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Předslov
Vítejte
Blahopřejeme vám ke koupě A701 s charakteristikami telefonu a GPS. A701 je
Microsoft® Windows Mobile™ přístroj, verze 5.0. Díky velikosti a
schopnostem tohoto přístroje můžete uchovávat své nejdůležitější aktuální
obchodné a soukromé informace a můžete je mít kdykoliv k dispozici.
Microsoft ActiveSync ještě víc zvětšuje potenciál A701 tím, že vám umožní
synchronizovat informace na vašem stolovém počítači anebo s Microsoft
Exchange Server.
A701 je víc než jen kapesní počítač a mobilní telefon. Umožňuje vám
fotografovat, nahrávat videoklipy, prohlížet internetové anebo WAP stránky,
přijímat a odesílat zprávy (jako jsou e-maily, rychlé zprávy a textové a
multimediální zprávy), poslouchat hudbu a množstvo dalších. Potřebujete-li
komunikovat, zachytávat obrázky, vyhledávat informace, poslat zprávy anebo
se zabavit, A701 vám pomůže dostat to, co chcete – kdekoliv a kdykoliv.
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Kde najdete informace
Nemůžete-li najít potřebné informace v tomto návodě, doporučujeme
následující tabulku na získaní specifických informací:
Pro informace o

Viď tento zdroj

První spuštění přístroje

A701 Průvodce rychlým startem

Používání funkcí telefonu

Kapitola 3 tohoto návodu

Používání programů na bonusovém
CD

A701 Návod na použití na bonusovém CD

Microsoft ActiveSync

Část 6.1 tohoto návodu
ActiveSync pomocník na pracovní ploše
počítače

Last-minute aktualizace a podrobné
technické informace

Webová stránka výrobku: www.mio-tech.be
Webová stránka Microsoftu:
www.microsoft.com
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Začínáme

Tato kapitola vám představí vnější součásti A701 a usměrní vás, jak připravit a
nastavit A701 na použití.

1.1 Obeznámení se součástmi hardvéru
Vyobrazení dole níž vám předkládá různá tlačítka, přípojky, porty a funkce
A701.

Přední komponenty
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Odk



Součást
Kontrolka nabíjení

Opis
Bliká červená – ukazuje, že se baterka právě nabíjí.
Bliká zelená – ukazuje, že baterka je úplně nabitá.
Bliká zelená – ukazuje, že A701 je v dosahu
mobilní telefonní sítě.



Kontrolka hlášení

Bliká červená – informuje vás o dohodnutých
schůzkách, výstrahách a připomínkách.
Bliká modrá – ukazuje, že je zapnutý Bluetooth.




Sluchadlo

Plní úlohu telefonního sluchadla během hovoru.

Dotyková obrazovka

Zobrazuje výstupné údaje A701. Klepněte
dotykovým hrotem (perem) na obrazovku pro výběr
příkazu z menu anebo pro zapsaní informace.



Tlačítko ukončení

Vypne anebo zapne A701.
Ukončí anebo odmítne hovor.
Z jiného programu se vrátí na obrazovku Today
(Dnes).



GPS tlačítko

Odstartuje navigační program (jestli je
nainstalovaný).



Navigační podložka

Pohybuje se směrem nahoru, dole, vlevo anebo
vpravo stlačením příslušní časti podložky.
Centrální Enter tlačítko potvrdí volbu, podobně
jako kláves Enter na klávesnici.



Mikrofon

Přijímá zvuky a hlasy na zaznamenávaní hlasu.
Plní úlohu mikrofonu během telefonického hovoru.

Tlačítko přehrávače
médií

Odstartuje Windows Media Player.

Tlačítko hovoru

Vytáčí anebo odpovídá na hovory.
Stlačením a podržením tohoto tlačítka během
hovoru umožní hovor podržet.
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Zadní komponenty

Odk

Součást

Opis



Přípojka k
anténě auta

Táto přípojka (pod gumovým protiprachovým krytem)
umožňuje použití doplňkové vnější antény s magnetickým
držákem, která může byť umístněna na vrchu auta kvůli
lepšímu příjmu signálu v oblastech se slabším signálem.




Reproduktor

Vysílá hudbu, zvuky a hlasy.

Zadní kryt

Uvnitř se nachází dobíjetelná baterie, která slouží jako
vnitřní zdroj energie pro A701. Baterku můžete nabíjet
připojením do AC zdroje.



Pozorovací
zrcadlo

Umožní vám přizpůsobit vzdálenost a uhel, když
fotografujete soba samého.



Objektiv
fotoaparátu

Robí fotografie anebo zaznamenává videoklipy.
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Komponenty levé strany

Odk



Součást
Ovládač
hlasitosti

Opis
Upravuje hlasitost stlačením horného a dolního tlačítka.
Stlačením ovládače hlasitosti můžete okamžitě ztišit
zvonění přicházejícího hovoru.
Stlačeni dolního ovládače hlasitosti po dobu 6 sekund
vám umožní poslat naléhavou textovou zprávu
předdefinovaným přijímatelem. (Viz víc informací v části
“Lokalizační hovor” v kapitole 6.12.)



Drážka na držák
v autě

Slouží na připevnění držáku v autě.
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Komponenty pravé strany

Odk

Součást

Opis




Resetovací tlačítko Restartuje A701.
SD/MMC drážka

Přijímá volitelnou SD (Secure Digital) anebo MMC
(MultiMediaCard) paměťovou kartu pro výměnnou
paměť, anebo SD IO kartu bezdrátové sítě pro připojení
se do sítě.



Přípojka na
sluchadla

Umožňuje připojení stereo sluchadel.



Tlačítko
fotoaparátu

Odstartuje program fotografování, takže můžete
fotografovat a zaznamenávat videoklipy.
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Vrchní komponenty

Odk




Součást

Opis

GPS anténa

Přijímá signály z GPS družíc.

Otvor na
šňůrku na
zavěšení

Šňůrka na zavěšení se provleče přes tento otvor.

Spodní komponenty

Odk

Součást

Opis



Mini-USB
přípojka

Slouží na připojení AC adaptéru anebo USB kabela.



Pero (dotykový
hrot)

Klepnete na dotykovou obrazovku pro volbu a zápis
informací. Vyberte pero z drážky, jestli ho chcete použít, a
vložte ho spět do drážky, jestli ho nepoužíváte.
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1.2 Vkládání SIM karty a baterie
Po požádaní o účet u vašeho provozovatele mobilních služeb vám bude
poskytnutá SIM (Subscriber Identification Module) karta. Tato karta obsahuje
údaje o účtu vašeho mobilního telefonu, kontakty, které můžete uložit, a
jakékoliv další doplňkově služby, které jste si předplatili.
Před využíváním funkcí telefonu, musíte nejprve nainstalovat SIM kartu.
1. Posuňte zadní kryt a odstraňte ho z A701.

2. Vložte SIM kartu kontaktní plochou směrem dole
(uhlový roh je v levé horné poloze). Posuňte kartu
do drážky, až kým nezapadne na své místo.

3. Založte baterii tak, aby kontaktní plocha směrovala
ke kontaktní ploše A701 a potom posuňte baterii, až
kým nezapadne na své místo.
4. Vraťte zadní kryt na původní místo.
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1.3 Nabíjení baterie
Předtím, jako prvýkrát použijete A701, baterku úplně nabijte. Během prvého
nabíjení, nechejte baterku nabíjet po dobu nejméně 8 hodin.
1. Zasuňte konvertor do AC
adaptéru. ().
2. Zapojte DC koncovku AC
adaptéru to mini-USB přípojky
na spodní straně A701 () a
zapojte druhý konec AC
adaptéru do stěnové zásuvky
().
3. Kontrolka nabíjení svítí
červenou, když se baterie nabíjí.
Neodpájejte A701 z AC zdroje,
kým se baterie úplně nenabije,
co naznačí změna kontrolky z
červené na zelenou. Toto bude
trvat několik hodin.

Kontrolka nabíjení

Konvertor







Kdykoli je to možné, nechejte A701 připojené do AC adaptéru a do zdroje
energie. Toto vám umožní mít baterii vždy nabitou.
POZNÁMKA: A701 se může též nabíjet, jestli ho pomocí USB kabelu připojíte k
stolovému počítači.
UPOZORNĚNÍ: Kvůli optimálnímu výkonu litiové baterie, berte do úvahy následovní:
Teplota okolí v průběhu nabíjení má být 0~40°C.
Jestli je baterie dlouho vybitá v důsledku dlouhodobého používání anebo nečinnosti,
zapojte A701 do AC zdroje kvůli nabíjení a počkejte nejméně 5 minut, kým přístroj
zapnete.
Nenabíjejte baterii v prostředí, kde je vysoká teplota (např. na přímém slunečním
světle).
Není potřebné ponechat baterii úplně vybít před dalším dobíjením. Můžete baterii nabít
i před vybitím.
Nebudete-li přistroj používat delší čas, zabezpečte, aby se baterie úplně dobíjela
nejméně raz za dva týdny. Dlouhodobé vybití může ovlivnit proces nabíjení.
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1.4 Zapínání a vypínání A701
Zapnutí a vypnutí A701 se ovládá tlačítkem ukončení

.

Prvé zapnutí
4. Ujistěte se, že A701 je připojený do AC zdroje anebo že je baterie je nabitá.
5. Stlačte tlačítko ukončení

po dobu 3 sekund, aby jste A701 zapnuli.

Podsvítění klávesnice bude svítit a na obrazovce se objeví průvodce
instalací.
6. Následujte pokyny na obrazovce pro dokončení průvodce instalací.
Jestli jste vložili SIM kartu a poskytovatel služeb (anebo vy) stanovil PIN,
budete hned vyzvaný, aby jste vepsali PIN. Vepište PIN a klepněte na Enter
(Zadat).
Jestli SIM karta ještě nebyla vložená, na obrazovce se objeví oznam o
neplatné anebo chybující SIM kartě. Můžete klepnut na Cancel (Zrušit), aby
jste mohli pokračovat v procese spuštění.
7. Potom uvidíte obrazovku Today (Dnes).
Jestli jste vložili SIM kartu, A701 začne vyhledávat mobilní síť a jméno
poskytovatele služeb se zobrazí na obrazovce.

Vypnutí
Jestli právě nepoužíváte A701, stlačte tlačítko
po dobu 3 sekund, pokud se
ukončení
neobjeví Quick List (Rychlý seznam). Potom
klepněte na Power off (Vypnout) pro vypnutí A701.
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Nastavení režimu dočasného vypnutí
Standardně se A701 automaticky dočasně vypne po 1 minutě nečinnosti, když je
v provozu pomocí baterie. Stlačte tlačítko ukončení
, aby se A701 znova
uvedl do provozu.
A701 se automaticky dočasně nevypne, jestli je kvůli nabíjení napojený na AC
zdroj anebo jestli je kvůli synchronizaci připojený k stolovému počítači. Pro
přechod A701 do režimu dočasného vypnutí stlačte a podržte tlačítko ukončení
po dobu 3 sekund, pokud se neobjeví Quick List (Rychlý seznam) a potom
klepněte na Sleep (Spánek).
V režimu dočasného vypnutí, jestli je vložená SIM karta, kontrolka nabíjení
bliká zelenou, ukazujíc, že A701 je v dosahu mobilní sítě. A701 automaticky
obnoví přicházející hovor a zazvoní (anebo bude vibrovat, podle to, co jste
nastavili) a na obrazovce se zobrazí telefonní číslo a jméno volajícího.
Chcete-li předejít tomu, aby se A701 “probudilo” z režimu dočasného vypnutí,
můžete na klávesnici aktivovat funkci automatického uzamknutí klepnutím na
Settings (Nastavení)
System (Systém)
Power (Výkon)
Advanced
(Zvýšený) a vybráním Auto lock when device turns off (Automatické uzamknutí, když se
přístroj vypne).

Pro změnu těchto nastavení klepněte na
(Systém)
Power (Výkon).

Settings (Nastavení)

System
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1.5 Instalace Microsoft ActiveSync
Můžete použít technologii Microsoft ActiveSync na synchronizaci informací na
vašem stolovém počítači a/anebo na Microsoft Exchange Server s informacemi
na A701. ActiveSync porovnává informace na stolovém počítači a/anebo na
serveru a aktualizuje všechny lokalizace, čím vám umožňuje mít vždycky co
nejaktuálnější informace.
ActiveSync je už na A701 nainstalovaný. Potřebujete nainstalovat ActiveSync
na váš stolový počítač.
UPOZORNĚNÍ:
Před instalací se ujistěte, že na vašem stolovém počítači máte nainstalovaný Microsoft
Outlook.
Nepřipájejte A701 na váš stolový počítač před instalací ActiveSync.
V některých specifických případech může mít A701 připojovací problémy, když se
připojí k Windows počítači, na kterém je spuštěný ActiveSync 4.0. Problémy můžou být
zapříčiněny dotykovou provozuschopností s firewall aplikacemi stolového počítače,
aplikacemi, které umožňují síťoví provoz, anebo s LAN konfiguračními nástrojemi. Pro
řešení problémů navštivte webovou stránku Microsoftu
http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync anebo deaktivujte LAN
konfigurační nástroje.

