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Instrukce pro likvidaci  
Při likvidaci tohoto elektronického zařízení s ním nesmíte zacházet jako s běžným odpadem. V zájmu 
minimálního znečistění a maximální ochrany životního prostředí jej odevzdejte do sběrného střediska. 
 

 
 
 
 
USA 
 
Pro elektronické zařízení obsahující LCD/CRT monitor nebo displej: 
 
Lampa(y) použita v tomto zařízení obsahuje rtuť a musí být recyklována nebo znehodnocena podle 
platných místních, národních nebo mezinárodních předpisů. Více informací naleznete na webové stránce 
sdružení výrobců elektronických zařízení www.eiae.org. Podrobní informace o znehodnocení lampy 
naleznete na webové stránce www.lamprecycle.org.  
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O této uživatelské příručce 
Vítejte v uživatelské příručce kapesního počítače Acer n300. Tato uživatelská příručka je vytvořena tak, 
aby vám pomohla při rychlém seznámení s kapesním počítačem Acer n300 - kapesním počítačem, který 
je vybaven systémem Microsoft® Windows MobileTM 5.0 for Pocket PC. Popisuje veškeré informace, které 
musíte znát pro používání kapesního počítače, a také aplikační programy, které jsou jeho součástí. 
 
V jednotlivých kapitolách bude postupně popsán: 
 
• Přehled možností kapesního počítače Acer n300 
• Postup nastavení a údržba 
• Možnosti rozšíření kapesního počítače 
• Synchronizace dat mezi kapesním a stolním počítačem 
• Připojení kapesního počítače k počítači, počítačové síti a Internetu 
• Přizpůsobení osobního nastavení 
 
V příručce se také dozvíte, jak několika způsoby spravovat pracovní a osobní záznamy, aby vám váš 
každodenní pracovní rozvrh přinášel větší užitek. 
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Nejprve základní informace 
Chtěli bychom vám poděkovat za vaši volbu kapesního počítače Acer n300. Jsme rádi, že jste si vybrali 
elegantní kapesní počítač Acer n300 poskytující mnoho funkcí pro správu pracovních a osobních 
informací způsobem, který vám umožní ušetřit více času. Věříme, že budete se svým novým kapesním 
počítačem Acer n300 spokojeni, tak jako jsme byli my, když jsme jej pro vás vyvíjeli. 
 
Používejte svůj kapesní počítač Acer n300 pro účinnou správu obchodních i osobních informací a úkolů.  
 
• Instalace softwaru a nových aplikací 
• Pro správu úkolů využijete programy, které jsou součástí balíku Microsoft® Windows MobileTM 5.0 
• Pro synchronizaci dat se stolním počítačem použijete program Microsoft® ActiveSync® 
• Pro připojení na Internet a pro procházení Internetových stránek využijete program Microsoft® Mobile 

Internet Explorer 
• Jednoduše vytvoříte soubory se zálohou dat 
• Možnosti kapesního počítače můžete také rozšířit přidáním paměťové karty SD/MMC 
• Mezi dvěma zařízeními s doplňkovými moduly Bluetooth® nebo WLAN můžete snadno přenášet 

potřebné informace 
• Chování prostředí můžete přizpůsobit osobním potřebám 
 
 
 

Další informace 
Abychom vám usnadnili používání kapesního počítače Acer n300, připravili jsme pro vás tyto informace: 
 
Požadované informace: Zdroj informací: 

Programy nainstalované na kapesním 
počítači 
 

Tato uživatelská příručka. 
 
Online dokumentace na CD disku Acer n300 Handheld Getting 
Started Disk poskytuje nápovědu v elektronické podobě. 
 
Nápověda/Help v kapesním počítači Acer n300. Pro zobrazení 
nápovědy klepněte na  a potom vyberte Nápověda/Help. 

Poslední informace týkající se 
kapesního počítače 

http://global.acer.com/ 

Servisní záležitosti http://global.acer.com/support/index.htm 
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Balení obsahuje 
Acer n300 je dodáván v krabicovém balení. Opatrně rozbalte balení a zkontrolujte úplnost sady. Pokud 
zjistíte chybějící nebo poškozenou součást, ihned kontaktujte svého dodavatele. V krabici naleznete: 
 
•  Kapesní počítač Acer n300 
•  Stylus (Dotykový hrot) 
•  Kolébka (pro model n311) nebo synchronizační 

USB kabel (USB klient, DC vstup) (pro model 
n310) 

•  Síťový adaptér  
•  Pouzdro pro sérii n300 

•  Stručný průvodce kapesního počítače Acer n300 
•  CD disk Acer n300 Handheld Getting Started 

Disk 
•  Licenční ujednání pro koncového uživatele  
•  Mezinárodní cestovní záruka 
•  Baterie 
 

 
 

Údržba kapesního počítače Acer n300 
V této části se dozvíte jak: 
• Ošetřovat a používat váš kapesní počítač 
• Resetovat váš kapesní počítač 
 
Používání a péče o kapesní počítač Acer n300 
Odolná konstrukce kapesního počítače Acer n300 zaručí, že vám bude počítač bez poruchy pracovat 
mnoho let. K správnému provozu dodržujte tyto zásady: 
 
1 Chraňte displej kapesního počítače před poškrábáním. Udržujte displej v čistotě. Pište na něj 

dodávaným stylusem nebo jinými pery s umělohmotným hrotem určeným pro ovládání dotykových 
displejů. Vyvarujte se použití ostrých předmětů nebo běžné propisovací tužky. 

