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Úvod 
Èíslo modelu: Nokia N91-2

Ïalej sa oznaèuje ako Nokia N91.

Nokia N91 je výkonný a inteligentný multimediálny 
prístroj. Rôzne aplikácie od spoloènosti Nokia a iných 
výrobcov softvéru umo¾òujú oveåa lep¹ie vyu¾itie prístroja 
Nokia N91.

Niektoré dodávané aplikácie sa nachádzajú v pamäti 
alebo na pevnom disku prístroja a niektoré sú na disku 
CD-ROM dodávanom s prístrojom.

Dostupnos» aplikácií sa mô¾e lí¹i» podåa danej krajiny 
alebo miesta predaja.

Pred pou¾itím niektorých aplikácií musíte odsúhlasi» 
príslu¹né licenèné podmienky.

Pred pou¾itím aplikácií z disku CD-ROM ich musíte najprv 
nain¹talova» do kompatibilného poèítaèa.

Slu¾by siete
Na pou¾ívanie telefónu sa vy¾aduje aktivovanie slu¾by od 
mobilného operátora. Mnohé z funkcií vy¾adujú ¹peciálne 
sie»ové funkcie. Tieto funkcie nie sú k dispozícii vo 
v¹etkých sie»ach. Iné siete mô¾u vy¾adova» osobitné 

dojednanie s mobilným operátorom predtým, ne¾ budete 
môc» vyu¾íva» slu¾by siete. Mobilný operátor vám mô¾e 
poskytnú» pokyny a vysvetli» vám, aké poplatky si úètuje. 
V niektorých sie»ach mô¾u existova» obmedzenia, ktoré 
ovplyvòujú va¹e mo¾nosti vyu¾ívania slu¾ieb siete. 
Niektoré siete napríklad nemusia podporova» v¹etky 
¹pecifické národné znaky a slu¾by.

Podpora 
Podporu pre aplikácie od iných výrobcov softvéru 
poskytujú títo výrobcovia. Ak máte problémy s niektorou 
aplikáciou, podporu získate na príslu¹nej webovej lokalite. 
Pozrite si webové odkazy na konci kapitol venovaných 
aplikáciám v tomto návode.
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 mô¾e umo¾òova» prenos 
jeden mesaèný poplatok.

pné bezdrôtové siete LAN 
  a vyberte polo¾ku Tools > 
LAN. 

tové miesto prístupu v sieti, 
Urèi» miesto príst..

a
nie pripojenia, stlaète tlaèidlo 
wnload! > Podcasting > 
ojenie. Definujte nasledujúce 

 výber miesta prístupu na 
o pripojenia.

novanie slu¾by na vyhåadávanie 
enu Håada».

nie naèítania, stlaète tlaèidlo 
wnload!  > Podcasting > 
aèíta». Definujte nasledujúce 
Pre vá¹ prístroj
Nokia Podcasting 

Podcasting je spôsob doruèovania zvukového alebo video 
obsahu cez Internet prostredníctvom technológie RSS 
alebo ATOM na prehrávanie na mobilných zariadeniach 
a poèítaèoch.

Prostredníctvom aplikácie Nokia Podcasting mô¾ete 
vyhåadáva», objavova», objednáva» a naèítava» podcasty 
cez Internet a prehráva», spravova» a zdieåa» zvukové 
a video podcasty pomocou vá¹ho prístroja.

Aplikáciu Podcasting mô¾ete otvori» stlaèením tlaèidla  
a výberom polo¾ky Download!  > Podcasting.

Nastavenia
Pred pou¾itím aplikácie Nokia Podcasting nastavte 
parametre spojenia a naèítania.

Odporúèaným spôsobom pripojenia je bezdrôtová sie» LAN 
(WLAN). Pred pou¾itím iných pripojení sa informujte 
u mobilného operátora o podmienkach a pou¾ívania 
dátových slu¾ieb a príslu¹ných poplatkoch. Napríklad 

pau¹álny dátový program
veåkého mno¾stva dát za 

Ak chcete vyhåada» dostu
v dosahu, stlaète tlaèidlo
Správ.spoj. > Dostup. W

Ak chcete vytvori» interne
vyberte polo¾ku Voåby > 

Nastavenia pripojeni
Ak chcete upravi» nastave

 a vyberte polo¾ku Do
Voåby > Nastavenia > Sp
nastavenia:

Predv. miesto prístupu -
definovanie internetovéh

Håada» URL slu¾by - defi
podcastov na pou¾itie v m

Nastavenia naèítania
Ak chcete upravi» nastave

 a vyberte polo¾ku Do
Voåby > Nastavenia > N
nastavenia:
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áha nájs» podcasty podåa 
ázvu.