Následujte tento postup:
1. Zapněte svůj stolový počítač.
2. Vložte dodávané instalační CD do CD-ROM mechaniky stolového
počítače.
3. Klikněte na Next (Dále) na obrazovce “Get ready … (Připravit).”
4. Klikněte na Next (Dále) na obrazovce “Getting Started …(Odstartovat).”
5. Program automaticky zjistí, či je ActiveSync nainstalovaný na stolovém
počítači. Klikněte na Next (Dále).
6. Pro instalaci ActiveSync následujte pokyny na obrazovce. Možno budete
vyzván, aby jste během instalace restartovali stolový počítač.
7. Připojte A701 ku stolovému počítači. Připojte koncovku mini-USB k A701
a druhou koncovku do USB portu na stolovém počítači.
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Do PC

8. Průvodce přidáním nového hardvéru automaticky nainstaluje USB driver.
(Potřebujete-li specifikovat umístnění driveru, klikněte na Browse
(Prohledávat) a vyberte CD-ROM mechaniku obsahující instalační disk.)
9. Následujte pokyny na obrazovce pro vytvoření spolupráce a synchronizujte
A701 se stolovým počítačem.
10. Klikněte na Next (Dále) na obrazovce “Program Installation Status (Funkce
instalace programu).”
11. Klikněte na Finish (Dokončit).
Po první synchronizaci údaje, které jste uložili na stolovém počítači, jako jsou
Kalendář, Kontakty a Úlohy, se překopírujou na A701. Teď jich už můžete nosit
kdekoliv se sebou.
POZNÁMKA: Jestli jste si stanovili heslo do přístroje, pro ActivSync připojení budete
muset vepsat toto heslo do vašeho stolového počítače. Víc informací viz v části “Zamykáni
zařízení” v kapitole 2.9.)
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1.6 Použití přístroje A701 ve vozidle
Použití držáku v autě
Držák v autě pozůstává z podstavce a z úchytného ramena. Během montáže
A701 do auta následujte pokyny:
8. Poskládejte dohromady podstavec a
úchytné rameno.
9. Očistěte přední sklo auta na místě, kde
nasadíte přídavný držák.
10. Nasaďte přísavný držák na přední sklo
a stlačte uzavírací klapku na zajištění
přísavného držáku.
11. Opatrně nasaďte A701 do podstavce.
12. Otočte rotačním kolískem na vrchu
úchytného ramena v směre
hodinových ručiček, aby se uvolnilo.
Nastavte A701 do nejlepšího uhlu
pohledu a potom otočte rotačním
kolískem proti směru hodinových
ručiček, aby jste ho upevnili.

UPOZORNĚNÍ:
Když umístňujete držák do auta, ujistěte se, že nebude překážet vodiči ve výhledu
anebo zabraňovat v činnosti airbagům vozidla anebo bezpečnostním zařízením.
Po upevnění přísavného držáku na přední sklo auta nikdy netahejte anebo nekruťte
ramenem.
Nastavujte A701 a rameno držáku do nejlepšího uhlu pohledu PŘED řízením auta.
Vyvarujte se nastavování A701 jednou rukou během řízení vozidla.
Během používání držáku udržujte teplotu v normálním rozpětí. Když se teplota příliš
sníží, přísavný držák může ztvrdnout a ovlivnit jeho savost.
Nejprve uvolněte uzavírací klapku a až potom odstraňte držák.
Aby jste zachovali dobrou savost přísavného držáku, uvolněte a potom znova
připevněte přísavný držák aspoň raz měsíčné.
POZNÁMKA: Jestli je přední sklo auta tónované reflexní vrstvou, možno bude potřebná
vnější anténa (přídavná) na přesměrovaní antény přes okno.
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Připojení autonabíječky
UPOZORNĚNÍ: Kvůli ochraně přístroje před proudovým nárazem připájejte autonabíječku
jen po nastartovaní motore.

Autonabíječka dodává energii do
A701. Připojte jednu koncovku
autonabíječky do síťového
konektoru A701 a druhou
koncovku do zapalovače cigaret
v autě.
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1.7 Rozšíření A701
Použití paměťové karty SD/MMC
A701 má SD/MMC drážku, kde můžete vložit volitelnou SD anebo MMC
paměťovou kartu anebo SD IO bezdrátovou kartu. S výměnnou pamětí můžete
ukládat anebo zálohovat své údaje anebo vyměňovat údaje s jinými zařízeními.
Chcete-li použít SD/MMC kartu, vložte ji do drážky s konektorem
nasměrovaným k drážce a se štítkem čelem k A701. Pro víc informací
následujte pokyny přiložené ke kartě.

Chcete-li kartu vybrat, nejprve se ujistěte, že žádné aplikace na ní nejsou
spuštěné. Potom jemně stlačte vrchní okraj karty, aby jste ji mohli vybrat a
potom ji z drážky vytáhněte.
POZNÁMKA:
Storage (paměťová) karta se též označuje memory (paměťová) karta.
Zabezpečte, aby se do drážky nedostali žádné cizí předměty.
Uschovávejte SD anebo MMC kartu v dobře zabezpečené kazetě, aby jste zabránili
přístupu prachu a vlhkosti, když ji nepoužíváte.
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2

Základní zručnosti

Táto kapitola vás obeznámí se základními funkcemi A701, jako jsou dotykový
hrot (pero), navigační podložka, obrazovka Today (Dnes), nabídky a programy.
Taky se dozvíte, jako vpisovat informace a jak uzamykat A701.

2.1 Použití péra
Používejte péro na navigaci a pro výběr objektů na obrazovce.
Vyberte pero z drážky a roztáhněte ho pro lehčí použití. Vložte pero spět do
drážky, když ho nepoužíváte.
Klepnutí
Dotkněte se obrazovky perem, aby se
otevřeli položky a pro výběr možností.
Potáhnutí
Podržte pero na obrazovce a potáhněte ho
přes obrazovku pro výběr textu a obrázků.
Potáhněte křížem přes seznam pro výběr
vícerých položek.
Klepnutí a podržení
Klepněte a podržte pero na podložce, aby
jste viděli seznam činností dostupných pro
tuto položku. Na ponuce zástupců
(shortcut menu), která se objeví, klepněte
na činnost, kterou chcete realizovat.

Základní zručnosti
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2.2 Použití navigační podložky
Pomocí navigační podložky můžete pohybovat směrem
nahoru, dole, doleva a doprava v rámci menu. Toto je
obzvlášť užitečné při činnostech realizovaných jednou
rukou.
Pro pohyb správním směrem jenom stlačte tlačítko v
příslušném směre.
Pro aktivaci vybrané položky stlačte středné tlačítko.

Naho
ře

Vprav
o

Vľav
o

Dole

2.3 Obrazovka Today (Dnes)
Když každej den po prvníkrát zapnete A701, uvidíte obrazovku Today (Dnes).
a
Obrazovka Today (Dnes) je přístupná z kteréhokoliv místa klepnutím na
potom na Today (Dnes).
Obrazovka Today (Dnes) ukazuje aktuální schůzky, platné úlohy a informace o
e-mailových zprávách. Podél vrchní části obrazovky Today (Dnes) můžete
vidět ikonu hlasitosti, hodiny a ukazovatele připojitelnosti. Klepněte na
vybranou část obrazovky Today (Dnes) a otevře se vám program, který se
přidružuje k této části. Klepnite pre pripojenie. Klepněte pro zapnutí a vypnutí funkcí
telefonu.

Klepněte pro změnu
datumu a času.

Klepněte pro změnu
hlasitosti anebo ztište
všechny tóny.
Letmý pohled na váš den.
Klepněte na vybranou
položku pro přístup do
přidruženého programu,
budete moci vidět anebo
měnit informace.

Lišta rychlého spouštění
Klepněte pro zjištění stavu
paměti
Klepněte pro stáhnutí
denních záznamů.

Levý programovatelný
kláves

Základní zručnosti

Klepněte pro zapnutí
anebo vypnutí Bluetooth.
Klepněte pro výkon baterie
Klepněte pro změnu vzhledu
obrazovky.
Pravý programovatelný
kláves
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POZNÁMKA: Je možné upravovat to, co sa zobrazí na obrazovce Today (Dnes), a to
klepnutím na
Settings (Nastavení) Personal (Osobné) Today (Dnes).

Lišta rychlého spouštění
Lištu rychlého spouštění na obrazovce Today (Dnes) můžete použít na rychlý
přechod do určitých programů.

Standardně se lišta rychlého spouštění používá pro přístup do následovních
programů:
Nabídka Mio (Viz další kapitolu.)
Obrázky & Videa (Viz kapitolu 6.8.)
Poznámky (Viz kapitolu 5.4.)
Historie hovorů (Viz kapitolu 3.5.)
Internet Explorer (program standardně umožňuje přístup na online
webovou stránku Mio-tech Online. Pro víc informací o připojeních viz
kapitolu 7.1.)
Na liště rychlého spouštění Nabídka Mio
Menu není nastavitelnou položkou. Můžete
klepnout na tlačítko
pro přizpůsobení až 4
položek, které se mají zobrazovat na liště
rychlého spouštění.
Nejprve zrušte položku, která se nemá
zobrazovat, a potom vyberte požadovanou
položku. Můžete klepnout na Move Up
(Pohybovat hore) a na Move Down (Pohybovat
dole) pro nastavení zobrazení pozice položek.
Když skončíte, klepněte na ok pro uložení
nastavení.
V Show icons (Zobrazit ikony) můžete vybrat ty
programové ikony, které se mají zobrazovat v
Základní zručnosti
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pravém dolním rohu obrazovky Today
(Dnes). Červené X na ikoně znamená, že sa
ikona nezobrazí na obrazovce Today (Dnes).
Standardně sa ikona dočasného zastavení
nezobrazuje na obrazovce Today (Dnes).

Nabídka Mio
Přístup do Nabídky Mio můžete získat klepnutím na tlačítko
rychlého spouštění.

na lište

Klepněte pro vycházení z
nabídky Mio.

Název vybraného
programu
Vybraný program

Pravý
programovateln

Levý programo
vatelný kláves

Středová část v Ponuce Mio zobrazuje programové ikony. Vybraná programová
ikona je zvýrazněná bílým obláčkem pod ikonou a jméno programu se zobrazí
na vrchní části obrazovky. Když klepněte na ikonu, můžete spustit program
anebo otevřít soubor pro vstup do jeho obsahu.
Tabulka níže vysvětluje ikony a jména korespondujících programů:
Ikona

Opis

Ikona

Opis

Kapesní MSN

File Explorer

Mio-tech Online

Kalkulačka

Základní zručnosti
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Tóny & Výstrahy

Windows Media Player

Fotoaparát

Mobile Office

Zprávy

Kalendář

Obrázky & Videa

Poznámky

Vertikální pohled
A701 můžete používat i ve vertikální poloze.
Pro změnu vzhledu obrazovky vykonejte jeden z následujících kroků:
Klepněte na
Settings (Nastavení)
System (Systém)
Screen
(Obrazovka) a vyberte Landscape (right-handed) (Vertikální – pravoruký) anebo
Landscape (left-handed) (Vertikální - levoruký). Klepněte na ok pro uložení vašich
nastavení.
Na obrazovce Today (Dnes) anebo v Nabídce Mio Menu klepněte na
ikonu
v pravém dolním rohu.

2.4 Navigační panel a panel nástrojů
Navigační lišta sa nachází na vrchu obrazovky. Zobrazuje aktivní program a
aktuální čas a umožňuje spustit programy a zatvořit obrazovku.
Navigační lišta a Nabídka Start:

Základní zručnosti
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Klepněte pro výběr
programu

Klepněte pro zobrazení přídavných
programů.

Klepněte pro rychlý výběr programu,
který jste právě použili.

Klepněte pro přizpůsobení A701.

Použijte nástrojovou lištu na spodku obrazovky pro realizaci úloh v
programech. Nástrojová lišta obsahuje levý programovatelný kláves, pravý
programovatelný kláves a v střede tlačítko panelu zápisu. Pravý
programovatelný kláves je zpravidla Menu (Nabídka), zatím co levý
programovatelný kláves sa týká programů.
Příklad nástrojové lišty:

Levý
programovatelný
kláves

Pravý
programovatelný
kláves
Tlačítko panelu
zápisu

2.5 Spouštění programů
Je možné přepínat z jednoho programu do druhého bez uzavření kteréhokoliv z
programů.
Pro spuštění programu klepněte na
obrazovky a vyberte si z nabídky Start.

v levém horním rohu

Pro přístup k přídavným programům klepněte na

Programs

(Programy) a klepněte na ikonu programu.