 
2 Váš kapesní počítač není voděodolný a neměl by být vystaven dešti a vlhkosti. Za extrémních 

podmínek může voda vniknout do přístroje i skrz tlačítka na přední straně nebo přes konektor 
rozšiřujících slotů. Obecně zacházejte s kapesním počítačem podobně jako třeba s kapesní 
kalkulačkou nebo jiným elektronickým zařízením tohoto druhu. 

 
3 Chraňte kapesní počítač před pádem a silným nárazem. Nenoste kapesní počítač v zadní kapse 

kalhot, mohlo by dojít k jeho poškození. 
 
4 Nevystavujte kapesní počítač velkým teplotním výkyvům. Např. nenechávejte počítač na přístrojové 

desce uzavřeného automobilu v letních měsících nebo ve velkých mrazech. Udržujte kapesní počítač 
dále od zdrojů tepla jako je například topení. 

 
5 Vyvarujte se místům s velkou prašností anebo vlhkostí. Pokud nepoužíváte SD slot, vždy do něj 

zasuňte zaslepovací kartu pro ochranu vnitřních částí kapesního počítače. 
 
6 Pro čištění použijte měkký navlhčený hadřík. V případě, že je povrch obrazovky znečištěn, otřete ji 

měkkou látkou navlhčenou v jemném roztoku pro čištění oken. Také můžete použít pouzdro na 
kapesní počítač, které je součástí balení. 
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Reset kapesního počítače Acer n300 
Pokud se vám zdá, že kapesní počítač nereaguje na stisk tlačítek nebo na povely z displeje, můžete 
provést inicializaci/reset počítače. 
 
Soft reset 
Po provedení soft resetu dojde k inicializaci operačního systému, podobně jako při restartu stolního 
počítače.  
 
Postup provedení „soft resetu“: 
• Hrotem stylusu lehce stiskněte tlačítko reset na spodní straně krytu vašeho kapesního počítače. 
 

 
 
Hard reset 
Tento druh resetu způsobí vymazání všech záznamů a dat uložených do kapesního počítače. Nikdy 
neprovádějte úplný (hard) reset dokud si nejste jisti, že váš problém soft reset nevyřeší. Postup provedení 
„hard resetu“: 
 
1. Stiskněte a přidržte tlačítka Dnes/Today a Zprávy/Messaging (a) na kapesním počítači. 
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2. Během přidržení tlačítek Dnes/Today a Zprávy/Messaging (a) lehce stiskněte hrotem stylusu tlačítko 
reset na spodní straně krytu vašeho kapesního počítače (b). 

 

 
 
POZNÁMKA:  Po provedení úplného (hard) resetu se všechny formáty a nastavení, včetně nastavení 

data a času, uvedou do továrního výchozího stavu.  
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1 Začínáme 
V této kapitole získáte následující informace: 
• Základní požadavky 
• Technické parametry kapesního počítače Acer n300 
• Prohlídka kapesního počítače Acer n300 
• Podrobný popis přípravy kapesního počítače k používání 
• Základní principy obsluhy kapesního počítače 
 

Požadavky na systém 
Pro instalaci programu Microsoft® ActiveSync® pro synchronizaci dat mezi kapesním počítačem Acer 
n300 a stolním počítačem, potřebujete stolní počítač s těmito minimálními parametry: 
• Procesor Intel® Pentium (minimálně 233 MHz) 
• 64 MB RAM 
• 120 MB volného prostoru na disku 
• Jednotka CD-ROM 
• USB rozhraní  
• Grafickou kartu SVGA (nebo kompatibilní) s alespoň 256-ti barvami 
• Microsoft® Windows® XP, 2000 
• Microsoft® Internet Explorer 4.01 
 

Shrnutí funkcí 
Výkon 
• Samsung S3C2440 Processor 300/400 MHz 
•  Systémová paměť: 

- paměť 64 MB SDRAM pro uživatelské aplikace a data 
- flash paměť 64/128 MB pro operační systém a předinstalované aplikace 

• Software Microsoft® Windows MobileTM 5.0 for Pocket PC, Premium Edition s aplikací Microsoft® 
Outlook® 2002 

 
Displej 
• 3,5" transflektivní TFT LCD 
• Rozlišení 480 x 640 (VGA) obrazových bodů 
• Podpora 65536 barev 
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Audio 
• Vestavěný standardní sluchátkový konektor, stereo 3,5 mm 
• Vestavěný mono reproduktor 
• Vestavěný mono mikrofon 
 
Vlastní konektor 26-pin I/O 
• Hostitel USB (samice) 
• Klient USB (samec) 
• Sériové rozhraní 
• DC power in – připojení stejnosměrného napětí 
 
Připojení 
• Bluetooth® 1.2 
• IEEE 802.11b WLAN (volitelně) 
 
Rozšíření 
• Slot paměťové karty SD/MMC (kompatibilní s SDIO) 
• Rozhraní USB 1.1 
 
Akumulátor 
• Nabíjecí akumulátor Lithium-Ion s kapacitou 1200 mAh 
• Pracovní doba až 8 hodin při běžném provozu (s vypnutým podsvícením) 
POZNÁMKA:  Životnost baterie je závislá na spotřebě energie, která závisí na využívání systémových 

zdrojů. Například trvalé zapnutí podsvícení nebo využívání energeticky náročných aplikací 
může zkrátit provozní dobu na jedno nabití.  