¾íva slu¾bu na vyhåadávanie 
stavili v menu Podcasting > 
Spojenie > Håada» URL slu¾by.

odcasty, stlaète tlaèidlo , 
ad!  > Podcasting > Håada» 

åúèové slová.

anie vyhåadáva názvy podcastov 
pisoch, nie konkrétne epizódy. 
 napríklad futbal alebo hip-hop, 
p¹ie výsledky ne¾ nejaký tím alebo 

naèený kanál alebo viacero kanálov 
dcasty, vyberte polo¾ku Vy¾iada». 
o zlo¾ky Podcasty aj jeho výberom.

vyhåadávanie, vyberte polo¾ku 
anie. 

ovú lokalitu daného podcastu, 
 Otvori» web. stránku (vy¾aduje 

mácie o podcaste, vyberte polo¾ku 
Pr
e 

vá
¹ 

pr
ís

tr
oj Ulo¾i» do zlo¾ky - definovanie umiestnenia, do ktorého 

chcete uklada» podcasty. Ako najlep¹ie úlo¾né zariadenie 
sa odporúèa pevný disk.

Interval aktualizácie - definovanie, ako èasto sa 
aktualizujú podcasty.

Ïal¹í deò aktualizácie - definovanie dátumu nasledujúcej 
automatickej aktualizácie.

Ïal¹í èas aktualizácie - definovanie èasu nasledujúcej 
automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sa vykonávajú iba pri zvolení 
konkrétneho predvoleného miesta prístupu a pri spustenej 
aplikácii Nokia Podcasting. Ak aplikácia Nokia Podcasting 
nie je spustená, automatické aktualizácie nie sú 
aktivované.

Limit naèítania - definovanie veåkosti pamäte, ktorá sa 
bude pou¾íva» pre naèítania podcastov.

Ak sa limit prekroèí - definovanie postupu v prípade 
prekroèenia limitu pre naèítania.

Nastavenie aplikácie na automatické preberanie 
podcastov mô¾e zahàòa» prenos veåkého mno¾stva dát 
prostredníctvom siete mobilného operátora. Informácie 
o poplatkoch za dátové prenosy získate od mobilného 
operátora.

Ak chcete obnovi» predvolené nastavenia, vyberte polo¾ku 
Voåby > Obnovi» predvolené v zobrazení Nastavenia.

Håadanie
Aplikácia Håadanie pom
kåúèového slova alebo n

Vyhåadávací nástroj pou
podcastov, ktorú ste na
Voåby > Nastavenia > 

Ak chcete vyhåadáva» p
vyberte polo¾ku Downlo
a zadajte po¾adované k

 Tip. Aplikácia Håad
a kåúèové slová v po
V¹eobecné témy, ako
zvyèajne poskytujú le
umelec.

Ak si chcete vy¾iada» oz
a prida» ich do zlo¾ky Po
Podcast mô¾ete prida» d

Ak chcete spusti» nové 
Voåby > Nové vyhåadáv

Ak chcete prejs» na web
vyberte polo¾ku Voåby >
sie»ové spojenie).

Ak chcete zobrazi» infor
Voåby > Popis. 
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resár alebo novú zlo¾ku, vyberte 
Webový adresár alebo Zlo¾ka. 
L súboru .opml (Outline 
ge - znaèkový jazyk procesora 

.

 zlo¾ku, webový odkaz alebo 
olo¾ku Voåby > Upravi».

or .opml ulo¾ený v prístroji, 
Importova» súb. OPML. Vyberte 
ortujte ho.

dresára v multimediálnej správe 
ojenia Bluetooth, vyberte zlo¾ku 
.

om .opml odoslaným 
 Bluetooth otvorte súbor, ktorý 
ijaté v menu Adresáre. 

si mô¾ete vy¾iada» åubovoåné 
 zlo¾ky Podcasty.

¾ete z menu Adresáre, Håada» 
L spravova», naèítava» 
¾ke Podcasty.
Ak chcete odosla» vybratý podcast alebo viacero podcastov 
do iného kompatibilného prístroja, vyberte polo¾ku 
Voåby >  Send.