Je možné stlačit i programové tlačítko na přední straně A701. Ikony
na tlačítkách se ztotožňují se standardními programy, ku kterým jsou
přidružené.

Základní zručnosti
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Na liště rychlého spouštění na obrazovce Today (Dnes) anebo v
Nabídce Mio klepněte na ikonu programu.

2.6 Nabídky zástupců
Pomocí nabídek zástupců si můžete rychle vybrat činnost pro určitou položku.
Například, můžete použít nabídku zástupců v seznamu kontaktů na rychlé
vymazání určitého kontaktu, zkopírovat určitý kontakt anebo poslat e-mail na
určitý kontakt. Činnosti v nabídkách zástupců jsou různé v různých
programech. Pro přístup do nabídky zástupců klepněte perem a podržte ho na
jméně položky, při které chcete, aby se její činnost spustila. Když se objeví
nabídka, zdvihněte péro a klepněte na požadovanou činnost. Anebo klepněte
kdekoliv mimo nabídky pro uzavření nabídky bez spuštění činnosti.

Klepněte a podržte pro
zobrazení ponuky
zástupcov.
Zdvihněte pero a
klepněte na
požadovanú činnosť.
Klepněte mimo ponuky pro její
uzavření bez spuštění činnosti.

2.7 Upozornění
A701 vám různím způsobem připomene, co musíte udělat. Například, jestli jste
si nastavili schůzku v Kalendáři, úlohu s datem splatnosti v Úlohách anebo
budík v Hodinách, budete upozorněn jedním z následovních způsobů:
Na obrazovce sa zobrazí odkaz.
Ozve se tón, který jste vepřed vybrali.
Kontrolka výstrahy bliká žlutou.
Základní zručnosti
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Pro výběr typu připomínky a tónu pro 701 klepněte na
Personal (Osobní)

Settings (Nastavení)

Sounds & Notifications (Tóny & Výstrahy) .

2.8 Zápis informací
Existuje několik možností pro zápis nové informace:
Pro zápis strojopisového textu použijte panel zápisu, použijte přitom
buď klávesnici na obrazovce anebo jiné způsoby zápisu.
Pište přímo na obrazovku.
Na obrazovku nakreslete obrázky.
Hovořte do mikrofonu pro zaznamenání odkazu.

Zápis textu pomocí panelu zápisu
Použijte panel zápisu pro zápis informací v kterémkoliv programu na A701.
Můžete psát a používat přitom klávesnici na obrazovce, rozpoznávač bloku,
rozpoznávač písmen anebo propisovač. Ve všech případech se znaky na
obrazovce zobrazí jako strojopisový text.
Pro ukázaní anebo ukrytí panelu zápisu klepněte na tlačítko Input panel (Panel
zápisu). Klepněte na šípku vedle tlačítka a panelu zápisu, aby jste viděli svoje
volby.

Vyberte si způsob
zápisu.
Klepněte, aby jste viděli
svoje voľby.
Tlačítko panelu
zápisu

Když používáte panel zápisu, A701 využívá techniku prediktivního psaní –
předvídá slovo, které píšete ručně anebo strojově, a zobrazí ho nahoře na panelu
zápisu. Když klepněte na zobrazené slovo, vloží se do vašeho textu. Čím víc
budete A701 používat, tím víc slov se naučí předvídat.

Základní zručnosti
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Klepněte sem, jestli je
toto správné slovo.

POZNÁMKA: Pro změnu nastavení navrhovaného slova, jako např. počet naraz
navrhovaných slov, klepněte na
Settings (Nastavení) Personal (Osobné)
Input (Vstup) Word Completion (Dokončení slova).

Rozpoznávač bloků
S Rozpoznávačem bloků můžete použít péro na vložení znaků, a to
prostřednictvím náčrtů podobně jako je metoda Palm™ Graffiti®.
Chcete-li psát pomocí Rozpoznávače bloku,
13. klepněte na šípku vedle tlačítka panelu zápisu a potom klepněte na Block
Recognizer (Rozpoznávač bloku).
14. do rámečku vepište slovo.
Když píšete písmeno, je převedené na strojový text, který sa zobrazí na
obrazovce. Pro přesné pokyny jako používat Rozpoznávač bloku otevřete
Rozpoznávač bloku a potom klepněte na otazník vedle pole na psaní.

Základní zručnosti
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Rozpoznávač písmen
S Rozpoznávačem písmen můžete psát písmena pomocí péra přesně tak, jako
kdyby jste psali klasickým pérem na papír.
Chcete-li psát pomocí Rozpoznávače písmen,
15. klepněte na šípku vedle tlačítka panelu zápisu a potom klepněte na Letter
Recognizer (Rozpoznávač písmen).
16. do rámečku vepište písmeno.
Když píšete písmeno, je převedené na strojový text, který sa zobrazí na
obrazovce. Pro přesné pokyny jako používat Rozpoznávač písmen otevřete
Rozpoznávač písmen a potom klepněte na otazník vedle pole na psaní.

Přepisovač
S Přepisovačem můžete psát kdekoliv na obrazovku pomocí péra přesně tak,
jako kdyby jste psali na papír. Na rozdíl od Rozpoznávače bloku a
Rozpoznávače písmen můžete napsat celou větu anebo informaci; potom
počkejte a Přepisovač změní psané znaky na strojopisové znaky.
Chcete-li psát pomocí Přepisovače,
17. klepněte na šípku vedle tlačítka panelu zápisu a potom klepněte na
Transcriber (Přepisovač).
18. pište kdekoliv na obrazovku.
Pro přesné pokyny jako používat Přepisovač otevřete Přepisovač a potom
klepněte na otazník v pravém dolním rohu obrazovky.

Psaní na obrazovku
V kterémkoliv programu, který akceptuje rukou psaný text, jako např. program
Notes (Poznámky), můžete použít péro na přímé psaní na obrazovku. Pište tak,
jako kdyby jste psali na papír. Můžete upravovat a formátovat, co jste napsali a
později provést informace do strojového textu.

Základní zručnosti
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Psaní
Pro psaní na obrazovku klepněte na Menu (Nabídka)
Draw (Kreslit), aby jste
zapnuli režim kreslení. Na základě tohoto kroku se na obrazovce zobrazí řádky,
aby se vám snadněji psalo.

POZNÁMKA: Ni všechny programy podporují režim kreslení.

Úprava rukou psaného textu
Chcete-li upravovat anebo formátovat rukou psaný text, nejprve musíte vybrat
napsaný text a až potom ho upravujete.
19. Klepněte a podržte péro vedle textu, který chcete vybrat, pokud se neobjeví
bod vložení. Bez toho, aby jste péro nadzvedli, potáhněte péro křížem přes
text, který chcete vybrat.
20. Klepněte na a podržte vybrané slova a potom klepněte na jeden z příkazů
úpravy (vybrat, kopírovat anebo vložit) v nabídce zástupců anebo klepněte
na příkaz na nabídce Menu (Nabídka) Edit.
Jestli jste na obrazovku napsali cosi náhodou, klepněte na Menu (Nabídka)
Undo Ink (Vrátit do původního) a zkuste od začátku.

Základní zručnosti
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Převedení rukopisu na text
21. Chcete-li převést jenom určitá slova, vyberte je ještě předtím, jako přejdete
k dalšímu kroku.
22. Pro převedení rukou psaného textu na strojový text klepněte na Menu
(Nabídka)
Tools (Nástroje)
Recognize (Rozpoznat) anebo klepněte a podržte
vybraná slova a potom klepněte na Recognize (Rozpoznat) v nabídce zástupců.
Jestli se slovo nerozpozná, ponechá se ve formě rukou psaného textu.

Vyberte text, který chcete
převést, a klepněte na
Recognize (Rozpoznat) na
Ponuke zástupcov.menu.

Písmo je změněné na strojový
text.

Jestli je převedení nesprávné, můžete vybrat jiná slova se seznamu alternativ
anebo sa vrátit k původnímu rukou psanému textu.
23. Klepněte na a podržte nesprávné slovo (naraz klepněte len na jedno slovo).
24. V ponuce zástupců klepněte na Alternates (Alternativy). Objeví sa nabídka se
seznamem alternativních slov.
25. Klepněte na slovo, které chcete použít anebo klepněte na rukou psaný text
na vrchu nabídky, aby jste se vrátili k původnímu rukou psanému textu.

Základní zručnosti
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Klepněte pro návrat k
původnímu rukou psanému
textu.
Anebo klepněte na slovo, které
chcete použit.

Několik tipů pro dobré rozpoznání písma sa nachází dole níž:
Pište úhledně.
Pište na řádky a spodní dotah písmena pište na spodní část řádku.
Pište křížek na “t” a apostrofy pod vrchní řádek, takže se nezamění se
slovem nad nimi. Pište tečky a čárky nad řádek.
Pro lepší rozpoznání použijte Menu (Nabídka)
zvýšili stupeň zvětšování na 300%.

Zoom (Zvětšit), aby jste

Pište jednotlivá písmena slova blízko ku sebe a mezi slovy
nechávejte velké mezery.
Slova se spojovníkem, cizí slova, které obsahují speciální znaky, jako
např. přízvuk anebo interpunkce, není možné převést.
Jestli ke slovu přidáte text psaný rukou, aby jste ho změnili (jako je
např. změna “3” na “8”), po tom, jako sa snažíte rozpoznat dané slovo, text
psaný rukou nebude zahrnutý, jestli se znova pokusíte o rozpoznání slova.

Kreslení na obrazovku
Na obrazovku můžete kreslit stejným způsobem jako psát. Rozdíl mezi
kreslením a psaním na obrazovku je v tom, jak vybíráte položky a jak je
upravujete. Například, můžete měnit velikost vybraných kreseb, zatím co
velikost písma ne.
Základní zručnosti
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Vytvoření kresby
26. Klepněte na Menu (Nabídka) Draw (Kreslit), aby jste aktivovali režim
kreslení. Před příkazem se objeví fajka (√).
27. Jestli ke slovu přidáte text psaný rukou, aby jste ho změnili (jako je např.
změna “3” na “8”), po tom, jako se snažíte rozpoznat dané slovo, text psaný
rukou nebude zahrnutý, jestli se znova pokusíte o rozpoznáni slova.
28. Následující kresby v poli anebo dotýkající se pole na kreslení se stanou
součástí kresby. Kresby, které nebudou překřížené čáry křižovat, se budou
považovat za rukou psaný text.

Rámeček na kreslení
označuje hranice kresby.

POZNÁMKA: Možno budete chtít změnit stupeň zvětšování, aby se vám lépe pracovalo
anebo aby jste lépe viděli svou kresbu. Klepněte na Menu (Nabídka) Zoom (Zvětšit) a
vyberte si stupeň zvětšování.

Upravování kresby
Chcete-li kresbu upravovat anebo formátovat, musíte ji nejprve vybrat.
29. Klepněte na Menu (Nabídka) Draw (Kreslit), aby jste deaktivovali režim
kreslení. Fajka (√) před příkazem zmizne.
30. Klepněte na a podržte péro na kresbě, pokud se neobjeví indikátor výběru.
31. Klepněte na a podržte vybranou kresbu a potom klepněte na jeden z příkazů
úpravy (vybrat, kopírovat anebo vložit) v nabídce zástupců.
Základní zručnosti
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32. Chcete-li změnit velikost kresby, potáhněte indikátor výběru.

Záznam (nahrávka) zprávy
V kterémkoliv programu, kde můžete psát rukou anebo kreslit na obrazovku,
můžete též rychle zachytit své nápady, připomínky a telefonní čísla tak, že jich
nahráte jako odkaz. V programe Notes (Poznámky) můžete vytvořit buď
samostatný odkaz, anebo můžete zahrnout svou nahrávku do písemné
poznámky. Chcete-li nahrávku zahrnout do poznámky, nejprve poznámku
otevřete. V programe Messaging (Zprávy) můžete nahrávku přidat do e-mailové
zprávy.
Jako vytvořit nahrávku:
33. Podržte mikrofon A701 blízko úst anebo jiného zdroje zvuku.
34. Klepněte na tlačítko nahrávání na liště nahrávání, aby jste spustili
nahrávání. Jestli reproduktor není ztišený, pípnutí vám naznačí, že A701 už
nahrává.
35. Pro zastavení nahrávání klepněte na tlačítko zastavení na lište nahrávání.
Zaznějí dvě pípnutí. Nová nahrávka sa objeví v seznamu poznámek anebo
jako vložená ikona.
Pro přehrání nahrávky klepněte na ni v sezname anebo klepněte na její ikonu v
poznámce.