• Nabíjení 3 hodiny (od úplného vybití po úplné nabití baterií) 
 
Vzhled a ergonomie 
• Stylový, lehký a útlý design 
 

Parametr Hodnota 

Výška 110 mm 

Šířka 70 mm 

Hloubka 13,7 mm 

Hmotnost 135 g (včetně stylusu) 
 
• Uživatelsky přívětivá navigace 

- 5-směrový ovladač pro ovládání jednou rukou 
- Programová tlačítka pro rychlé spuštění oblíbených programů 

- Tlačítko startu  pro přístup k dostupným programům na jedno klepnutí 
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Prohlídka kapesního počítače Acer n300 
Pohled zepředu 
 

 
 
Číslo Prvek Popis 

1 LED indikátor napájení / Bluetooth® / 
WLAN 802.11b 

LED indikátor napájení - popis stavů: 
• Bliká zeleně - Nabíjení 
• Svítí zeleně - Nabíjení ukončeno 
• Bliká červeně - Indikátor alarmu 
 
LED indikátor Bluetooth® / WLAN 802.11b - popis stavů: 
• Bliká modře - funkce je aktivní 

2 3,7“ TFT LCD Zobrazuje výstup z programů a uložená data. 

3 Tlačítko Dnes/Today Zobrazí přehled denních informací Dnes/Today. 

4 Tlačítko Zprávy/Messaging Otevře program Zprávy/Messaging. 

5 Vestavěný mikrofon Slouží pro záznam zvuku do kapesního počítače. 

6 Tlačítko Kalendář/Calendar Otevře program Kalendář/Calendar. 
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7 5-směrový ovladač Umožňuje pohyb v pěti směrech pro různé nabídky a 

aplikace. Stisknutí středu ovladače funguje jako použití 
klávesy Enter. 

8 Tlačítko Kontakty/Contacts Otevře program Kontakty/Contacts. 
 
 
POZNÁMKA:  Pokud je vypnuté napájení kapesního počítače, potom se po stisknutí kteréhokoli 

programového tlačítka zapne napájení a otevře se přiřazený program. 
 
 
 
Pohled zleva 
 

 
 
Číslo Prvek Popis 

1 Tlačítko zapnutí Stisknutím se kapesní počítač zapne (indikátor LED svítí 
zeleně). Slouží také k vypnutí napájení. 

2 Přepínač Hold Přesunutím přepínače uzamknete funkčnost všech 
tlačítek, čím zabráníte jejich náhodnému stisknutí při 
odložení kapesního počítače do pouzdra nebo tašky. V 
režimu uzamknutí tlačítek je na tomto přepínači vidět 
červený bod. 

 
 
Použití podsvícení 
Pokud okolní osvětlení neumožňuje čtení z displeje, použijte podsvícení displeje. 
 
Je-li podsvícení vypnuto, stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po 
zapnutí podsvícení displeje uvolněte tlačítko. Podobně můžete zapnout podsvícení klepnutím na LCD 
displej. 
 
Je-li podsvícení zapnuto, stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po 
vypnutí podsvícení displeje uvolněte tlačítko. 
 



1 Začínáme 
Prohlídka kapesního počítače Acer n300 

 

 5

Pohled shora 
 

 
 
Číslo Prvek Popis 

1 Místo pro stylus Slouží pro uložení stylusu. Pro práci jej vyjměte a 
uchopte do ruky jako tužku. 

2 Slot SD/MMC Do tohoto slotu můžete zasunout jak karty typu SD 
(Secure Digital) tak karty MMC (MultiMedia Card). 
Rozšiřující paměťovou kartu nejčastěji využijete pro 
ukládání programů, dat, zvukových nebo textových 
souborů. Paměť rozšiřující karty využijete také pro 
ukládání zálohy dat a programů z kapesního počítače. 

3 Konektor pro sluchátka 

 

Připojení výstupního zvukového zařízení (sluchátka). 
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Pohled zespodu 
 

 
 
Číslo Prvek Popis 

1 Vlastní konektor 26-pin I/O Konektor pro připojení kapesního počítače k osobnímu 
počítači a napájecímu adaptéru, který slouží k nabíjení 
akumulátoru. 
- Hostitel USB  
- Klient USB  
- Sériové rozhraní 
- DC power in – připojení stejnosměrného napětí 

2 Tlačítko pro soft reset Hrotem stylusu lehce stiskněte tlačítko reset na spodní 
straně krytu vašeho kapesního počítače. 
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Pohled zezadu 
 

 
 
Číslo Prvek Popis 

1 Reproduktor Zvukový výstup z kapesního počítače. 

2 Západka pro uvolnění krytu baterie Slouží pro uvolnění krytu baterie při jejím vyjímání. 

3 Prostor pro baterii Prostor pro uložení baterie. 
 
 
 

Příprava kapesního počítače Acer n300 pro používání 
Před prvním použitím kapesního počítače udělejte nejprve několik jednoduchých kroků: 
•  Nabijte akumulátor kapesního počítače 
•  Proveďte nastavení kapesního počítače 
• Nainstalujte program Microsoft® ActiveSync® na váš počítač 
•  Připojte kabel 
•  Proveďte první spojení přes ActiveSync 
 