Dostupné mo¾nosti sa mô¾u lí¹i».

Adresáre
Aplikácia Adresáre pomáha håada» nové podcastové 
epizódy, ktoré si mô¾ete vy¾iada», prièom umo¾òuje 
vytvára» a otvára» webové adresáre.

Aplikáciu Adresáre mô¾ete otvori» stlaèením tlaèidla  
a výberom polo¾ky Download!  > Podcasting > Adresáre.

Obsah aplikácie Adresáre sa mení. Vyberte po¾adovanú 
zlo¾ku adresára na aktualizáciu (vy¾aduje sa sie»ové 
spojenie). Ak sa zmení farba zlo¾ky, opätovným stlaèením 
pákového ovládaèa ju otvorte.

Aplikácia Adresáre mô¾e obsahova» najobåúbenej¹ie 
podcasty zoradené podåa popularity alebo zlo¾ky zoradené 
podåa tém. 

Ak chcete otvori» zlo¾ku s po¾adovanou témou, stlaète 
pákový ovládaè. Zobrazí sa zoznam podcastov.

Ak si chcete vy¾iada» podcast a prida» ho do zlo¾ky 
Podcasty, vyberte názov a stlaète pákový ovládaè. 
Po vy¾iadaní epizód podcastu ich mô¾ete naèíta», 
spravova» a prehráva» v aplikácii Podcasty.

Ak chcete prida» nový ad
polo¾ku Voåby > Nové > 
Vyberte názov, adresu UR
Processor Markup Langua
osnov) a polo¾ku Hotovo

Ak chcete upravi» vybratú
webový adresár, vyberte p

Ak chcete importova» súb
vyberte polo¾ku Voåby > 
umiestnenie súboru a imp

Ak chcete odosla» zlo¾ku a
alebo prostredníctvom sp
a polo¾ku Voåby > Posla»

Po prijatí správy so súbor
prostredníctvom spojenia
chcete ulo¾i» do zlo¾ky Pr
Otvorením menu Prijaté 
z odkazov a prida» ich do

Naèítanie
Po vy¾iadaní podcastu mô
alebo zadaním adresy UR
a prehráva» epizódy v zlo
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vybratý podcast alebo oznaèené 
y, vyberte polo¾ku Voåby > 

alizovanie vybratého podcastu 
astov, vyberte polo¾ku Voåby > 

ratý podcast a prida» ho do 
ebový adresár, vyberte polo¾ku 

dresára.

odcast zadaním adresy URL 
ku Voåby > Nový podcast.

iesto prístupu alebo ak sa poèas 
ojenia zobrazí výzva na zadanie 

 obrá»te sa na mobilného 

u URL vybratého podcastu, vyberte 
i».

taný podcast alebo oznaèené 
erte polo¾ku Voåby > Vymaza»

tý podcast alebo oznaèené 
patibilného prístroja vo forme 
Processor Markup Language - 
ra osnov) v multimediálnej správe 
pojenia Bluetooth, vyberte polo¾ku 
Pr
e 

vá
¹ 

pr
ís

tr
oj Ak chcete zobrazi» vy¾iadané podcasty, vyberte polo¾ku 

Podcasting > Podcasty. Ak chcete zobrazi» názvy 
jednotlivých epizód (epizóda je konkrétny multimediálny 
súbor podcastu), vyberte názov podcastu. 

Ak chcete spusti» naèítanie, vyberte názov epizódy. Ak 
chcete naèíta» alebo pokraèova» v naèítaní vybratých 
alebo oznaèených epizód, vyberte polo¾ku Voåby > 
Naèíta» alebo Pokraèova» v naèítaní. Mô¾ete naèíta» 
viacero epizód naraz.

Ak chcete prehra» èas» podcastu poèas naèítania alebo po 
jeho skonèení, vyberte polo¾ku Podcasts > Voåby > 
Prehra» uká¾ku.

Úplne naèítané podcasty mô¾ete nájs» v zlo¾ke ®ánre 
v aplikácii Prehrávaè hudby, av¹ak nezobrazia sa v zlo¾ke 
V¹etky skladby pred obnovením hudobnej kni¾nice.

Dostupné mo¾nosti sa mô¾u lí¹i».

