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Viktiga tips
N91 och N91 8GB

Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia 
Audio Manager)
Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i 
telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för 
hantering av kontakter, kalender och anteckningar. När du 
vill hantera innehåll på hårddisken [E:] (musik, bilder, 
filmer, program etc.) rekommenderas det att du använder 
läget Masslagring och/eller Mediaspelaren (för musik). 

Observera att när du använder Nokia PC Suite 
rekommenderas det att du inte kör program (Galleri, etc) 
under PC Suite-sessionen. 

Nokia PC Suite körs i bakgrunden på din dator och ibland 
när du använder läget Masslagring eller Mediaspelaren 
visas ett meddelande om att Nokia PC Suite och 
Nokia N91 är anslutna i inkompatibelt läge och att de 
ska ändras från gränssnittet. Detta meddelande visas 
bara i PC Suite-läget. 

För bästa prestanda rekommenderas det att du använder 
den senaste versionen av PC Suite som är tillgänglig på 
http://europe.nokia.com/A4144903 eller andra lokala 
webbplatser.

Filhantering
N91 och N91 8GB är, liksom datorer som använder FAT32, 
utformade att hantera många filer och mappar. Precis som 
på en dator måste mappar och filerna i varje mapp 
hanteras för att få bästa prestanda.

Windows Media Player delar som standard upp låtar i 
mappar efter artist, album etc., men om du använder 
andra synkroniserings- eller överföringsmetoder (t.ex. 
Masslagring) rekommenderas det att du begränsar 
antalet filer i varje mapp. 
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För att få den bästa prestandan när du hanterar innehåll 
på hårddisken [E:] rekommenderas det att du begränsar 
antalet filer eller mappar inom en enskild mapp / katalog 
till 50 filer/mappar (bilder, musik, video etc.). Många 
gigabyte av innehåll kan hanteras mer effektiv när de 
ordnas upp i undermappar. I de flesta fall hanterar 
Windows Media Player dina musikfiler på detta sätt 
automatiskt.

Galleri: Data och innehåll verkar 
saknas.
• När du använder PC Suite ska du titta i rätt fönster i 

PC Suite för att se innehållsöverföringens förlopp. När 
du använder PC Suite för att synkronisera / överföra 
innehåll verkar det ibland som att överföringen är 
slutförd. Men alla data har inte överförts ännu från 
datorn till enheten. 

• Återställ enheten till fabriksinställningarna (se 
"Återställ inställningar till standardinställningar").

• Uppdatera programvaran till den senaste tillgänglig 
versionen.

Handbok för hårddisken
Nokia har gett ut en handbok för hårddisken. Så här kan 
du få den:

1 Gå till http://europe.nokia.com.
2 Välj Get support and software.
3 Under Phone Support väljer du Nokia N91 eller 

Nokia N91 8GB.
4 Välj User Guides.
5 Välj ett språk i listan över tillgänglig språk. (Obs! det 

kan hända att en del språk inte är tillgängliga.)
6 Ladda ner PDF-dokumentet.

Handboken för hårddisken innehåller anvisningar för hur 
du säkerhetskopierar och återställer innehåll och 
uppdaterar enhetens programvara (dvs. när och hur du 
använder PC Suite, inklusive Nokia Audio Manager, och 
när och hur du använder Masslagring eller 
Mediaspelaren). 

OBS! 
DRM-teknik kan hindra en del säkerhetskopierade data 
från att återställas. Aktiveringsnycklar för 
WMDRM-skyddat innehåll kan förloras vid 
säkerhetskopiering och återställning. Om du förlorar 
aktiveringsnycklar kan det begränsa dina möjligheter 
att använda samma innehåll på enheten igen. 
Kontakta tjänstleverantören för mer information om 
DRM för ditt innehåll.
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Synkronisera Windows Media 
DRM-skyddade låtar
För att se till att aktiveringsnycklar för WMDRM överförs 
tillsammans med låtarna använder du Mediaspelaren när 
du synkroniserar till enheten eller datorn.