Nabíjení akumulátoru kapesního počítače Acer n300 
Před prvním použitím potřebujete nejprve nabít akumulátor kapesního počítače. Nabití trvá 4 hodiny. Po 
tomto nabití můžete akumulátor nabíjet každý den několik minut k dosažení plné kapacity. Obyčejně stačí 
plné nabití na 8 hodin provozu s vypnutým podsvícením. 
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Nabíjení akumulátoru kapesního počítače Acer n300 
Odjistěte západku pro uvolnění krytu baterie a otevřete kryt prostoru (a). Zasuňte akumulátor do prostoru 
pro baterii (b) a uzavřete kryt do zajištěné polohy. 
 

 
 
POZNÁMKA: Pro vyjmutí akumulátoru nejprve odjistěte západku pro uvolnění krytu baterie, otevřete 

kryt prostoru a až potom akumulátor vyjměte. 
 
 
Připojení synchronizačního kabelu 
1 Připojte synchronizační kabel do 26-pinového I/O konektoru na dolní straně kapesního počítače.  
2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě a kapesní počítač nabíjejte alespoň 4 hodiny. 
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Připojení kolébky 
1 Připojte kabel síťového AC adaptéru do napájecí zdířky na zadní straně kolébky.  
2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě a kapesní počítač nabíjejte alespoň 4 hodiny. 
 

 
 
Stav indikátoru napájení během nabíjení: 
• Probíhající nabíjení: LED indikátor bliká zeleně 
• Dokončené nabíjení:  LED indikátor svítí zeleně 
 
Pokud při provozu poklesne kapacita akumulátoru pod určitou mez, zobrazí se na displeji stavová ikona 
informující o malé nebo velmi malé zbývající kapacitě akumulátoru. Proveďte synchronizaci programem 
ActiveSync®, a potom dobijte akumulátor kapesního počítače. 
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Nastavení kapesního počítače Acer n300 
Po prvním nabití akumulátoru můžete konečně přistoupit k prvnímu nastavení. Postupujte podle 
následujících rad. 
 
Nastavení kapesního počítače Acer n300 

1 Přesuňte přepínač Hold do odemčené polohy.  
2 Zapněte napájení kapesního počítače stisknutím tlačítka napájení na levé straně počítače.  
3 V nastavení postupujte podle instrukcí na displeji.  
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Instalace programu Microsoft® ActiveSync® 
Hlavní funkcí programu Microsoft® ActiveSync® je synchronizace dat mezi stolním a kapesním 
počítačem. Během synchronizace jsou data na obou počítačích porovnávána a v závislosti na vašem 
nastavení dojde k uložení aktuálních informací na oba počítače. Takto vytvořená záloha na stolním 
počítači také poslouží jako zdroj zálohovaných dat pro případ ztráty dat na kapesním počítači. 
 
Následuje popis instalace programu ActiveSync®. 
 
Důležité poznámky k instalaci 
• Před spuštěním instalace programu ActiveSync® se ujistěte, že kolébka kapesního počítače není 

zatím k počítači připojena. Kolébku kapesního počítače připojte až po instalaci softwaru ActiveSync®. 
•  Instalátor zkontroluje verze programů Outlook®/ActiveSync® na instalačním disku a na stolním 

počítači. Pokud jsou verze programů Outlook®/ActiveSync® na instalačním disku novější než 
nainstalované verze, instalátor vám doporučí inovaci softwaru. V opačném případě bude instalace 
programů Outlook®/ActiveSync® přeskočena. 

•  Před spuštěním instalace programu ActiveSync® doporučujeme nejdříve z přiloženého disku CD 
nainstalovat program Outlook® 2002. 

•  Soubory programu ActiveSync® nekopírujte přímo na pevný disk. Pro správnou instalaci programu 
použijte přiložený instalační disk Acer n300 Handheld Getting Started Disk. 

 
Instalace programu Microsoft® ActiveSync® 

1  Ukončete všechny spuštěné programy a pozastavte práci antivirového programu na pozadí. 
2  Do CD-ROM mechaniky počítače vložte instalační disk Acer n300 Handheld Getting Started Disk.  
 Zobrazí se uvítací obrazovka. 
3  Klikněte na animovanou ikonku pro pokračování. 
4  Postupujte podle instrukcí na displeji pro instalaci programů Microsoft® Outlook® 2002 a Microsoft® 

ActiveSync® 4.0. 
 
Po dokončení instalace se na systémové liště stolního počítače (na dolním pravém okraji obrazovky OS 
Windows) objeví ikona ActiveSync® . 
 
Pro informace o práci s programem ActiveSync® si otevřete online nápovědu. Pokud kdykoliv později 
budete chtít instalaci zopakovat, začněte vložením disku CD do CD-ROM mechaniky. 
 
 
Připojení ke stolnímu počítači 
Synchronizační USB kabel nebo kolébka, které jsou součástí dodávky, vám umožní propojit kapesní 
počítač se stolním počítačem a synchronizovat data mezi těmito počítači pomocí technologie 
ActiveSync®. 
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Připojení počítače 
Prostřednictvím synchronizačního USB kabelu 
1 Připojte synchronizační kabel do 26-pinového I/O konektoru na dolní straně kapesního počítače.  
2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě. 
3 Připojte USB konektor do volného USB portu na stolním počítači.  
 