Prehrávanie a spravovanie podcastov
Ak chcete zobrazi» dostupné epizódy z vybratého 
podcastu, vyberte polo¾ku Voåby > Otvori». V ka¾dej 
epizóde uvidíte formát súboru, veåkos» súboru a èas jeho 
odovzdania.

Po úplnom naèítaní podcastu mô¾ete prehra» celú epizódu 
výberom polo¾ky Podcasts > Voåby > Prehra» alebo 
stlaèením tlaèidla  a výberom polo¾ky Music > 
Prehrávaè hudby.

Ak chcete aktualizova» 
podcasty o nové epizód
Aktualizova».

Ak chcete zastavi» aktu
alebo oznaèených podc
Zastavi» aktualizáciu 

Ak chcete odstráni» vyb
aplikácie Adresáre ako w
Voåby > Presunú» do a

Ak chcete prida» nový p
podcastu, vyberte polo¾

Ak nemáte definované m
paketového dátového sp
mena u¾ívateåa a hesla,
operátora.

Ak chcete upravi» adres
polo¾ku Voåby > Uprav

Ak chcete vymaza» naèí
podcasty z prístroja, vyb

Ak chcete odosla» vybra
podcasty do iného kom
súborov .opml (Outline 
znaèkový jazyk proceso
alebo prostredníctvom s
Voåby > Posla».
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word mô¾ete na displeji prístroja 
ogramu Microsoft Word. 
poruje farby, hrubé písmo, 
smo.

poruje prehliadanie dokumentov 
 v programoch Microsoft® Word 
oks. Nie sú podporované v¹etky 
edených formátov súborov.

tov programu Word
ohybova» pomocou pákového 

yhåada» text, vyberte polo¾ku 

u Voåby a niektorú 
:

tok, koniec alebo po¾adované 

men¹enie textu.

nie automatického prehliadania 
stavi» posúvanie, stlaète pákový 
Ak chcete aktualizova», vymaza» a odosla» skupinu 
vybratých podcastov naraz, vyberte polo¾ku Voåby > 
Oznaèi»/Neoznaèi», oznaète po¾adované podcasty 
a výberom polo¾ky Voåby zvoåte po¾adovanú èinnos».

Ak chcete otvori» webovú lokalitu podcastu (vy¾aduje sa 
sie»ové spojenie), vyberte polo¾ku Voåby > Otvori» web. 
stránku.

Ak sa chcete pripoji» na Internet a poskytnú» tvorcom 
podcastu hlasovanie a komentár, vyberte polo¾ku Voåby > 
Zobrazi» komentáre

Quickoffice 

Ak chcete pou¾i» aplikácie Quickoffice, stlaète tlaèidlo  
a vyberte polo¾ku Office > Quickoffice. Zobrazí sa 
zoznam súborov s formátmi .doc, .xls, .ppt a .txt ulo¾ených 
v prístroji.

Ak chcete otvori» súbor v príslu¹nej aplikácii, stlaète 
pákový ovládaè. Ak chcete triedi» súbory, vyberte polo¾ku 
Voåby > Triedi» podåa.

Ak chcete otvori» aplikáciu Quickword, Quicksheet alebo 
Quickpoint, posunutím pákového ovládaèa doprava 
zapnite po¾adované zobrazenie.

Quickword
Pomocou aplikácie Quick
zobrazova» dokumenty pr
Aplikácia Quickword pod
kurzívu a podèiarknuté pí

Aplikácia Quickword pod
ulo¾ených vo formáte .doc
97, 2000 a XP a Palm eBo
varianty alebo funkcie uv

Zobrazenie dokumen
V dokumente sa mô¾ete p
ovládaèa.

Ak chcete v dokumente v
Voåby > Search.

Mô¾ete tie¾ vybra» polo¾k
z nasledujúcich mo¾ností

Go to - prechod na zaèia
miesto dokumentu.

Zoom - zväè¹enie alebo z

Start Autoscroll - spuste
dokumentu. Ak chcete za
ovládaè.
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kpoint mô¾ete na displeji prístroja 
 vytvorené v programe Microsoft 

odporuje zobrazovanie prezentácií 
 .ppt v programoch Microsoft 
XP. Nie sú podporované v¹etky 
vedených formátov súborov.