Anslutningar
Enheten har stöd för Internet-anslutningar och andra 
anslutningsmetoder. Precis som en dator kan enheten 
exponeras för virus, skadliga meddelanden och program 
samt annat skadligt material. Var försiktig när du öppnar 
meddelanden, accepterar anslutningar och laddar ner 
innehåll och godkänn bara installationer från tillförlitliga 
källor. För att öka säkerheten på dina enheter (inklusive en 
kompatibel dator) ska du överväga att installera ett 
antivirusprogram som uppdateras regelbundet och 
använda en brandvägg.

Återställ inställningar till 
standardinställningar (minne / data)
Ibland kan enheten verka bli mer långsam (t.ex. när du 
öppnar program). 

Om enheten börjar fungera för långsamt rekommenderas 
det att du återställer enheten. Innan du återställer 

enheten ska du säkerhetskopiera de data som finns i 
telefonens minne och på hårddisken. Samma procedur 
gäller som när du förbereder en programuppdatering.

OBS! 
DRM-teknik kan hindra en del säkerhetskopierade 
data från att återställas. Aktiveringsnycklar för 
WMDRM-skyddat innehåll kan förloras vid 
säkerhetskopiering och återställning. Om du förlorar 
aktiveringsnycklar kan det begränsa dina möjligheter 
att använda samma innehåll på enheten igen. 
Kontakta tjänstleverantören för mer information om 
DRM för ditt innehåll.

Anvisningar för återställning
• Använd Mediaspelaren eller Masslagring för att 

säkerhetskopiera innehållet på hårddisken, t.ex. musik 
och bilder, och använd PC Suite för att 
säkerhetskopiera kontakter och kalender etc. Mer 
information om synkronisering och säkerhetskopiering 
finns i användarhandboken och/eller handboken för 
hårddisken.

• När du vill återställa enheten trycker du på *#7370# 
(12345). Denna åtgärd raderar allt minne i telefonens 
minne och återställer alla standardinställningar 
(fabriksinställningar).
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• Om enheten inte kan startas rekommenderas det att 
du återställer med följande knappar: Håll ner Grön, 
3 och * och tryck samtidigt på strömbrytaren.

Fullständig formatering
När du startar en fullständig formatering kan det se ut 
som att förloppsindikatorn stannar. Detta är normalt 
eftersom processen tar tid. Om en fullständig formatering 
avbryts av någon anledning startar du om en fullständig 
formatering (inte en snabbformatering). 

Nokia Software Update (Nokia 
programuppdatering)
Det rekommenderas att du använder den senaste 
programversionen för N91. Uppdateringsprocessen 
beskrivs nedan. Det rekommenderas att du läser Phone 
Software Update FAQ (Frågor och svar om uppdatering av 
telefonens programvara) innan du uppdaterar enheten. 
Uppdateringsprogrammet bör identifiera din N91-version 
(land, operatör) och leta upp uppdateringen för aktuell 
programvara. Om det finns en ny version tillgänglig 
meddelas du om detta. Om ingen uppdatering hittas kan 
du installera om den aktuella programversionen för din 
telefon eller försöka igen vid ett senare tillfälle. Det 
rekommenderas att du inte kopplar från, ringer eller svarar 

på samtal eller använder andra telefonfunktioner under 
processen.

TIPS: Du kan kontrollera enhetens programversion genom 
att skriva *#0000# på telefonens knappsats.

1 Gå till http://europe.nokia.com.
2 Välj Get support and software.
3 Under Phone Support väljer du Nokia N91 eller 

Nokia N91 8GB.
4 Välj Phone Software update.
5 Följ anvisningarna.

SMS Accelerator
SMS Accelerator är ett program som förbättrar 
hastigheten på enhetens SMS-tjänst. Om du använder 
äldre programversioner än 2.10.013, rekommenderas det 
att du laddar ner SMS Accelerator. Se anvisningarna 
nedan.