 
 
 
Prostřednictvím kolébky 
1 Připojte kabel síťového AC adaptéru do napájecí zdířky na zadní straně kolébky.  
2 Položte kapesní počítač Acer n300 do kolébky.  
3 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě. 
4 Připojte mini USB konektor do USB portu na zadní straně kolébky.  
5 Připojte USB konektor do volného USB portu na stolním počítači.  
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Provedení první synchronizace 
Po provedení všech počátečních nastavení nyní můžete nastavit první synchronizaci dat se stolním 
počítačem za pomoci průvodce nastavením Nového partnerství/New Partnership. 
 

 
 
S pomocí průvodce novým partnerstvím budete moci: 
•  Nastavit nové partnerství, abyste kdykoliv později mohli synchronizovat data mezi kapesním a stolním 

počítačem. 
•  Upravit vlastní nastavení synchronizace. 
 
Provedení první synchronizace 

1  Připojte synchronizační kabel ke kapesnímu počítači. 
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2  Zapojte USB konektor do USB portu na stolním počítači. V tuto chvíli by se měl na stolním počítači 
automaticky spustit průvodce Novým partnerstvím/New Partnership. 

 

 
 
POZNÁMKA:  Pokud se průvodce nespustí automaticky, spusťte na stolním počítači ActiveSync® - 

klikněte na ikonu v nabídce Start > Programy. 
 
3  Držte se pokynů na obrazovce. 
 
První synchronizace se spustí hned, jak dokončíte práci s průvodcem nastavení. 
 
Po první synchronizaci se podívejte do programů Kalendář/Calendar, Kontakty/Contacts a Úkoly/Tasks na 
kapesním počítači. Uvidíte, že se vám informace uložené v aplikaci Microsoft Outlook na stolním počítači 
zkopírovaly do kapesního počítače. Nyní můžete kapesní počítač odpojit od počítače a data zůstanou 
uchována i v kapesním počítači. 
 
Po první úspěšné synchronizaci mezi kapesním a stolním počítačem s pomocí aplikace ActiveSync® 
můžete příště provést synchronizaci již přímo z kapesního počítače. Pro spuštění programu ActiveSync® 
na kapesním počítači klepněte na  a potom na ActiveSync®. 
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Ovládání kapesního počítače 
Tlačítka a stylus 
Váš kapesní počítač je vybaven několika tlačítky pro ovládání funkcí a pro posouvání. Stylus (dotykové 
pero) slouží k ovládání dotykové obrazovky, výběr položek z displeje a pro zadávání informací. 
 
Na kapesním počítači stylus nahrazuje počítačovou myš. 
•  Klepnutí/Tap. Jedním dotykem stylusu na displej otevřete položku nebo vyberete z možností. 
•  Tažení/Drag. Tažením stylusu po displeji označíte zvolenou část textu a obrázků. Tažením v seznamu 

můžete označit několik položek současně. 
•  Klepnutí a držení/Tap and hold. Po dlouhém klepnutí na položku se zobrazí nabídka dostupných akcí 

pro zvolenou položku. V rozbalovací nabídce, která se zobrazí, klepněte na operaci, kterou chcete 
provést. 

 
 
Nabídka Start 
Z nabídky Start můžete vybírat programy, nastavení a nápovědu. Pro zobrazení nabídky Start klepněte v 
horní části obrazovky na . 
 
 
Online nápověda 
Pro informace o práci s dodanými programy si otevřete online nápovědu. Klepněte na  > 
Nápověda/Help > Obsah/Content. 
 
K dispozici jsou informace o následujících programech společnosti Microsoft®: 
•  Outlook® Mobile - Organizace osobních informací: kalendář, kontakty, úkoly, poznámky a zprávy. 
•  WordTM Mobile - Textový editor kompatibilní s aplikací Microsoft® Word. 
•  ExcelTM Mobile - Tabulkový editor kompatibilní s aplikací Microsoft® Excel. 
•  PowerPointTM Mobile - Program pro prezentace (kompatibilní s aplikací Microsoft® PowerPoint). 
•  Windows® MediaTM Player 10 Mobile - Program pro přehrávání multimediálních souborů: MP3, 

Windows® Media Audio, Windows® Media Video a proudové video soubory. 
•  Internet Explorer Mobile - Program pro prohlížení webových stránek a stahování souborů a obrázků. 
•  Calculator - Snadno ovladatelný kalkulátor. 
•  Games - Zahrajte si klasické hry Solitaire a Bubble Breaker. 
•  File Explorer - Souborový manažer pro správu souborů uložených v paměti nebo na paměťových 

kartách. 
•  Microsoft® ActiveSync® 4.0 - Program pro synchronizaci PIM dat s aplikací Microsoft® Outlook®. 
•  Pictures & Videos - Prohlížení obrázků a videa. 
•  Lunar View - Zobrazení čínského lunárního kalendáře. 
•  Pocket MSN - Poskytuje okamžitý přístup k vašemu účtu služby Hotmail a kontaktům MSN Messenger. 
•  Terminal Services Client - Spouští aplikace nebo slouží pro vzdálenou správu serveru z kapesního 

počítače. 
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Pokud potřebujete získat nápovědu ke specifické aplikaci, spusťte danou aplikaci a potom klepněte na 
 > Nápověda/Help pro získaní online nápovědy. 