Označuje vloženou
nahrávku.

Lišta nahrávání

Základní zručnosti
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Formáty nahrávek
A701 podporuje několik formátů hlasových poznámek. Formáty se liší kvalitou
nahrávky a velikostí zvukového souboru. Při výběre formátu nahrávky by jste
měli brát v úvahu kvalitu, kterou potřebujete, jako i to, kolik místa v paměti
A701 nahrávka zabere.
Ne všechny formáty nahrávek jsou kompatibilní s jinými softvéri anebo
počítači. Jestli sdílíte své nahrávky s jinými anebo přenášíte nahrávku do vašeho
stolového počítače, ujistěte se, že si vyberete taký formát nahrávky, který
podporuje softvér, určeném k přehrávání nahrávek, na jiném počítači.
PCM formát nabízí nejvyšší kvalitu nahrávky a je kompatibilní se všemi
modely kapesních počítačů (Pocket PC), s dalšími Windows mobilními
zařízeními a stolovými počítači, které používají operační systémy Windows.
Formát GSM 6.10 je kompatibilní se všemi modely kapesních počítačů (Pocket
PC) a dalšími Windows mobilními přístrojími, ale ne nevyhnutně musí i se
stolovými počítači.
Pro výběr formátu nahrávky:
36. Klepněte na

Settings (Nastavení)

Personal (Osobní)

Input (Zápis).

37. Na lište Options (Možnosti) na panelu kontroly zápisu vyberte formát hlasové
nahrávky z rozevíracího seznamu.
Seznam formátů nahrávek na A701 označuje počet ukážek, zda je formát stereo
anebo mono a kolik místa v paměti je potřebného pro 1 sekundu nahrávky.
Možno budete potřebovat vyzkoušet různé počty ukážek a formátů, aby jste
přesně zjistili, který formát nejvíc vyhovuje vašemu hlasu.

Základní zručnosti
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Použití režimu My Text (Můj text)
Když používáte Zprávy (Messaging) anebo MSN Messenger, použijte Můj text
(My Text) pro rychlé vložení aktuální anebo často používaných zpráv do
textového záznamového pole. Pro vložení zprávy klepněte na Menu (Nabídka)
My Text (Můj text) a potom klepněte na zprávu.

Klepněte pro výběr
vepřeď napsaného
odkazu.

POZNÁMKA: Po vložení zprávy My Text (Můj text) můžete k němu přidat text předtím, jak
ji odešlete.

Pro úpravu zprávy Můj text (My Text) klepněte na Menu (Nabídka) My Text (Můj
text)
Edit My Text Messages (Editovat moje textové zprávy).Vyberte zprávu, kterou
chcete upravit a vykonejte požadované změny.

Základní zručnosti
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2.9 Zabezpečení A701
Můžete nastavit stupeň zabezpečení A701 zamknutím klávesnice, celého
přístroje, anebo telefonu.

Zamykání klávesnice
Zamknutí klávesnice vypne funkčnost klávesnice. To může byť nápomocné
například, když se vám A701 zapne v kapse, takto můžete předejít náhodnému
stlačení klávesu a neúmyslně vytočeným telefonickým hovorům.
Jak zamknout klávesnici:
Zamknutí klávesnice vypne funkčnost klávesnice. To může byť nápomocné
například, když se vám A701 zapne v kapse, takto můžete předejít náhodnému
stlačení klávesu a neúmyslně vytočeným telefonickým hovorům.

Klepněte pro
uzamknutí
klávesnice.
Klepněte pro
odemknutí

Pro odemknutí klepněte na Unlock (Odemknout) (levý programovatelný kláves)
Unlock (Odemknout).

Základní zručnosti
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Zamykání zařízení
Zamykání A701 zabraňuje přístupu k vašim osobným údajům. Toto vám
umožní uchovávat údaje bezpečněji tím, že se bude vyžadovat heslo v každém
případě, když se A701 zapne.
38. Klepněte na
Personal (Osobní)

Settings (Nastavení)
Password (Heslo).

39. Pro výběr klepněte na Prompt if device unused
for (Vyzvat, jestli se přístroj nepoužívá po dobu)

a v rámečku napravo vyberte požadovaný
časový úsek.
40. Vyberte typ hesla: Jednoduché 4-číselné
(Simple 4 digit) anebo Silné alfanumerické
(Strong alphanumeric).
41. Pod příkazem Password (Heslo) vepište heslo,
které budete používat pro přístup do A701,
když bude zamknutý. Jestli je to potřebné,
heslo potvrďte.
42. Na liště Hint (Pomůcka) vepište frázi, která vám pomůže zapamatovat si
heslo, ale neumožní ostatním vaše heslo uhodnout.
Pomůcka sa zobrazí potom, jako se zlé heslo zadá čtyřikrát.
43. Klepněte na ok pro uložení nastavení.
Napříště, když se přístroj zapne, budete vyzván vepsat heslo. Taky bude
potřebné vepsat toto heslo do stolového počítače pro spojení ActiveSync.
POZNÁMKA: Zabudnete-li heslo, musíte vymazat paměť před přístupem do A701. Viď
kapitolu 8.2.

Základní zručnosti

2-19

Zamykání telefonu
Svůj telefon můžete ochránit před neoprávněným používáním, a to tak, že si
určíte heslo nazývané PIN (personal identification number – osobní
identifikační číslo). Prvý PIN poskytne váš poskytovatel mobilní sítě.
44. Klepněte
(Nabídka)

Phone (Telefon)
Options (Možnosti).

Menu

45. Na tabulátore Phone (Telefon) vyberte Require
PIN when phone is use (Vyžadovat PIN, když se
telefon používá).

46. Vepište PIN a klepněte na Enter (Vložit).
47. Chcete-li změnit PIN, klepněte na Change PIN
(Změnit PIN).

48. Klepněte na ok, aby se uložili vaše nastavení.
POZNÁMKA: Nouzové hovory se můžou uskutečnit kdykoliv i bez zadání PIN.

Základní zručnosti
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3

Použití telefonu

Tato kapitola vysvětluje, jak uskutečňovat a přijímat hovory, sledovat hovory,
spravovat hovory a telefonní čísla efektivněji, a jak si přizpůsobit funkce
telefonu.

3.1 O telefonu
A701 zahrnuje v sobě integrovaný GSM (Global System for Mobile
Communications) / GPRS (general packet radio service) telefon.
Integrovaný telefon v A701 lze použít i na připojení A701 k síti poskytovatele
internetových služeb nebo podnikové síti, aby jste mohli prohlížet Web a číst
e-maily. Můžete se připojit do Internetu nebo podnikové sítě přes GPRS,
pomocí Cellular Line (Celulární spojení), nebo pomocí modemu
specifikovaného poskytovatelem mobilní telefonní služby.

Dříve než začnete
Aby jste mohli telefon používat, musíte nejprve nastavit účet u poskytovatele
mobilní telefonní služby GSM/GPRS. Funkce, které jsou vám dostupné, závisí
od služeb, které poskytuje váš poskytovatel služeb a vašeho typu předplatného.
Poskytovatel služeb vám poskytne kartu SIM (Subscriber Identification
Module). Tato karta obsahuje podrobní údaje o vašem účtu k mobilnímu
telefonu, kontakty, které mohou být uloženy a další služby, které jste si
předplatili. Dříve než budete moci telefonovat nebo přijímat telefonní hovory
nebo používat bezdrátové datové služby, musíte vložit kartu SIM. (Více
informací o vkládání karty SIM najdete v kapitole „Vkládání karty SIM
a baterie“ v části 1.2.)
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Funkce telefonu
A701 obsahuje aplikační program nazvaný Microsoft Phone. Tento program
poskytuje klávesnici telefonu na obrazovce, pomocí které můžete vykonávat
všechny operace s telefonem.
Funkce telefonu A701 jsou identifikované níže.

Reproduktor
Ovládač hlasitosti

Tlačítko pro
hovor
Mikrofon

Tlačítko pro
ukončení

Konektor pro
sluchadla

3.2 Zapnutí a vypnutí funkcí telefonu
Telefon zapnete nebo vypnete nezávisle od přístroje. Standardně je telefon
zapnutý.
V případě potřeby můžete telefon vypnout (například v letadle). I po vypnutí
telefonu můžete stále používat ostatní funkce jako je fotoaparát, kalendář, hry,
přehrávač Windows Media Player, atd.

Vypnutí telefonu
1. Během práce s kterýmkoliv programem klikněte na

.

2. Klikněte na Turn on flight mode (Zapnout mód „v letadle“).
POZNÁMKA:
Můžete vypnout telefon, abyste ušetřili energii baterie. Když je však telefon vypnutý,
nemůžete přijímat přicházející telefonní hovory nebo SMS/MMS zprávy.
Potřebujete-li zapnout telefon ihned pak, co jste ho vypnuli, počkejte alespoň 20
sekund.
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Zapnutí telefonu
49. Během práce s kterýmkoliv programem klikněte na

.

50. Klikněte na Turn off flight mode (Vypnout mód „v letadle“).

Spuštění programu Microsoft Phone
Spusťte program Phone kliknutím na
tlačítka pro hovor
na A701.

Phone (Telefon) nebo stisknutím

Na obrazovce se zobrazí klávesnice telefonu. Z této klávesnice můžete
uskutečňovat hovory, přistupovat k historii hovorů, rychlému vytáčení a
nastavením telefonu.
Během hovoru můžete používat ostatní programy na A701. Chcete-li rychle
přepnout zpět na klávesnici telefonu, klikněte na
na navigační liště nebo
stiskněte tlačítko pro hovor .

Stavové ikony telefonu
Ikony se zobrazí na navigační liště a signalizují stav funkcí telefonu. Uvedené
jsou níže.
Ikona

Význam

Popis

Telefon vypnutý
(mód „v letadle“)

Kliknutím na tuhle ikonu zapnete telefon..

Intenzita signálu

Počet svislých paliček v ikoně signalizuje
intenzitu signálu.

Probíhá hovor

Telefon vytáčí spojení nebo do něho rozprávíte.
Kliknutím na tuhle ikonu rychle přepnete zpět
na klávesnici telefonu, používáte-li během
hovoru jiné programy.

Zmeškaný hovor

Kliknutím na tuhle ikonu zobrazíte zmeškaný
hovor (hovory).

Hovor podržený

Tato ikona signalizuje, že máte podržený hovor.

GPRS dostupné

Tato ikona signalizuje, že je dostupné připojení
přes GPRS.
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Ikona

Význam

Popis

Používá se GPRS

Tato ikona označuje, že se používá připojení
přes GPRS.

Nová zpráva

Kliknutím na tuhle ikonu zobrazíte nepřečtené
zprávy.

Chybějící karta
SIM

Tato ikona signalizuje, že není vložena žádná
karta SIM a nemůžete používat funkci telefonu.

3.3 Základní operace s telefonem
Telefonování
Existuje několik způsobů jak můžete uskutečnit hovor. Nejjednodušší způsob je
vytočit telefonní číslo na klávesnici telefonu.

Vytočení čísla
Do programu Microsoft Phone byla zahrnuta funkce Smart Predictive Text
(SPT), která vám pomůže rychle najít vyhovující kontakty. Když zadáte
telefonní číslo, funkce SPT vyhledává v seznamu kontaktů zodpovídající jméno
a/nebo číslo.
51. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
stisknutím tlačítka pro hovor
na A701.

Phone (Telefon) nebo

52. Vyťukejte číslo na klávesnici telefonu. Kliknutím na
nebo
stisknutím tlačítka pro hovor
na A701 uskutečníte hovor.
53. Můžete také kliknout na první 2 nebo 3 písmena jména kontaktu na
klávesnici telefonu. A701 prohledává seznam kontaktů a zobrazí jméno
(jména) na obrazovce.
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Když uvidíte na obrazovce jméno osoby, které chcete zavolat, kliknutím
naň zobrazte informace o kontaktu, klikněte na číslo, které chcete vytočit,
vytočte číslo.
a pak stisknutím tlačítka pro hovor

Vyhovující kontakty

Kliknutím sem zobrazíte
více vyhovujících kontaktů

POZNÁMKA:
(Backspace) můžete
Vyťukáte-li nesprávní číslo, kliknutím na tlačítko
vymazat jednotlivá čísla jedno po druhém, nebo můžete vymazat všechny čísla, které
jste zadali, kliknutím a podržením tlačítka
(Backspace).
Uskutečňujete-li mezinárodní hovor, klikněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí
znaménko +. Znaménko + nahrazuje mezinárodní předvolbu krajiny, z které voláte.