1 Gå till http://europe.nokia.com.
2 Välj Get support and software.
3 Under Phone Support väljer du Nokia N91 eller 

Nokia N91 8GB.
4 Välj Software
5 Välj Phone Software 
6 Välj Download now från SMS Accelerator (för att 

ladda ner programmet till datorn)
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7 Installera SIS-filen på enheten (mer information om 
hur du installerar program finns i användarhandboken)

När programmet har installerats på enheten körs det 
automatiskt i bakgrunden och kan visas via 
Programhanteraren på menyn Verktyg på enheten.

OBS! 
Det rekommenderas att du installerar om SMS 
Accelerator om du har återställt enhetens minne.

Meddelanden / popup-fönster
Minnet fullt
Ibland kan ett meddelande om att minnet är fullt visas 
från vissa program (t.ex. webbläsaren). Detta meddelande 
gäller för enhetens RAM-minne. Meddelandena gäller inte 
för hårddiskens minne. Om detta meddelande visas 
rekommenderas det att du gör något av följande:

• Stäng alla program.

• Stäng av enheten och slå på den igen (kan frigöra 
minne)

Radera data
Det kan hända att meddelandet "Radera data" eller 
liknande visas. Detta anger att telefonens minne [C:] 
(ROM) fullt.

• För att frigöra ROM-minne ska du radera data 
från telefonens minne [C:] (t.ex. kontakter, 
kalenderobjekt etc.).

• Om meddelandet "Delete Data" fortsätter att visas (det 
kan t.ex. finnas dolda temporära filer som inte går att 
komma åt) kan det hända att du behöver använda 
alternativet Återställ inställningar till 
standardinställningar (minne / data).

Hårddisken är inte tillgänglig (används)
Om detta meddelande visas rekommenderas det att du gör 
följande:

• Se till att batteriluckan är ordentligt stängd (se 
snabbhandledningen).

• Om enheten används i läget Masslagring kopplar du 
ur USB-kabeln.

• Avinstallera program från tredjepart.
• Formatera hårddisken för att ta bort data (t.ex. 

innehåll eller program) som kanske orsakar 
meddelandet.

• Återställ enheten till fabriksinställningarna (se 
"Återställ inställningar till standardinställningar").

• Uppdatera programvaran till den senaste tillgängliga 
versionen.
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Prestanda
Följande inställningar rekommenderas för att få bästa 
prestanda på enheten:

Minne för meddelanden
Det rekommenderas att du väljer endast "Telefonminne" i 
Meddelanden / Alternativ / Inställningar / Annat / Använt 
minne för meddelanden (SMS, MMS). 

Profilinställningar
Följande profilinställningar rekommenderas för att få 
bästa prestanda på enheten för den profil som används:

• Inaktivera knapptoner 
• Inaktivera vibrationer 

Pausa under uppspelning av en låt
Ibland kan filer skadas (under kodning, nedladdning). 
En del låtar som kan spelas upp på datorn kan pausas 
på enheten. I så fall rekommenderas det att du kodar 
och överför musikfilen igen (välj en kodningshastighet på 
256 kbps eller lägre).

Alarmsignaler
Det rekommenderas att du använder de standardsignaler 
som medföljer enheten för alarmsignaler (klocka, kalender 
etc.). Om du använder musikfiler bör de begränsas till 
endast MP3-format.

Teman och bakgrunder
Det rekommenderas att du endast installerar teman och 
bakgrunder i telefonens minne [C:]. 

Batteristyrka
Följande inställningar rekommenderas för att få bästa 
batteriprestanda på enheten:

• När 3G-tjänster (UMTS) inte behövs rekommenderas 
det att du växlar till GSM-läge. När du vill välja 
nätläge väljer du mappen Verktyg via menyn och 
sedan Inställningar / Operatör / Nätläge. Välj 
GSM-läge i listan. Enheten startas om när du 
ändrar läge. 