 
Váš kapesní počítač můžete použít také pro výměnu informací s jiným mobilním zařízením, stolním 
počítačem, počítačovou sítí nebo Internetem. Pokud potřebujete získat více informací o Bluetooth® nebo 
Wireless LAN (volitelně): 
 
Nápověda pro Bluetooth® 

•  Zapněte funkci Bluetooth® klepnutím na  > Zapnout Bluetooth®/Turn Bluetooth® on >  > 

Bluetooth® manažer nebo Nastavení Bluetooth®/Bluetooth® Manager or Bluetooth® Settings >  > 
Nápověda pro Bluetooth®/Help for Bluetooth®. 

•  Nebo klepněte na  > Nápověda/Help > Obsah/Contents > Nastavení připojení/Setting Up 
Connections pro získání informací o funkci Bluetooth®. 

 
Nápověda pro Wireless LAN (volitelně) 

•  Zapněte funkci Wireless LAN klepnutím na  > Zapnout WLAN/Turn WLAN on >  > WLAN 

Utility >  > Nápověda pro WLAN/Help for WLAN. 

•  Nebo klepněte na  > Nápověda/Help > Obsah/Contents > Nastavení připojení/Setting Up 
Connections pro získání dalších informací, a nebo vyhledejte informace na webu. 
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2 Zálohování a obnova dat 
Zálohování/Obnova/Backup/Restore slouží k zálohování obsahu paměti (data a aplikace) kapesního 
počítače a uložení souboru se zálohou na úložné zařízení a k jeho opětovnému obnovení. Program 
umožňuje nastavení hesla u soukromých dat/programů během zálohování a/nebo obnovení ze zálohy. 
Rozšiřitelné možnosti kapesního počítače vám umožňují používání následujících médií: 
•  Paměťová karta SD (Secure Digital Card) 
•  Paměťová karta MMC (MultiMedia Card) 
•  Přenosný USB disk 
 
Během zálohování nebo obnovování dat nemačkejte žádné tlačítko (včetně tlačítka napájení). 
 
V programovém okně jsou k dispozici dvě záložky (zleva doprava), které odpovídají dvěma funkcím - 
Zálohování/Backup a Obnovení/Restore. 
•  Zálohování/Backup 
•  Obnovení/Restore 
 
 
Spuštění programu Zálohování/Obnova/Backup/Restore: 

1  V případě, že chcete zálohovat na paměťové médium, vložte nejprve toto paměťové médium do 
příslušného slotu (paměťovou kartu SD/MMC nebo přenosný USB disk).  

 Další informace o instalaci paměťových médií naleznete v části „3 Možnosti rozšiřování“ na straně 21. 

2  Klepněte na  > Programy/Programs > Zálohování/Obnova/Backup/Restore.  
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Funkce zálohování 
 

 
 
Spuštění zálohování dat 

1  Ukončete běh všech programů kromě programu Zálohování/Obnova/Backup/Restore. 
2  V záložce Backup vyberte, zda se má použít výchozí jméno souboru se zálohou (MyBackup) nebo 

zadejte nové jméno klepnutím na ikonu klávesnice ve spodní části displeje. 
3  Ze seznamu Zálohovat na/Backup to vyberte požadované paměťové médium. 
4  Ze seznamu Možnosti/Options vyberte rozsah zálohování (výchozí volbou je: jen PIM/PIM only). 
5  V případě, že budete chtít zabezpečit zálohovaná data, zatrhněte políčko s heslem a zadejte 

požadované heslo. 

6  Klepnutím na  spustíte proces zálohování.  

 Během procesu zálohování se zobrazí okno ukazující průběh zálohování. 
7  Po dokončení zálohování se zobrazí okno se zprávou, že je zálohování ukončeno.  
 
 
Obnovení dat 
Obnovu dat můžete provádět pouze ze souborů vytvořených v programu Zálohování/Obnova/ 
Backup/Restore; přípona souboru je *.abk (Acer backup). 
 
Provedení obnovení dat 

1  Ukončete běh všech programů kromě programu Zálohování/Obnova/Backup/Restore. 
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2  Ze seznamu Obnovit z/Restore from vyberte zdrojové paměťové médium.  
 V dolní polovině obrazovky se zobrazí seznam souborů na vybraném paměťovém médiu. Seznam 

obsahuje název souboru, velikost souboru a datum, kdy byla záloha vytvořena. 
 

 
 
3  Zvolte archiv, který chcete použít - klepněte na příslušný název souboru a berte prosím na vědomí, že 

soubory, které nemají příponu .abk se nezobrazí.  

 Vyberte soubor a klepněte na tlačítko . Po výběru souboru se zobrazí další informace o archivu: 

•  Název vybraného souboru .abk. 
•  Datum vytvoření vybraného souboru .abk  
•  Možnosti zálohování a velikost souboru 
•  Velikost volné hlavní paměti kapesního počítače. Tato by měla být větší než velikost vybraného 

souboru .abk, jinak nebude proces obnovení pokračovat. 