Telefonování pomocí posledního volaného čísla
Jak telefonovat pomocí posledního volaného čísla:
Když se nacházíte na obrazovce s klávesnicí telefonu: stiskněte
tlačítko pro hovor .
Když pracujete s jiným programem než Phone (Telefon): stiskněte
dvakrát tlačítko pro hovor .

3-5

Telefonování z kontaktů
Program Microsoft Contacts zobrazuje informace o kontaktech uložených
v paměti A701 i na kartě SIM.
Contacts (Kontakty), nebo klikněte na softvérové tlačítko
Contacts (Kontakty) na obrazovce Today (Dnes).

1. Klikněte na

2. Chcete-li zavolat někomu ze seznamu kontaktů, použijte jeden
z následujících způsobů:
Klikněte na kontakt, kterému chcete
zavolat. Pak klikněte na číslo, které
chcete vytočit, nebo se přesuňte na číslo,
které chcete vytočit, a pak klikněte na
softvérové tlačítko Call (Zavolat) nebo
stiskněte tlačítko pro hovor .

Klikněte a podržte stisknutý kontakt,
kterému chcete zavolat, a pak v
kontextové nabídce klikněte na číslo,
které chcete vytočit.

POZNÁMKA:
Má-li kontakt několik telefonních čísel, včetně mobilního telefonního čísla, pak se
mobilní telefonní číslo zobrazí v seznamu kontaktů jako předvolené číslo. Pokud však
někdy voláte kontaktu na jiné telefonní čísla, pak se v seznamu kontaktů zobrazí toto
naposledy volané číslo.
Více informací o kontaktech najdete v části 5.2.
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Telefonování ze seznamu historie hovorů
Seznam historie hovorů zobrazuje hovory, které
jste uskutečnili, přijali a zmeškali.
1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
Phone (Telefon) nebo stisknutím
tlačítka pro hovor
na A701.
2. Klikněte na Call History (Historie hovorů) na
klávesnici telefonu.
54. Chcete-li zavolat někomu ze seznamu historie
hovorů, použijte jeden z následujících
způsobů:
Přesuňte se na číslo, které chcete vytočit
a pak klikněte na softvérové tlačítko Call
(Zavolat) nebo stiskněte tlačítko pro hovor
.
Klikněte a podržte stisknutý kontakt,
kterému chcete zavolat, a pak
v kontextové nabídce klikněte na Call
(Zavolat).

Telefonování pomocí správce SIM
SIM Manager (Správce SIM) zobrazuje jména
a telefonní čísla uloženy na kartě SIM.
55. Klikněte na

Programs (Programy)
Manager (Správce SIM).

SIM

56. Počkejte, než se načte obsah karty SIM.
Chcete-li zavolat, použijte jeden
z následujících způsobů:
Klikněte na kontakt, kterému chcete
zavolat, a pak klikněte na softvérové
tlačítko Menu (Nabídka) Call (Zavolat).
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Klikněte a podržte stisknutý kontakt,
kterému chcete zavolat, a pak
v kontextové nabídce klikněte na Call
(Zavolat).

POZNÁMKA: Správce SIM může zobrazit i textové zprávy uloženy na kartě SIM.

Telefonování z hypertextového odkazu
Když vidíte podtržené telefonní číslo zobrazené
jako hypertextový odkaz v e-mailové zprávě,
můžete použít hypertextový odkaz na uskutečnění
hovoru.
57. Klikněte na telefonní číslo v hypertextovém
odkazu.
58. Kliknutím na Yes (Ano) uskutečníte hovor.
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Příjem hovoru
Když přijímáte přicházející hovor, A701 zvoní
nebo vibruje podle možností, které jste nastavili v
telefonu. Jméno a číslo volajícího se zobrazí ve
vyskakovacím okně. Pokud jméno volajícího není
v seznamu kontaktů, zobrazí se jen jeho telefonní
číslo.
Přicházející hovor přijmete kliknutím na Answer
(Přijmout) ve vyskakovacím okně nebo stisknutím
tlačítka pro hovor .
Během hovoru můžete používat ostatní programy
na A701. Chcete-li rychle přepnout zpět na
nebo
telefon, stiskněte tlačítko pro hovor
klikněte na
Phone (Telefon).
POZNÁMKA:
Mohou nastat situace, kdy chcete okamžitě ztlumit vyzvánění přicházejícího hovoru.
Jednoduše stiskněte ovládač hlasitosti a pak přijměte hovor.
Přijímáte-li přicházející hovor během poslouchání hudby v programu Windows Media
Player, prohráváni hudby se pozastaví. Prohráváni bude pokračovat po ukončení nebo
odmítnutí hovoru.
Přijmete-li hovor během spojení WAP/GPRS, spojení se přeruší. Po ukončení hovoru
se spojení automaticky obnoví.

Odmítnutí hovoru
Přicházející hovor odmítnete kliknutím na Ignore (Odmítnout) ve vyskakovacím
okně nebo stisknutím tlačítka pro ukončení . Máte-li hlasovou poštu, hovor
bude odeslaný do vaší odkazové schránky, v závislosti od poskytovatele služby.
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Ukončení telefonátu
Hovor ukončíte kliknutím na
na
klávesnici telefonu nebo stisknutím tlačítka pro
ukončení .

Ovládání více než jednoho telefonátu
Během hovoru můžete uskutečnit nebo přijmout druhý hovor, zatímco aktuální
hovor podržíte. Pak si můžete vybrat buď přepínání mezi dvěma volajícími
nebo vytvoření konferenčního hovoru mezi všemi třemi stranami.
POZNÁMKA: Možná si budete muset u poskytovatele aktivovat službu „čekání na
hovor“ a podle toho nastavit A701. Přesný počet osob, s kterými můžete naraz
telefonovat, závisí od vašeho poskytovatele služby.

Podržení hovoru pro přijetí druhého hovoru
59. Pokud se během telefonování s A701
vyskytne další přicházející hovor, zobrazí se
vyskakovací okno, které vás naň upozorní.
60. Kliknutím na softvérové tlačítko Answer
(Přijmout) podržíte první hovor a přijmete
druhý.
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61. Chcete-li ukončit druhý hovor a vrátit se zpět
k prvnímu, klikněte na
nebo stiskněte
tlačítko pro ukončení .

Odmítnutí druhého hovoru
Chcete-li odmítnout druhý hovor a nechat probíhat aktuální hovor, klikněte na
Ignore (Odmítnout). Dejte si pozor, aby jste nestiskli tlačítko pro ukončení
; tím
ukončíte právě probíhající hovor.

Podržení hovoru pro uskutečnění druhého hovoru
62. Během hovoru podržte první hovor kliknutím
na

na klávesnici telefonu.

63. Klikněte na softvérové tlačítko Keypad
(Klávesnice).
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64. Vytočte druhé číslo a kliknutím na
nebo stisknutím tlačítka pro hovor
nadvažte spojení. Počkejte na zdvihnutí
hovoru.
65. Chcete-li ukončit druhý hovor a vrátit se zpět
k prvnímu, klikněte na
nebo
stiskněte tlačítko pro ukončení .

Přepínání mezi hovory
Když jste podrželi hovor a uskutečnili nebo přijali
další hovor podle výše uvedeného postupu,
můžete přepínat mezi oběma hovory kliknutím na
.

Vytvoření konferenčního hovoru
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66. Když jste podrželi hovor a uskutečnili nebo
přijali další hovor podle výše uvedeného
postupu, můžete vytvořit konferenční hovor
tak, že kliknete na softvérové tlačítko Menu
(Nabídka)
Conference (Konference).
67. Dalších lidí přidáte do konference kliknutím
Keypad
na softvérové tlačítko
(Klávesnice). Vytočte druhé číslo a kliknutím

na

nebo stisknutím tlačítka pro hovor
nadvažte spojení. Počkejte na zdvihnutí
hovoru. Pak klikněte na softvérové tlačítko
Menu (Nabídka)
Conference (Konference).
68. Chcete-li s některou stranou hovořit během
hovoru soukromně, klikněte na softvérové
tlačítko Menu (Nabídka) Private (Soukromně).

Vyberte číslo a klikněte na Private
(Soukromně).
Chcete-li znovu zapojit všech do hovoru,
klikněte na softvérové tlačítko Menu (Nabídka)
Conference (Konference).
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Nastavení hlasitosti telefonu
Hlasitost nastavíte během hovoru tak, že kliknete
na navigační liště a vyberete úroveň
na ikonu
hlasitosti, nebo použijete ovládač hlasitosti na
boku A701.

UPOZORNĚNÍ: Když používáte sluchadla, nikdy nezvyšujte úroveň hlasitosti příliš
vysoko. Nadměrná hlasitost může poškodit váš sluch.

Ztišení hovoru
Během hovoru můžete vypnout mikrofon, takže
osoba, s kterou hovoříte, vás neslyší, ale vy ji stále
slyšíte. To je užitečné například tehdy, když
nechcete, aby dotyčná osoba slyšela rozhovor
nebo hluk v pozadí na vaší straně.
Funkci ztlumení zapnete kliknutím na
na
klávesnici telefonu. V pravém horním rohu se
zobrazí ikona .
Funkci ztlumení vypnete kliknutím na

.

3-14

Použití hlasitého telefonu
Zapnutím hlasitého telefonu můžete použít A701
jako řešení pro hands-free.
Funkci hlasitého telefonu zapnete kliknutím na
na klávesnici telefonu. Na navigační liště
se zobrazí ikona .
Funkci hlasitého telefonu vypnete kliknutím na
.

Volby během hovoru
Zatímco probíhá hovor, kliknutím na softvérové
tlačítko Menu (Nabídka) se můžete dostat
k příkazům v nabídce pro běžné úlohy.
Následující tabulka uvádí příkazy, které jsou
dostupné během probíhajícího hovoru. Některé
z těchto příkazů jsou dostupné jen tehdy, když
probíhá více hovorů, nebo během konferenčního
hovoru.

Položka

Popis

Hold (Podržet)

Podrží aktivní hovor.

Unhold (Uvolnit)

Aktivuje podržený hovor.

Mute (Ztlumit)

Ztlumí mikrofon pro aktivní hovor; druhá strana
nebude slyšet nic co hovoříte, ale vy ji budete stále
slyšet.

Unmute (Zapnout)

Znovu zapne mikrofon pro aktivní hovor.
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Položka

Popis

Turn Speakerphone On
(Zapnout hlasitý telefon)

Vysílá hlas volajícího přes reproduktor.

Turn Speakerphone Off
(Vypnout hlasitý telefon)

Vypne funkci hlasitého telefonu.

Conference (Konference)

Spojí dohromady všechny probíhající hovory, máte-li
aktivovanou tuhle službu.

Private (Soukromně)

Oddělí jeden hovor od konference a urobí ho aktivním,
zatímco zbytek konference je podržený.

Paste (Vložit)

Vloží číslo, které jste zkopírovali z jiného programu,
do klávesnice telefonu.

Save to Contacts (Uložit
do kontaktů)

Vytvoří kartu kontaktu pro volajícího.

Create Note (Vytvořit
poznámku)

Vytváří poznámky během hovoru. (Viz část Hiba! A
hivatkozási forrás nem található..)

Call History (Historie
hovorů)

Otevře seznam historie hovorů. (Viz část Hiba! A
hivatkozási forrás nem található..)

Speed Dial (Rychlá volba) Otevře seznam rychlých voleb. (Viz část Hiba! A
hivatkozási forrás nem található..)
Options (Možnosti)

Mění nastavení telefonu. (Viz část Hiba! A
hivatkozási forrás nem található..)

3.4 Poznámky během hovoru
Během hovoru si můžete udělat poznámku.
69. Klikněte na tlačítko

.

70. Napište poznámku a klikněte na ok.
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Jak se dostat k poznámce, kterou jste vytvořili
během hovoru:
1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
Phone (Telefon) nebo stisknutím
na A701.
tlačítka pro hovor
2. Klikněte na Call History (Historie hovorů) na
klávesnici telefonu.
71. Ikona signalizuje, že záznam o hovoru
obsahuje poznámku. Klikněte a podržte
stisknuté jméno nebo číslo pro daný záznam
a pak v kontextové nabídce klikněte na View
Note (Zobrazit poznámku).
Programs (Programy)
Můžete kliknout i na
Notes (Poznámky) a dostat se k poznámce v
adresáři Calls (Hovory).
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3.5 Použití historie hovorů
Historie hovorů poskytuje informaci o čase a trvání všech přicházejících,
odcházejících a zmeškaných hovorů , a souhrnné informace o všech hovorech.
Historie hovorů také umožňuje jednoduchý přístup k všem poznámkám
vytvořeným během hovoru.
Jak se dostat k historii hovorů:
72. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
na A701.
stisknutím tlačítka pro hovor
73. Klikněte na tlačítko

Phone (Telefon) nebo

na klávesnici telefonu.

