temalar ve Duvar Kaðýdý
Tema ve duvar kaðýtlarýný, yalnýzca telefon hafýzanýza [C:] 
yüklemeniz önerilir.
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Batarya gücü
Cihazýnýzda optimal batarya güç performansý için 
aþaðýdaki ayarlar önerilir:

• 3G (UMTS) servisleri gerekmediðinde cihazý GSM 
moduna çevirmek önerilir. Þebeke modlarý seçmek için, 
Menü'den Araçlar klasörünü seçin, sonra Ayarlar/
ªebeke/ªebeke modu'nu seçin. Listeden GSM modu'nu 
seçin. Cihazýnýz yeni mod seçimi yapýldýðýnda yeniden 
baþlar. 

• WLAN baðlantýlarý kullanýlabilirliði göster'i Asla olarak 
belirleyin. Menü'den Araçlar klasörünü seçin, sonra 
Ayarlar/Baðlantý/Kablosuz LAN/Kullanýlabilirliði 
göster'i seçin. 

• Bluetooth modu gerekmediðinde Bluetooth modu'nu 
KAPALI yapýn 

• Mesajlar/Seçenek/Ayarlar/Diðer/Kullanýlan hafýza'da 
mesajlar için (SMS, MMS) “Telefon hafýzasý” seçilmesi 
önerilir. 

Galeri
Sabit diske içerik yüklendikten sonra veya batarya 
deðiþtirilirken Galeri ilk kez açýldýðýnda, Galeri uygulamasý 
yavaþ çalýþýyor gibi durabilir. Galeri uygulamasýna sonraki 
eriþimin daha hýzlý olmasý gerekir. 

Galeri uygulamasý açýlýrken geçen zamanda cihaz, 
yapýlacak giriþlere yavaþ tepki verebilir.

Cihaz, Yýðýn depolama modu'na baðlanýrken sabit diskin 
kullanýmda olduðunu gösterebilir. 

Yýðýn depolama modu baþlatýlmadan önce içerik 
kullanmayý durdurmak ve tüm uygulamalardan çýkmak 
önerilir. 

Yalnýzca N91 8GB

Bluetooth aksesuar ipuçlarý
• MP3 gibi DRM olmayan biçimler, Bluetooth stereo 

kulaklýk setleri ile en iyi audioyu sunar. Bluetooth 
stereo kulaklýk seti ile DRM korumalý içeriði dinlerken, 
cihazýn e-posta, Galeri, görüntü efektleri gibi diðer 
iþlevlerine ve uygulamalara eriþmeden önce DRM 
içeriðin bitmesini beklemek önerilir.

• Cihaz ile kulaklýk seti baðlantýsýný sürdürmek için, 
kulaklýk setini düzenli olarak þarj etmek ve menzil 
dahilinde kalmak önerilir. 

• Bazen yeniden baðlandýktan sonra ses stereo yerine 
mono olabilir, bu durumda kulaklýk setini ayýrýn ve 
kapatýp açýn, sonra Seçenek menüsünden yeniden 
baðlanýn. 

• Bazý kulaklýk setleri, kulaklýk seti baðlýyken þarj cihazý 
takýldýðýnda kesilebilir.
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• BT Stereo'dan sesli aramaya geçerken bazý kulaklýk 
setleri mono sesi hem sol (L) hem de sað (R) kulaða 
gönderirken bazýlarý yalnýzca tek kulaða mono ses 
gönderir. 

• Bazý kulaklýk setlerinde ses seviyesi kontrolü yalnýzca 
kulaklýk setinin, cihaza baðlýyken ses seviyesini ayarlar; 
cihazýn ses seviyesi ayarý, kulaklýk seti baðlanmadan 
önceki gibi kalýr.

• Bazen çalýnan audio, müzik dinlenirken cihazýn baþka 
iþlevlerinin kullanýlmasý (örn. SMS, Web vs.) nedeniyle 
kesilebilir.

• Bazen kulaklýk setleri otomatik olarak baðlanýr, bazen 
seçenek menüsünden el ile baðlanmalarý gerekir.

Galeri
N91-8GB'deki Galeri, kullanýcýnýn seçilen bir fotoðrafý, 
görüntüyü veya videoyu izlemenisi saðlar. Galeri ayrýca 
seçili medya dosyalarýnýn (müzik dahil) paylaþýlmasýný ve 
UPnP ile gerçek zamanlý aktarýlmasýný saðlar. Genel olarak 
müzik yönetimi, Müzik Çalar kullanýlarak, dosya yönetimi 
ise yerleþik Dosya Yöneticis kullanýlarak yapýlýr.

Galeri, sabit disk hafýzasýnda [E:] \Görüntüler, \Videolar ve 
\Galeri klasörleri'nde (ve alt klasörlerinde) içerik arar. 
Diðer dizinlerdeki medya dosyalarý \Görüntüler, \Videolar 
veya \Galeri'ye taþýnmadýkça/kopyalanmadýkça Galeri'de 
görünmez. Ancak Galeri'deki toplam dosya sayýsýný 300'ün 

altýnda tutmak önerilir. Galeri'den kaldýrýlacak içeriði 
seçerken dosyalarýn bu klasörlerden kaldýrýlmasý gerekir.

Galeri, kullanýcýnýn Tüm Dosyalar veya Görüntüler ve 
Video özelliklerini kullanarak görüntü izlemesini saðlar. 
The Görüntüler ve Video özelliði, kullanýcýnýn görüntü 
koleksiyonunun bir küçük resim galerisini sunar. Bu 
özelliðin performansý, kullanýcýnýn görüntü 
koleksiyonunun niteliðine ve boyutuna baðlýdýr. Yeni 
çekilen fotoðraflarý görmek için Görüntüler ve Video 
özelliðini kullanýrken küçük resim galerisi oluþturulurken 
en yeni fotoðraflarýn küçük resimlerinin ekrana 
çizilmesinin zaman alabileceðine dikkat edin.