4  Pro pokračování v procesu obnovení dat klepněte na . 

5  Během procesu obnovení se zobrazí okno s přehledem postupu obnovy. 
6  Po dokončení procesu obnovení dat se zobrazí informační okno, které vám oznámí ukončení obnovení 

dat. 
 
Smazání souboru z paměťového média 
Pro zvýšení kapacity volné paměti na paměťovém médiu můžete smazat některé již nepotřebné soubory. 
1  Klepněte na záložku pro obnovení dat Obnova/Restore. 
2  V nabídce vyberte paměťové médium. 
3  V seznamu klepněte na jméno souboru, který chcete smazat – zobrazí se kontextové menu. 
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4  Pro vymazání souboru klepněte na Smazat/Delete. 
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3 Možnosti rozšiřování 
Tenký a lehký design vašeho kapesního počítače Acer n300 poskytuje velké možnosti rozšíření:  
•  Integrovaný slot SD/MMC 
•  USB port - prostřednictvím synchronizačního kabelu nebo kolébky 
 
Díky těmto rozšiřujícím možnostem můžete: 
•  Instalovat další programy  
•  Zvětšit paměť počítače pro uložení dat 
•  Zálohovat obsah kapesního počítače 
 
POZNÁMKA:  Při instalaci přídavných zařízení na kapesním počítači se řiďte informacemi dodávanými 

se zařízením. 
 
 

Používání karty SD/MMC 
Na horní straně vašeho kapesního počítače je slot pro vložení paměťové karty SD/MMC. Do tohoto slotu 
můžete vložit paměťovou kartu SD/MMC, na kterou můžete umístit další programy, data nebo zálohy. 
 
Další podrobnosti o umístění slotu paměťové karty SD/MMC naleznete na straně 6 v části „Pohled shora“. 
 
Vložení paměťové karty SD/MMC 
1  Uchopte pevně váš kapesní počítač. 
2  Do slotu SD/MMC vložte paměťovou kartu. 
 

 
 
 



3 Možnosti rozšiřování 
Použití přenosného USB disku 
 

 22 

3  Zasuňte kartu do slotu, až karta zaklapne do konektoru. Správné vložení poznáte podle lehkého 
zaklapnutí a pípnutí, pokud systém kartu přijme. 

 
Vyjmutí paměťové karty SD/MMC 
1  Uchopte pevně váš kapesní počítač. 
2  Kartu ze slotu uvolníte přitlačením horní části karty palcem (a). Uvolnění karty bude signalizováno 

pípnutím a cvaknutím. 
 

 
 
3  Lehce vyjměte kartu ze slotu (b). 
 
 

Použití přenosného USB disku 
Váš Acer n300 podporuje rozšíření USB host. Prostřednictvím kolébky nebo synchronizačního kabelu 
můžete připojit přenosný USB disk přímo ke kapesnímu počítači n300. 
 
Připojení přenosného USB disku – prostřednictvím kolébky 
1 Připojte kabel síťového AC adaptéru do napájecí zdířky na zadní straně kolébky.  
2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě. 
3 K USB portu na kolébce připojte přenosný USB disk. 
 
Připojení přenosného USB disku – prostřednictvím synchronizačního kabelu 3-v-1 
(volitelné příslušenství) 
1 Připojte synchronizační kabel do 26-pinového I/O konektoru na dolní straně kapesního počítače.  
2 Síťový AC adaptér připojte do zásuvky elektrické sítě. 
3 K USB portu na synchronizačním kabelu připojte přenosný USB disk  
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Dodatek A: Prohlášení o shodě a bezpečnostní 
pokyny 

V tomto dodatku jsou uvedeny obecné informace týkající se zařízení PDA. 
 
 

Prohlášení FCC 
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 
směrnic FCC. Účelem těchto omezení je přiměřená ochrana proti škodlivému rušení v obytných 
oblastech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není 
nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací. 
 
V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud 
skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, 
měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby: 
 
• Změnit polohu nebo orientaci příjmové antény. 
• Umístnit zařízení dále od přijímače. 
• Připojit zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. 
• Požádat o radu prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika. 
 
 

Poznámka: Stíněné kabely 
Aby byly splněny předpisy FCC, musí být veškerá připojení k jinému počítačovému vybavení provedena 
stíněnými vodiči. 
 
 

Poznámka: Periferní zařízení 
K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, 
atd.), která jsou certifikována a vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných 
periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního 
vysílání. 
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Upozornění  
Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele 
zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat toto zařízení. 
 
 

Podmínky používání 
Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma 
podmínkami:  
1. toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, a 
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí 

činnost. 
 
 

Prohlášení pro uživatele v Kanadě 
Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské směrnici ICES-003.  
 
 

Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens 
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 
 
 

Prohlášení o shodě pro krajiny EU 
Tímto společnost Acer prohlašuje, že toto zařízení PDA je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. (Kompletní dokumentaci naleznete na webových 
stránkách http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm) 
 
 

Označení shody pro použití v Rusku  
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Důležité bezpečnostní pokyny 
Tyto pokyny si pečlivě přečtěte. Uložte je pro případné budoucí použití. 
1  Dodržujte veškerá upozornění a pokyny označené na zařízení. 
2 Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. K čištění 

používejte vlhký hadřík. 
3  Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody. 
4  Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Hrozí nebezpečí pádu a vážného 

poškození zařízení. 
5  Toto zařízení musí být napájeno typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste 

jisti, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické 
energie. 