POZNÁMKA: Chcete-li vymazat celou historii hovorů, klikněte na softvérové tlačítko
Menu (Nabídka) Delete All Calls (Vymazat všechny hovory).

Zobrazení historie hovorů
Zobrazení historie hovorů (standardně All Calls
(Všechny hovory)) můžete změnit [kliknutím na
softvérové tlačítko Menu (Nabídka) Filter].
All Calls (Všechny hovory) zobrazuje
všechny hovory uskutečněné a přijaté na
A701 v chronologickém pořadí.
Missed (Zmeškané) (
) zobrazuje
jen ty hovory, které nebyli přijaté.
Outgoing (Odcházející) (
)
zobrazuje jen hovory uskutečněné z A701.
Incoming (Přicházející) (
)
zobrazuje jen hovory přijaté na A701.
By Caller (Podle volajícího)
zobrazuje seznam všech kontaktů na vašem
A701, které mají přirazené telefonní číslo.
POZNÁMKA: Chcete-li rychle zobrazit čas, datum a trvání hovoru, klikněte na bílou oblast
v záznamu hovoru.
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Správa historie hovorů
Spravovat historii hovorů můžete kliknutím na
softvérové tlačítko Menu (Nabídka) Call Timers
(Trvání hovorů).
All Calls (Všechny hovory) zobrazuje
statistiku včetně celkového počtu hovorů
a celkového času. Počítadlo All Calls
(Všechny hovory) nelze vynulovat.
Recent Calls (Poslední hovory)
zobrazuje celkový počet hovorů a celkový čas
od posledního vynulování historie hovorů.
Chcete-li vymazat záznamy historie
hovorů starší než určitý čas, vyberte časové
období v seznamu Delete call history items older
than (Vymazat záznamy historie hovorů starší než).

Přidání položky do kontaktů pomocí historie hovorů
Můžete přidat číslo v historii volání do kontaktů.
1. Klikněte a podržte stisknutý záznam, který
chcete přenést, a pak v kontextové nabídce
klikněte na Save to Contacts (Uložit do kontaktů).
2. Dokončete podrobnosti v kontaktech.
74. Kliknutím na ok uložíte nastavení a vrátíte se
na předcházející obrazovku.
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3.6 Použití rychlého vytáčení
Pro často volané telefonní čísla můžete vytvořit rychlé volby, takže můžete pak
vytočit číslo jediným kliknutím. Rychlé volby mohou být vytvořeny jen pro
čísla uloženy v kontaktech.
A701 má ve funkci rychlého vytáčení zapracovanou funkci identifikace pomocí
fotky. Můžete lehko najít záznam rychlé volby požadovaného kontaktu podle
přirazeného obrázku.

Vytvoření záznamu rychlého vytáčení
75. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
Phone (Telefon) nebo stisknutím
tlačítka pro hovor
na A701.
76. Klikněte na tlačítko
telefonu.

na klávesnici

77. Klikněte a podržte stisknuté požadované číslo
rychlé volby a pak v kontextové nabídce
klikněte na New (Nová).
78. Klikněte na kontakt.
79. V seznamu Number (Číslo) vyberte telefonní
číslo, pro které chcete vytvořit rychlou volbu.
80. Klikněte na Select a picture (Vybrat obrázek) a
přiraďte ke kontaktu obrázek.
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81. Kliknutím na ok uložíte nastavení.
Nový záznam rychlé volby se nyní nachází
v seznamu rychlých voleb. Písmeno v pravém
dolním rohu označuje přirazené telefonní
číslo. Například „m“ označuje mobilní
telefonní číslo.
POZNÁMKA:
První pozice rychlé volby je vyhrazena pro
hlasovou poštu.
Můžete vytvořit rychlou volbu z kontaktů. Klikněte
a podržte stisknuté jméno kontaktu, klikněte na
Add to Speed Dial (Přidat do rychlé volby)
a pak vyberte požadovanou pozici pro novou
rychlou volbu.

Úprava záznamu rychlého vytáčení
1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
Phone (Telefon) nebo stisknutím
tlačítka pro hovor
na A701.
2. Klikněte na tlačítko
telefonu.

na klávesnici

3. Klikněte a podržte stisknutý záznam, který
chcete upravit, a pak v kontextové nabídce
klikněte na Edit (Upravit).
Můžete změnit telefonní číslo nebo obrázek
přirazený ke kontaktu.
4. Když skončíte úpravu, klikněte na softvérové
tlačítko ok.

Vymazání záznamu rychlého vytáčení
82. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
stisknutím tlačítka pro hovor
na A701.
83. Klikněte na tlačítko

Phone (Telefon) nebo

na klávesnici telefonu.
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84. Klikněte a podržte stisknutý záznam, který chcete vymazat, a pak
v kontextové nabídce klikněte na Delete (Smazat).
85. Kliknutím na OK vymažete záznam.
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3.7 Posílání textových zpráv z telefonu
Použití rychlého vytáčení
1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
Phone (Telefon) nebo stisknutím
na A701.
tlačítka pro hovor
2. Klikněte na tlačítko
telefonu.

na klávesnici

3. Klikněte a podržte stisknutý záznam, pro
který chcete poslat textovou zprávu, a v
kontextové nabídce klikněte na Send Text
Message (Poslat textovou zprávu).
4. Napište zprávu a pak klikněte na softvérové
tlačítko Send (Poslat).

Použití klávesnice telefonu
1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
Phone (Telefon) nebo stisknutím
tlačítka pro hovor
na A701.
2. Na klávesnici telefonu klikněte na
požadované telefonní číslo a pak klikněte na
.
3. Napište zprávu a pak klikněte na softvérové
tlačítko Send (Poslat).
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3.8 Správa telefonních čísel
Telefonní čísla mohou být uloženy na různých místech v A701. Proto můžete
telefonní čísla přidávat, přistupovat k nim a přenášet jich několika způsoby.

Kontakty společnosti Microsoft: Přenos kontaktů
1. Klikněte na

Contacts (Kontakty), nebo klikněte na softvérové tlačítko
Contacts (Kontakty) na obrazovce Today (Dnes).

2. Klikněte na požadovaný záznam v seznamu kontaktů.
3. Přesuňte se na telefonní číslo, které chcete
zkopírovat, a použijte jeden z následujících
způsobů:
Chcete-li přidat telefonní číslo na kartu SIM,
klikněte na softvérové tlačítko Menu (Nabídka)
Save to SIM (Uložit na SIM).
Chcete-li přidat telefonní číslo do seznamu
rychlého vytáčení, klikněte na softvérové
tlačítko Menu (Nabídka) Add to Speed Dial
(Přidat do rychlé volby).
4. Potvrďte nebo upravte podrobnosti. Po dokončení
klikněte na softvérové tlačítko ok.
Více informací o používaní kontaktů najdete v části 5.2.
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Karta SIM: Přenos a přidávání položek
Přenos položky do programu Microsoft Contacts
86. Klikněte na

Programs (Programy)
SIM
Manager (Správce SIM). Počkejte, než se načte obsah

karty SIM.
87. Klikněte na požadovanou položku.
88. Klikněte na softvérové tlačítko Menu (Nabídka)
Copy to Contacts (Kopírovat do kontaktů).

POZNÁMKA: Kliknutím na softvérové tlačítko Menu (Nabídka) Copy all (Kopírovat
všechny) můžete přenést všechny kontakty z karty SIM do programu Microsoft Contacts.

Přidání položky
1. Klikněte na

Programs (Programy)
SIM
Manager (Správce SIM). Počkejte, než se načte

obsah karty SIM.
2. Klikněte na softvérové tlačítko New (Nový).
3. Zadejte jméno a telefonní číslo nové položky.
Po dokončení klikněte na OK.

POZNÁMKA:
Chcete-li upravit položku na kartě SIM, v seznamu kontaktů klikněte na softvérové
tlačítko Menu (Nabídka) Edit (Upravit).
Chcete-li smazat vybranou položku na kartě SIM, klikněte na softvérové tlačítko Menu
(Nabídka) Delete (Smazat). Chcete-li smazat všechny položky na kartě SIM,
klikněte na softvérové tlačítko Menu (Nabídka) Delete all (Smazat všechny).
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3.9 Přizpůsobení telefonu
Změna nastavení telefonu
Můžete si přizpůsobit nastavení telefonu, jako
například typ zvonění používaný pro přicházející
hovory a tón klávesnice používaný při zadávaní
telefonních čísel. Můžete také ochránit telefon
před neoprávněným použitím.
Klikněte na
Phone (Telefon)
softvérové
tlačítko Menu (Nabídka)
Options (Možnosti)
Phone (Telefon);
nebo klikněte na
Settings (Nastavení)
Personal (Osobní)
(Telefon).

Phone (Telefon)

Phone

Ring type (Typ zvonění) určuje způsob, jakým jste upozorňováni na
přicházející hovory. Můžete si například vybrat upozornění zvoněním,
vibrováním, nebo kombinací obojí. Vyberte požadovanou možnost ze
seznamu.
Ring tone (Vyzváněcí tón) určuje vyzváněcí tón, který vás upozorní
na přicházející hovory, pokud vyberete typ zvonění, který způsobí
vyzvánění telefonu. Vyberte požadovanou možnost ze seznamu. Kliknutím
na tlačítko si můžete vyslechnout tón.
Keypad (Klávesnice) určuje tón klávesnice použitý při zadávaní
telefonních čísel. Nastavte tón klávesnice na Short tones (Krátké tóny) nebo Off
(Vypnuté) pro větší soukromí na veřejných místech.
Security (Bezpečnost) Můžete ochránit telefon před neoprávněným
použitím nastavením PIN. Klikněte na Require PIN when phone is used (Před
použitím telefonu vyžádat PIN). Svůj první PIN máte od svého poskytovatele
mobilních telefonních služeb. PIN lze změnit kliknutím na Change PIN
(Změna PIN). PIN musí mít délku 4 až 8 číslic.

3-26

POZNÁMKA:
Chcete-li použít vlastní .mp3, .wav, .mmf nebo .mid soubory jako vyzváněcí tóny,
zkopírujte tyto soubory pomocí programu ActiveSync do adresáře \Windows\Rings na
A701. Pak vyberte zvuk ze seznamu vyzváněcích tónů. (Více informací o kopírování
souborů do A701 najdete v pomocníku programu ActiveSync na vašem osobním
počítači.)
Nouzové hovory lze uskutečnit kdykoliv bez zadání PIN.

Změna nastavení služeb
Můžete se dostat k nastavením pro telefonní
služby, které jste si předplatili u svého
poskytovatele mobilních telefonních služeb,
a nakonfigurovat jich. Můžete například
zablokovat určité typy přicházejících a/nebo
odcházejících hovorů, přesměrovat přicházející
hovory na jiné telefonní číslo podle situace, být
upozorněni na přicházející hovory během už
probíhajícího hovoru, nebo dovolit jiným poznat
vaši identitu, když telefonujete. Služby, které jsou
vám dostupné, závisí od vašeho poskytovatele
služeb a typu vašeho předplatného.
Klikněte na
Phone (Telefon)
softvérové
tlačítko Menu (Nabídka) Options (Možnosti)
Services (Služby);
nebo klikněte na
Settings (Nastavení)
Personal (Osobní)
(Služby).

Phone (Telefon)

Services

Nastavení služeb zobrazíte tak, že kliknete na službu a pak kliknete na Get
Settings (Získat nastavení).
Call Barring (Blokování hovoru) blokuje určité typy
přicházejících a/nebo odcházejících hovorů.
Caller ID (Identifikace volajícího) ukáže vaši identitu, když voláte
lidem.
Call Forwarding (Přesměrování hovoru) přesměruje všechny
přicházející hovory na jiné číslo.
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Call Waiting (Čekání na hovor) upozorní vás na přicházející
hovory, když už jste v telefonickém spojení.
Voice Mail and Text Messages (Hlasová pošta a textové zprávy)
Aby jste mohli používat hlasovou poštu nebo textové zprávy, ujistěte se, že
jste zadali telefonní číslo pro hlasovou poštu nebo textové zprávy v
nastaveních telefonu. Posílání textových zpráv není zahrnuté ve všech
programech služeb sítě. K své hlasové poště se můžete dostat rychlou
volbou pod číslem 1.
Fixed Dialing (Pevný seznam) vám umožňuje omezit oblast volání
na jedno nebo více konkrétních telefonních čísel a/nebo předvoleb.

Celulární vysílaní
Celulární vysílaní je doplňková služba, kterou poskytuje poskytovatel služeb,
umožňující přijímat různé informace jako například předpověď počasí, hodnoty
akcí a dopravní informace. O číslech dostupných témat se informujte u svého
poskytovatele služeb.
89. Klikněte na
(Systém)

Settings (Nastavení)
System
CellBroadcast (Celulární vysílaní).