ácií
y a poznámok mô¾ete prepína» 
ádaèa doåava a doprava.

chádzajúci alebo nasledujúci list 
kový ovládaè nahor alebo nadol.

entáciu na celom displeji, vyberte 
isplej.

 zbali» polo¾ky osnovy prezentácie 
erte polo¾ku Voåby > Osnova > 

ie
ikáciami Quickword, Quicksheet 
tívte adresu www.quickoffice.com, 
mácie. O podporu mô¾ete po¾iada» 
upportS60@quickoffice.com.
Pr
e 

vá
¹ 

pr
ís

tr
oj Quicksheet

Pomocou aplikácie Quicksheet mô¾ete na displeji 
prístroja zobrazova» dokumenty programu Microsoft 
Excel.

Aplikácia Quicksheet podporuje prehliadanie tabuåkových 
hárkov ulo¾ených vo formáte .xls v programoch Microsoft 
Excel 97, 2000, 2003 a XP. Nie sú podporované v¹etky 
varianty alebo funkcie uvedených formátov súborov.

Pozrite si aj èas» ‘Ïal¹ie informácie’ na strane 10.

Zobrazenie tabuåkových hárkov
Na pohyb v tabuåkovom hárku sa pou¾íva pákový ovládaè.

Ak chcete prepína» zobrazenie tabuåkových hárkov, 
vyberte polo¾ku Voåby > Panorámova».

Ak chcete v tabuåkovom hárku vyhåada» text v hodnotách 
alebo vzorcoch, vyberte polo¾ku Voåby > Nájs».

Ak chcete zmeni» spôsob zobrazenia tabuåkového hárka, 
vyberte polo¾ku Voåby a niektorú z nasledujúcich 
mo¾ností:

Zoom - zväè¹enie alebo zmen¹enie textu.

Ukotvi» prieèky - pri posúvaní tabuåkového hárka zostane 
na displeji zobrazený zvýraznený riadok, ståpec alebo 
riadok aj ståpec.

Zmeni» veåkos» - úprava ¹írky ståpcov alebo vý¹ky riadkov.

Quickpoint
Pomocou aplikácie Quic
zobrazova» prezentácie
PowerPoint.

Aplikácia Quickpoint p
vytvorených vo formáte
PowerPoint 97, 2000 a
varianty alebo funkcie u

Zobrazenie prezent
Zobrazenie listov, osnov
stláèaním pákového ovl

Ak chcete prejs» na pred
v prezentácii, stlaète pá

Ak chcete zobrazi» prez
polo¾ku Voåby > Celý d

Ak chcete rozbali» alebo
v zobrazení osnovy, vyb
Rozbali».

Ïal¹ie informác
Ak máte problémy s apl
alebo Quickpoint, nav¹
kde nájdete ïal¹ie infor
aj e-mailom na adrese s
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rov PDF
ravova» súbory PDF, stlaète 
o¾ku Office > Adobe PDF. 
ry sú uvedené v zobrazení 
» dokument, prejdite naò 

u Voåby a niektorú 
:

ávanie súborov PDF v pamäti 
vej karte.

volenej úrovne zväè¹enia 
kumentov PDF.

ov PDF
, vyberte polo¾ku Voåby a jednu 

:

nia, zmen¹enie zobrazenia alebo 
ntuálnej hodnoty zväè¹enia. 
s» dokumentu na ¹írku displeja 
ánku súboru PDF tak, aby sa 

v dokumente.
Adobe Reader 

 Pomocou programu Adobe Reader mô¾ete zobrazova» 
dokumenty PDF na displeji prístroja.

 Poznámka: Táto aplikácia bola optimalizovaná pre 
dokumenty PDF pou¾ívané v telefónoch a iných 
mobilných zariadeniach a v porovnaní s poèítaèovými 
verziami ponúka iba obmedzené funkcie.

 Poznámka: Táto aplikácia je k dispozícii iba 
v obmedzenom poète jazykov.

Prístup a otváranie dokumentov sa vykonáva nasledovne:
• Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Office > Adobe 

PDF. Ak chcete prezera» a otvára» dokumenty ulo¾ené 
v pamäti prístroja a na pamä»ovej karte, vyberte 
polo¾ku Voåby > Vyhåada» súbor.

• Otvorte prílohu niektorého z prijatých e-mailov (slu¾ba 
siete).

• Odo¹lite dokument pomocou spojenia Bluetooth do 
zlo¾ky Prijaté v aplikácii Správy.

• Ak chcete zobrazova» a otvára» dokumenty ulo¾ené 
v pamäti prístroja a na pamä»ovej karte, vyberte 
polo¾ku Spr. súb..