6  Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty. Umístěte zařízení tak, aby nikdo na napájecí kabel 
nestoupal. 

7  Používáte-li při napájení zařízení prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného 
zařízení překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Také celková jmenovitá 
kapacita všech zařízení připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky. 

8  Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti zařízení. Může se jednat o součásti pod vysokým 
napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem. Zabraňte potřísnění zařízení jakoukoli tekutinou. 

9 Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto zařízení. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí 
nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. S veškerými opravami 
se obraťte na kvalifikovaného servisního technika. 

10 V následujících případech odpojte zařízení ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika 
o odbornou opravu: 
a  Napájecí kabel je poškozený nebo polámaný. 
b  Došlo k potřísnění zařízení tekutinou. 
c  Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě. 
d  Pokud zařízení při dodržení pokynů pro používání nefunguje normálně. Používejte pouze ovládací 

prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může 
způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního fungování zařízení často 
zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem. 

e  Došlo k pádu zařízení nebo k poškození pláště. 
f  Výkon zařízení se znatelně změnil a je třeba provést opravu. 

11 Tento kapesní počítač používá lithiovou baterii. Při výměně baterie používejte pouze stejný typ 
doporučený výrobcem. Při použití jiného typu baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. 

12 Pozor! Při nesprávné manipulaci s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu. Je zakázáno baterie 
demontovat nebo vhazovat do ohně. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Použité baterie co 
nejrychleji zlikvidujte. 

13 Pro zabránění nebezpečí úrazu elektrickým proudem používejte napájecí adaptér pouze ve správně 
uzemněné elektrické zásuvce. 

14 Nepoužívejte váš kapesní počítač v době, kdy se pohybujete. 
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Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD 
Panel LCD je vybaven velmi přesnou zobrazovací technologií. Nicméně některé obrazové body mohou 
příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené tečky. Tento jev nemá žádný vliv 
na skutečný obraz v počítači a neznamená závadu. 
 
 

Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových 
zařízení 

POZNÁMKA:  Následující informace o předpisech se vztahují pouze na modely vybavené modulem 
bezdrátové sítě LAN a/nebo Bluetooth®. 

 
 

Obecné upozornění o předpisech 
Toto zařízení je ve shodě se směrnicemi o rušení rádiové komunikace a bezpečnostními normami krajin 
nebo regionů, ve kterých bylo schváleno pro bezdrátové použití. V závislosti na konfiguraci může tento 
výrobek obsahovat bezdrátová rádiová zařízení (například bezdrátový modul LAN a/nebo Bluetooth®). 
Dále uvedené informace jsou určeny pro zařízení s bezdrátovými moduly. 
 
 

Evropská unie (EÚ) 
Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnic, vydaných Evropskou radou: 
73/23/EEC – Směrnice o nízkém napětí 
• EN 60950 
89/336/EEC – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 
• EN 55022 
• EN 55024 
• EN 61000-3-2/-3 
99/5/EC – Směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE) 
• článek 3.1a) EN 60950 
• článek 3.1b) EN 301 489 -1/-17 
• článek 3.2) EN 300 328 -2 
 
 



Dodatek A: Prohlášení o shodě a bezpečnostní pokyny 
Seznam zemí 

 

 27

Seznam zemí 
Členské země EU (květen 2004): Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, 
Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Cyprus a Malta. Použití je 
povoleno v zemích Evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Toto 
zařízení musí být používáno v souladu s předpisy a omezeními platnými v zemi, kde je používáno. Další 
informace obdržíte u příslušných orgánů. 
 
 

Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence podle FCC 
Vyzařování modulu bezdrátové sítě LAN (Mini PCI karty) a Bluetooth® je výrazně nižší, než limity 
předpisů FCC o vystavení účinkům rádiových frekvencí. Navzdory tomu je nutno zařízení PDA používat 
tak, aby potenciální kontakt uživatelů s tímto zařízením při běžné práci byl minimální. 
• Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. 

Jakékoli neoprávněné zásahy do vnitřní antény mají za následek zrušení certifikace FCC a vaší 
záruky. 

• Pro splnění limitů komise FCC ohledně vyzařování na rádiových frekvencích, musí být při používaní 
zařízení mezi PDA a ostatními anténami nebo přijímači vzdálenost alespoň 20 cm. 

 
 

Kanada - výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s 
nízkým výkonem (RSS-210) 

a.  Obecné informace 
 Provoz zařízení je vázán následujícími podmínkami: 

1. Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení, a 
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí 

činnost. 
b Provoz v pásmu 2,4 GHz  
 Aby se zabránilo rádiovému rušení licencovaných pásem, je možné toto zařízení používat pouze v 

interiérech, přičemž jeho instalace v exteriérech je předmětem licenčního konání. 
 
 

Působení vyzářeného pole na rádiové frekvenci na člověka (RSS-
102) 

Acer PDA je vybaven integrálními anténami s nízkým ziskem, které nevyzařují pole na rádiové frekvenci, 
jenž by překračovalo limity Ministerstva zdravotnictví Kanady, stanovené pro obyvatelstvo; konzultujte 
bezpečnostní předpis 6, který lze získat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Kanady na 
adrese www.hc-sc.gc.ca/rpb. 
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