90. Vyberte Enable Cell Broadcast (Povolit celulární
vysílaní).
91. Klikněte na Channel Setting (Nastavení kanálu).

92. Vyberte Receive Channel List (Získat seznam
kanálů).
93. Vyberte jazyk pro zprávy. Jen zprávy ve
vybraném jazyce budou zobrazeny. Můžete si
vybrat i zobrazení zpráv ve všech jazycích.
94. Můžete přidávat, vymazávat nebo upravovat
kanály zpráv.
95. Kliknutím na ok uložíte nastavení.
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Změna nastavení sítě
Můžete zobrazit dostupné bezdrátové sítě, určit
pořadí, v kterém se telefon přihlašuje do jiné sítě,
není-li aktuálně zvolená síť dostupná, a
specifikovat, zdali chcete změnit síť ručně nebo
automaticky. Aktuálně zvolená síť zůstane
aktivní, dokud ji nezměníte, neztratíte signál nebo
nezměníte kartu SIM.
Klikněte na
Phone (Telefon)
softvérové
tlačítko Menu (Nabídka) Options (Možnosti)
Network (Síť);
nebo klikněte na
Settings (Nastavení)
Personal (Osobní)
Phone (Telefon)
Network (Síť).
Current network (Aktuální síť) zobrazí právě registrovanou síť.
Preferred networks (Prioritní sítě) Můžete nastavit prioritní sítě
v takém pořadí, v jakém chcete aby se do nich A701 přihlašoval. Pokud
například vaše první prioritní síť není dostupná, A701 se pokusí přihlásit do
druhé prioritní sítě. Klikněte na Set Networks (Nastavit sítě) a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Network selection (Volba sítě)
Standardně A701 automaticky vybere pro vás nejvhodnější síť. Mohou však
nastat případy, když chcete ručně nastavit jinou bezdrátovou síť, která se má
použít. Můžete například chtít kontrolovat poplatky tak, že víte, kdy
připojení k vaší aktuálně zvolené síti není dostupné. V seznamu Network
selection (Volba sítě) klikněte na Manual (Ručně), vyberte síť, kterou chcete
používat, a pak klikněte na OK.
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3.10 Dodatečné operace s telefonem
Kontrola hlasové pošty
První pozice v seznamu rychlé volby je standardně přirazená vaší odkazové
schránce. Když vložíte kartu SIM, A701 automaticky zjistí číslo vaší odkazové
schránky a přiradí ho k první pozici v seznamu rychlé volby.
Jak se dostat k hlasové poště:
1. Zobrazte klávesnici telefonu kliknutím na
stisknutím tlačítka pro hovor
na A701.

Phone (Telefon) nebo

2. Použijte některou z následujících možností:
Klikněte na tlačítko
pozici.

na klávesnici telefonu a klikněte na první

Klikněte a podržte stisknuté číslo 1 na klávesnici telefonu.

Nouzové volání
Pomocí A701 můžete vytočit mezinárodní nouzové číslo 112. Toto číslo můžete
běžně použít pro nouzové volání v jakékoliv krajině, s vloženou kartou SIM
nebo bez ní, pokud se nacházíte v dosahu mobilní telefonní sítě.
Někteří poskytovatele mobilních telefonních služeb mohou vyžadovat, aby byla
karta SIM vložena, a v některých případech musí být zadaný PIN.
Mohou být dostupné i jiná nouzová čísla. Poskytovatel mobilních telefonních
služeb může na kartu SIM uložit další nouzová čísla.

Vytáčení mezinárodních čísel
Když vytáčíte číslo ručně, klikněte a podržte číslo 0, dokud se nezobrazí
znaménko +. Znaménko + nahrazuje mezinárodní předvolbu krajiny, z které
voláte.
Zadejte celé telefonní číslo, které chcete vytočit, včetně předvolby krajiny,
předvolby oblasti (bez nuly na začátku) a místního telefonního čísla.
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4

Správa A701

Tato kapitola vám poradí, jak efektivně spravovat napájení, paměť, nastavení,
údaje a programy A701.

4.1 Správa napájení
Pro zachování údajů, včetně jakýchkoliv informací, programů nebo nastavení,
které jste přidali do vašeho A701, musíte udržovat nepřetržité napájení A701.
Plně nabitá baterie by měla poskytnut energii až na 8 hodin používání. Provozní
doba plně nabité baterie závisí od toho, jak používáte A701. Některé funkce,
jako například multimediální a telefonní funkce a práce s kartou SD/MMC,
mohou značně spotřebovávat energii baterie.

Signál slabé baterie a postupy
UPOZORNĚNÍ:
Když se baterie úplně vybije, A701 se automaticky vypne. Ihned nabijte baterii nebo
vyměňte starou baterii. Výměna baterie musí být ukončená do 5 minut, aby byl zajištěný
správný systémový čas.
Když dobíjíte baterii po upozornění na slabou baterii, měli by jste ji nabíjet alespoň 30
minut před odpojením adaptéru na střídavý proud. A701 nemusí být schopen zapnout
se během několika prvních minut nabíjení, až dokud energie baterie nedosáhne bod
ochrany systému.

Energii baterie můžete sledovat kliknutím na
Settings (Nastavení)
System (Systém)
Power (Napájení), nebo kliknutím na ikonu
na obrazovce
Today (Dnes). Zbývající energie je zobrazená v stavovém řádku.
Když je energie baterie nízká, A701 zobrazí vyskakovací výstražné upozornění.
Po upozornění na slabou baterii by jste si měli uložit údaje a okamžitě nabít
baterii, jinak se A701 automaticky vypne. Před opětovným použitím A701 ho
musíte nejprve napojit na externí napájení, aby se dobila baterie.
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Správa napájení
Spolu s A701 se dodává nástroj zvaný „eUtility“. Tento nástroj pomáhá
efektivně spravovat napájení, aby tak prodloužil provozní dobu baterie.
Klikněte na
Settings (Nastavení)
System (Systém)
eUtility. Tento
nástroj pozůstává z pěti karet: System (Systém), Performance (Výkon), Power
(Napájení), USB a Camera (Fotoaparát). Jsou popsané níže.

System (Systém)
Tato strana zobrazuje programové informace. Neobsahuje žádné nastavitelné
položky.

Performance (Výkon)
Vyberte si režim z následujících čtyřech možností.
Auto (Automaticky) A701 automaticky nastaví rychlost procesoru
podle požadavek aktuálního provozu.
Low Performance (Nízký výkon) Procesor běží vždy na menší
výkon, čím se prodlužuje životnost baterie.
High Performance (Vysoký výkon) Procesor běží vždy na
normální výkon, čím zabezpečuje standardní životnost baterie.
Super Performance (Nejvyšší výkon) Procesor běží vždy na
nejvyšší výkon, čím se zkracuje životnost baterie.

Power (Napájení)
Podle potřeby můžete změnit nastavení následujících položek.
Keypad Backlight on (Podsvícení klávesnice zapnuté)
SD slot powered off during sleep mode (Otvor pro SD odpojený
od napájení během režimu spánku)
Můžete také nastavit případy, kdy se má A701 vzbudit.
Application Buttons (Tlačítka aplikací)
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SD/MMC Card insertion/removal (Vsunutí/vysunutí karty
SD/MMC)
USB plug-in (Zapojení USB)

USB
Můžete vytvořit synchronizační vztah mezi A701 a stolním počítačem (režim
ActiveSync), nebo jednoduše použít A701 jako čtečku karet (režim čtečky
karet). Předvolené nastavení je ActiveSync mode (Režim ActiveSync). Všimněte si,
že když používáte režim čtečky karet, nemusíte deaktivovat připojení USB
v ActiveSync na stolním počítači.

Camera (Fotoaparát)
Když používáte fotoaparát uvnitř, můžete vybrat 50Hz nebo 60Hz pro zesouladění
s frekvencí blikání zářivky.

Rady pro šetření energie
Postupujte podle těchto rad, chcete-li maximalizovat provozní dobu baterie,
zejména pokud se spoléháte výlučně na energii z baterie na delší čas.
Používejte dočasné vypnutí nebo vypínejte přístroj často.
Standardně se podsvícení obrazovky automaticky vypne a A701 se také
vypne po určité době nečinnosti. Tuhle dobu můžete zkrátit nastavením
pomocí
Settings (Nastavení) System (Systém)
Power (Napájení)
Advanced (Pokročilé).
Stiskněte tlačítko pro ukončení
na 3 sekundy, dokud se nezobrazí
rychlý seznam, a pak kliknutím na Power off (Vypnout) vypněte A701, když se
nepoužívá ačkoliv jen na krátký čas.
Vypněte nepotřebné funkce nebo upravte nastavení.
 Snižte hlasitost.
 Nepovolte zvuky nebo blikající světlo, kromě nejnezbytnějších
upozornění. Nastavte kliknutím na
Settings (Nastavení)
Personal (Osobní)
Sounds & Notifications (Zvuky & Upozornění).
 Vyberte kartu SD/MMC, je li vložena, když ji nepoužíváte.
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Předcházejte situacím, při kterých se vybíjí baterie, jako například:
 Když připájíte A701 k stolnímu počítači (A701 se nevypne dočasně
automaticky, pokud je připojený.)
 Když používáte kartu SD/MMC
 Když monitorujete přenosy přes Bluetooth (Ačkoliv můžete nastavit
A701 tak, aby stále monitoroval přenosy přes Bluetooth poslané
z jiných Bluetooth zařízení, tímto se baterie rychle vybije.)
 Když přehráváte zvuky nebo hudbu, nebo nahráváte
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4.2 Správa paměti
Úložná a programová paměť
Soubory, nastavení a údaje, které přidáváte do A701, jsou uloženy v paměti
A701. Paměť na A701 je rozdělená mezi úložnou a programovou pamětí.
Úložná paměť
Úložná paměť slouží na uložení údajů, které vytvoříte, a programů, které
nainstalujete.
Programová paměť
Programová paměť slouží na spuštění programů na A701.
A701 automaticky spravuje rozdělení mezi úložnou a programovou pamětí.
Avšak v některých případech, když je nedostatek paměti, A701 nebude schopen
automaticky nastavit rozdělení. (Informace o řešení problémů s pamětí najdete v
části 8.2.)

Dodatečná paměť
Můžete si zakoupit úložnou kartu SD/MMC na zálohování, archivování nebo
přenos větších souborů do jiných zařízení. Soubory uloženy na úložné kartě se
objeví v adresáři zvaném Storage Card (Úložná karta), v složce My Device (Moje
zařízení) v programu File Explorer (Prohlížeč souborů).
Údaje uloženy na úložné kartě se uloží dokonce i při výpadku napájení A701.
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4.3 Přizpůsobení A701
UPOZORNĚNÍ: Nesprávní nastavení mohou způsobit selhání systému. Ujistěte se, že
před vykonáním jakékoliv úpravy rozumíte funkci dané položky.

Nastavení A701 si můžete přizpůsobit podle vašich preferencí. Klikněte na
Settings (Nastavení). Můžete kliknout na kteroukoliv ikonu na kartách Personal
(Osobní), System (Systém) nebo Connections (Připojení) pro možnosti. Položky,
které si můžete přizpůsobit, jsou popsané následovně:
Položka
Personal
(Osobní)

Popis

Buttons
(Tlačítka)

Přirazení programů hardvérovým tlačítkům a
nastavení rychlosti ovládače nahoru/dolů.

Input (Zápis)

Nastavení položek souvisejících s metodami zápisu
Block Recognizer (Rozeznávání bloků), Keyboard
(Klávesnice), Letter Recognizer (Rozeznávání
písmen), Transcriber (Přepisovač) a formát
zvukového záznamu.

Menus
(Nabídky)

Nastavení toho, co se zobrazí v nabídce Start.

MSN Options
(Možnosti
MSN)

Správa nastavení hesla pro MSN.

Owner
Information
(Informace
vlastníka)

Zápis osobných informací.

Password
(Heslo)

Nastavení hesla pro bezpečnost. (Více informací
najdete v kapitole „Zamykání ” v části 2.9.)

Phone
(Telefon)

Přizpůsobení funkce telefonu. (Více informací
najdete v části 3.9.)

Sounds &
Notifications
(Zvuky &
Upozornění)

Nastavení podmínek a typů zvuků, hlasitosti
systému a způsobů upozornění.

Today (Dnes)

Volba informací, které chcete aby byli zobrazeny
na obrazovce Today (Dnes) a volba požadovaného
témata pro pozadí.
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Položka
System
(Systém)

Popis

About (O
zařízení)

Zobrazení hardvérových informací o A701
a definování názvu zařízení, kterým se váš A701
identifikuje u jiných počítačů.

Backlight
(Podsvícení)

Nastavení jasu obrazovky a automatického vypnutí
pro účely šetření energii.