• Prezerajte si webové stránky. Pred prezeraním 
webových stránok skontrolujte, èi je v prístroji 
nastavené internetové miesto prístupu.

Spravovanie súbo
Ak chcete prehliada» a sp
tlaèidlo  a vyberte pol
Nedávno pou¾ívané súbo
súborov. Ak chcete otvori
a stlaète pákový ovládaè.

Mô¾ete tie¾ vybra» polo¾k
z nasledujúcich mo¾ností

Vyhåada» súbor - prehåad
prístroja alebo na pamä»o

Nastavenia - úprava pred
a re¾imu zobrazovania do

Zobrazenie súbor
Keï je otvorený súbor PDF
z nasledujúcich mo¾ností

Zoom - zväè¹enie zobraze
nastavenie zvolenej perce
Mô¾ete tie¾ upravi» veåko
alebo prispôsobi» celú str
zmestila na displej.

Nájs» - vyhåadanie textu 
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oj Zobrazi» - zobrazenie dokumentu na celom displeji. 

Dokument PDF mô¾ete tie¾ otoèi» o 90 stupòov 
v åubovoånom smere.

Ís» na - prechod na vybratú stránku, ïal¹iu stránku, 
predchádzajúcu stránku, prvú stránku alebo poslednú 
stránku. 

Ulo¾i» - ulo¾enie súboru do pamäte zariadenia alebo na 
pamä»ovú kartu.

Nastavenia - úprava predvolenej úrovne zväè¹enia 
a predvoleného re¾imu zobrazovania.

Detaily - zobrazenie vlastností dokumentu PDF.

Ïal¹ie informácie
Ïal¹ie informácie nájdete na adrese www.adobe.com.

Ak chcete zdieåa» otázky, návrhy a informácie o aplikácii, 
nav¹tívte fórum programu Adobe Reader pre operaèný 
systém Symbian na adrese 
http://adobe.com/support/forums/main.html.
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Pre vá¹ poèítaè 
Nokia PC Suite

Nokia PC Suite je balík poèítaèových aplikácií vytvorených 
na pou¾ívanie s prístrojom Nokia N91.

Ak chcete nain¹talova» a pou¾íva» balík aplikácií Nokia PC 
Suite, musíte ma» poèítaè s operaèným systémom 
Microsoft Windows 2000 alebo XP, ktorý je kompatibilný 
s dodávaným káblom USB alebo podporuje pripojenie 
Bluetooth. Balík aplikácií Nokia PC Suite musíte pred 
pou¾itím nain¹talova» do kompatibilného poèítaèa. Ïal¹ie 
informácie nájdete na disku CD-ROM dodávanom s va¹ím 
prístrojom.

Na disku CD-ROM je k dispozícii celý návod na pou¾ívanie 
balíka aplikácií Nokia PC Suite v elektronickom formáte. 
Ïal¹ie informácie a najnov¹iu verziu balíka aplikácií Nokia 
PC Suite mô¾ete prevzia» na adrese 
www.nokia.com/pcsuite.

U¾itoèné aplikácie v balíku aplikácií Nokia PC Suite 
zahàòajú napríklad:

Get Connected - prvé pripojenie vá¹ho prístroja ku 
kompatibilnému poèítaèu.

Nokia PC Sync - synchronizácia kontaktov, kalendára, 
úloh a poznámok medzi mana¾érom osobných informácií 
(PIM) na va¹om prístroji a kompatibilnom poèítaèi, ako je 
napríklad Microsoft Outlook alebo Lotus Notes, 
a webových zálo¾iek medzi va¹ím prístrojom 
a kompatibilnými prehliadaèmi.

Content Copier - zálohovanie údajov z prístroja alebo 
obnova ulo¾ených údajov z kompatibilného poèítaèa do 
prístroja.

Nokia Phone Browser - spravovanie obsahu zlo¾iek 
prístroja prostredníctvom aplikácie Windows Explorer 
(Prieskumník systému Windows).

One Touch Access - vytvorenie sie»ového pripojenia 
pou¾itím vá¹ho prístroja ako modemu.

Ïal¹ie informácie
Ïal¹ie informácie a najnov¹iu verziu balíka aplikácií Nokia 
PC Suite mô¾ete prevzia» na adrese 
www.nokia.com/pcsuite.