• Välj Aldrig för visning av tillgängliga 
WLAN-anslutningar (trådlöst nätverk). Välj 
mappen Verktyg via menyn och sedan 
Inställningar / Anslutning / WLAN-läge / Visa 
tillgänglighet. 

• Ställ in Bluetooth på AV när du inte använder 
Bluetooth.

• Det rekommenderas att du väljer 
endast "Telefonminne" i Meddelanden / Alternativ / 
Inställningar / Annat / Använt minne för 
meddelanden (SMS, MMS). 
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Galleri
När du öppnar ditt Galleri första gången efter att du har 
laddat innehåll på hårddisken eller efter att du har bytt ut 
batteriet kan det verka som att programmet går långsamt. 
Det bör gå snabbare efter hand som du använder ditt 
Galleri. 

Medan programmet Galleri startas kan enheten svara 
långsamt på inmatningar.

Enheten kan ange att hårddisken används när du ansluter 
till läget Masslagring. 

Det rekommenderas att du slutar spela upp innehåll och 
avslutar alla program innan du använder läget 
Masslagring. 

Endast N91 8GB

Tips om Bluetooth-tillbehör
• För format som inte är DRM-skyddat, t.ex. MP3-filer, 

får du det bästa ljudet med Bluetooth-stereoheadset. 
När du lyssnar på DRM-skyddat innehåll med ett 
Bluetooth-stereoheadset bör du vänta tills 
DRM-innehållet har spelats klart innan du använder 
andra funktioner eller program på enheten som e-post, 
Galleri, utseenden.

• För att bevara headsetanslutningen till enheten bör du 
ladda headsetet regelbundet och hålla dig inom 
räckvidd. 

• Ibland kan det hända att du får monoljud istället för 
stereoljud efter en återanslutning. Koppla då från och 
återställ headsetet och anslut sedan via menyn 
Alternativ. 

• En del headset kan kopplas från om laddaren ansluts 
medan headsetet är anslutet.

• När du växlar från BT Stereo till ett röstsamtal sänder 
en del headset monoljud till både vänster och höger 
öra medan en del bara spelar monoljud till ett öra. 

• På en del headset justerar volymkontrollen bara 
headsetets volym när den är ansluten till enheten 
medan ljudvolymen på enheten förblir densamma som 
den var innan headsetet kopplades in.

• Ibland kan det uppstå avbrott i ljuduppspelningen om 
du använder andra funktioner på enheten medan du 
lyssnar på musik (t.ex. SMS, webb etc.).

• Ibland kan headset anslutas automatiskt och ibland 
behöver de anslutas manuellt via menyn Alternativ.

Galleri
Med ditt Galleri på N91-8GB kan du visa foton, bilder och 
videor. Du kan också använda ditt Galleri för delning och 
direktuppspelning av utvalda mediefiler (inklusive musik) 
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med UPnP. Allmän musikhantering görs via Musikspelaren 
medan vanlig filhantering görs med Filhanteraren.

Galleri letar efter innehåll i mappar och undermappar på 
hårddisken [E:] (\Bilder, \Videoklipp och \Galleri). All media 
i andra kataloger kan inte visas i ditt Galleri såvida de inte 
flyttas / kopieras till mapparna \Bilder, \Videoklipp 
eller \Galleri. Det rekommenderas emellertid att du håller 
det totala antalet filer i ditt Galleri under 300. När du 
väljer innehåll som ska tas bort från Galleri ska de tas bort 
från dessa kataloger.

I ditt Galleri kan du visa bilder med hjälp av funktionerna 
Alla filer eller Bilder och video. I Bilder och video finns 
miniatyrer av användarens bildsamling. Prestandan för 
denna funktion beror på typ och storlek på användarens 
bildsamling. När du använder Bilder och video för att visa 
foton som du tagit nyligen kan det ta en stund innan 
miniatyrerna skapas och kan visas.
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