CellBroadcast
(Celulární
vysílaní)

Příjem různých informací jako například
předpověď počasí, hodnoty akcí a dopravní
informace od poskytovatele mobilních telefonních
služeb.

Certificates
(Certifikáty)

Slouží na vytvoření vaší identifikace nebo
identifikace jiných počítačů. Certifikáty pomáhají
vytvořit vaši identitu, když se přihlašujete do
zabezpečené sítě, jakou je například podniková síť.
Certifikáty také pomáhají vytvořit identitu jiných
počítačů, jako jsou servery, ke kterým se připájíte.
Toto pomáhá zamezit neoprávněným použivatelům
přístup do vašeho A701 nebo k informacím.

Clock &
Alarms
(Hodiny &
Alarm)

Změna času a datumu a nastavení alarmů.

Error
Reporting
(Zpráva
o chybě)

Zapnutí nebo vypnutí zprávy o chybě. Tato služba
pošle informace potřebné pro skupinu technické
podpory, aby diagnostikovala programovou chybu v
zařízení běžícím na systému Windows Mobile.

eUtility

Efektivní správa napájení pro prodloužení provozní
doby baterie. (Více informací najdete
v předcházející části „Správa napájení“.)

GPSSettings
(Nastavení
GPS)

Konfigurace nastavení hardvéru GPS a správa
GPS.

Memory
(Paměť)

Dočasné nastavení rozdělení mezi úložnou
a programovou paměť, zobrazení paměti na úložné
kartě (je-li vložena) a ruční ukončení programu,
který je nestabilní nebo když je programová paměť
vyčerpána.
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Položka
Power
(Napájení)

Popis
Zobrazení zbývající energie baterie a nastavení
času, kdy má A701 automaticky přejít do režimu
dočasného vypnutí.
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického
zamknutí klávesnice v režimu dočasného vypnutí.

Quick Position Aktualizace souboru s efemeridou pro rychlejší
(Rychlá pozice) určení polohy pomocí GPS. (Více informací
najdete v kapitole „Rychlá pozice“ v části 6.12.)
Regional
Settings
(Regionální
nastavení)

Specifikace regionu vaší polohy a formátu čísel,
měny, času a datumu.

Remove
Programs
(Odstranit
programy)

Odstranění programů, které jste přidali do paměti
A701.

Screen
(Obrazovka)

Nastavení orientace obrazovky pro vertikální nebo
horizontální zobrazení.
Nastavení dotykové obrazovky pro přesné klikání
na obrazovku.
Povolení funkce ClearType pro jednodušší čtení
textu v programech, které podporují ClearType.
Nastavení velikosti textu, aby bylo možné vidět
více obsahu nebo zvýšit čitelnost ve vícerých
programech.

Connections Beam (Přenos)
(Připojení)

Posílání a přijímání údajů a souborů pomocí
Bluetooth. (Více informací najdete v části 7.2.)

Bluetooth

Nastavení nebo změna připojení přes Bluetooth.
(Více informací najdete v části 7.2.)

Connections
(Připojení)

Nastavení nebo změna údajů pro připojení. (Více
informací najdete v části 7.1.)

Network Cards Konfigurace síťové karty, je-li nainstalovaná. (Více
(Síťové karty) informací najdete v části 7.1.)
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4.4 Vyhledávaní a organizace informací
Funkce Search (Hledání) na A701 vám pomáhá rychleji najít informace.
Chcete-li najít soubor, klikněte na
Programs (Programy)
Search
(Hledání). Zadejte hledaný text, vyberte typ údaje a pak spusťte vyhledávaní
kliknutím na softvérové tlačítko Search (Hledat).
POZNÁMKA: Chcete-li rychle najít informaci, která zabírá úložný prostor na A701, vyberte
možnost Larger than 64 KB (Větší než 64 KB) v části Type (Typ).

Pro nalezení souborů na A701 a jich organizaci do adresářů můžete použít i
program File Explorer (Prohlížeč souborů). Klikněte na
Programs
(Programy)
File Explorer (Prohlížeč souborů).
V programu File Explorer (Prohlížeč souborů) můžete soubory přesouvat tak,
že kliknete a podržíte položku, kterou chcete přesunout, v kontextové nabídce
kliknete na Cut (Vystřihnout) nebo Copy (Kopírovat), přejdete na nové místo a pak
kliknete na Paste (Vložit).
Kliknutím změníte adresáře

Vyberte pořadí
uspořádání
seznamu
Kliknutím na název
adresáře ho otevřete
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4.5 Přidávání a odstránění programů
Programy přidané do A701 výrobcem jsou uloženy v paměti ROM (Read-Only
Memory). Tyto programy nemůžete odstranit a nikdy náhodně nepřijdete
o obsah paměti ROM. Všechny ostatní programy a soubory s údaji, přidané do
A701 po instalacích u výrobce, jsou uloženy v paměti.
Můžete instalovat jakékoliv programy vytvořeny pro A701, pokud má váš A701
dostatečnou paměť. Nejpopulárnější místo, kde se dá najít softvér pro A701, je
stránka věnovaná Pocket PC (http://www.pocketpc.com).

Přidávání programů
Jak přidat program pomocí ActiveSync
Dříve než nainstalujete příslušný softvér pro A701 na A701, budete ho muset
nainstalovat na stolní počítač.
96. Zjistěte typ vašeho A701 a procesoru, aby jste věděli, kterou verzi softvéru
máte nainstalovat. Klikněte na
Settings (Nastavení)
System (Systém)
About (O zařízení) a zapište si informace o procesoru.
97. Stáhněte si požadovaný program na stolní počítač, nebo pokud máte CD
nebo disk obsahující tento program, vložte CD nebo disk do stolního
počítače. Můžete vidět jeden soubor *.xip, *.exe *.zip, soubor Setup.exe
nebo několik verzí souborů pro různé typy zařízení a procesorů. Ujistěte se,
že jste vybrali program určený pro A701 a jeho typ procesoru.
98. Pročtěte si všechny pokyny pro instalaci, soubory Read Me (Čti mne) nebo
dokumentaci dodávanou s programem. Mnohé programy mají speciální
pokyny pro instalaci.
99. Spojte A701 se stolním počítačem.
100. Dvakrát klikněte na soubor *.exe.
Je-li tento soubor instalátorem, spustí se průvodce instalací. Postupujte
podle pokynů na obrazovce. Po nainstalování softvéru na počítač
instalátor automaticky přenese softvér na A701.
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Není-li soubor instalátorem, uvidíte chybovou zprávu oznamující, že
program je platný, ale je určený pro jiný typ počítače. Budete muset
přenést tento soubor na A701. Nemůžete-li najít žádné pokyny pro
instalaci programu v souboru Read Me (Čti mne) nebo v dokumentaci,
použijte ActiveSync Explore (Prohlížeč ActiveSync) pro zkopírování
souboru programu do adresáře Program Files na A701. Více informací
o kopírování souborů pomocí ActiveSync najdete v ActiveSync Help
(Pomocník ActiveSync).
Programs (Programy)
Když je instalace dokončená, klikněte na
a kliknutím na ikonu programu spusťte program.
POZNÁMKA: Je-li váš A701 připojený do Internetu, můžete stáhnout některé programy
z Internetu přímo do vašeho A701 pomocí aplikace Internet Explorer Mobile.

Jak přidat program do nabídky Start
Program můžete přidat do nabídky Start jedním z následujících způsobů.
Klikněte na
Settings (Nastavení) Personal (Osobní) Menus
(Nabídky) a označte zaškrtávací políčko pro program. Není-li program
v seznamu, použijte některý z následujících způsobů.
Používáte-li File Explorer (Prohlížeč souborů) na A701:
Klikněte na
Programs (Programy) File Explorer (Prohlížeč souborů)
a najděte program (klikněte na seznam adresářů, označený standardně jako
My Documents (Moje dokumenty), a pak kliknutím na My Device (Moje zařízení)
zobrazte seznam všech adresářů na A701). Klikněte a podržte stisknutý
program a v kontextové nabídce klikněte na Cut (Vystřihnout). Otevřete
adresář Start Menu (Nabídka Start) v adresáři Windows, klikněte a podržte
stisknuté tlačítko v prázdné oblasti okna a v kontextové nabídce klikněte na
Paste (Vložit). Program se objeví v nabídce Start. Všimněte si, že adresář Start
Menu (Nabídka Start) může obsahovat jen 9 položek.
Používáte-li ActiveSync na stolním počítači:
Pomocí programu ActiveSync Explore (Prohlížeč ActiveSync) prohledejte
soubory na vašem A701 a najděte program. Klikněte pravým tlačítkem na
program a pak klikněte na Create Shortcut (Vytvořit zástupce). Přesuňte
zástupce do adresáře Start Menu (Nabídka Start) v adresáři Windows.
Zástupce se objeví v nabídce Start. Všimněte si, že adresář Start Menu
(Nabídka Start) může obsahovat jen 9 položek.
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Odstranění programů
Jak odstranit program z A701:
101. Klikněte na

Settings (Nastavení)
Programs (Odstranit programy).

System (Systém)

Remove

102. Vyberte program v seznamu a pak klikněte na Remove (Odstranit).
Pokud se program nenachází v seznamu nainstalovaných programů, pomocí
programu File Explorer (Prohlížeč souborů) na A701 najděte program, klikněte
a podržte stisknutý program a pak v kontextové nabídce klikněte na Delete
(Smazat).
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5

Microsoft Pocket Outlook

Tato kapitola vám poví, jako používat Microsoft Pocket Outlook, který zahrnuje
Kalendář, Kontakty, Úlohy, Poznámky a Zprávy. Tyto programy můžete použít
samostatně anebo společně. Například, adresy elektronické pošty uložené v
Kontaktech, mohou být použité na adresování zpráv elektronické pošty v
Zprávách.

5.1 Kalendář: Plánování setkání a schůzí
Použijte program Calendar (Kalendář) na plánování setkání, schůzek a jiných
událostí. Vaše setkání si můžete zkontrolovat v několika podobách (Agenda,
Den, Týden, Měsíc a Rok) a nastavit Kalendář, aby vám připomenul setkání
zvukovým signálem anebo jinou metodou. Setkání pro současný den mohou být
zobrazené na obrazovce Today (Dnes).
Kliknutím na

Calendar (Kalendář) spustíte program.

Kliknutím přejděte na
dnes.
Kliknutím zobrazíte anebo
upravíte detaily schúzky.

Kliknutím přepněte do jiného
(Nová schúzka)

Microsoft Pocket Outlook
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POZNÁMKA: Zobrazení kalendáře můžete přizpůsobit (například změnit první
den v týdnu) kliknutím na tlačítko Menu (Ponuka) ŕ Options (Volby).

Vytvoření schůzky
103. V pohlede Den anebo Týden, klikněte na požadovaný datum a čas setkání.
104.

Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)

New Appointment (Nová schůzka).

Kliknutím se vrátiíte ku kalendáři
(schúzka se automaticky uloží).

Kliknutím vyberete předvolený text.
Kliknutím vyberete z předtím
zadaných lokalit.
Kliknutím zvolíte čas.
Kliknutím zvolíte datum.

105. Pomocí panelu Zápisu, klikněte nejprve na volbu políčka a potom zadejte
informace a místo. (Informace o zadávaní textu naleznete v části 2.8.)
106. Zadejte ostatní informace. Musíte schovat panel Zápisu, aby jste viděli
všechny přístupné políčka.
107. Kliknutím na OK uložíte setkání a vrátíte se do Kalendáře.
Více informací naleznete kliknutím na

Microsoft Pocket Outlook

Help (Pomoc).
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Použití souhrnné obrazovky kalendáře
Když klikněte na setkání v Kalendáři, zobrazí se souhrnná obrazovka. Když
chcete upravit setkání, klikněte na tlačítko Edit (Upravit).

Zobrazit detaily schůzky.
Zobrazit poznámky.

Microsoft Pocket Outlook
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5.2 Kontakty: Vyhledávání přátel a kolegů
Kontakty vedou seznam vašich přátel a kolegů tak, že jednoduše naleznete
informace které hledáte, bez ohledu na to, jestli jste doma nebo na cestách.
Contacts (Kontakty) anebo softvérové tlačítko Contacts
Klikněte na
(Kontakty) na obrazovce Today (Dnes), čím spustíte program.

Klikněte a zadejte část jména
anebo číslo na rychlé
vyhledání kontaktu v
seznamu.

Kliknutím a podržením
se zobrazí ponuka
zástupce.

Klikněte na skupinu
znakov, čím rolujete
v seznamu kontaktů.

Kliknutím vytvorřte nový kontakt.

POZNÁMKA: Způsob zobrazení informace v seznamu změníte kliknutím na tlačítko
Menu (Ponuka) Options (Volby).

Microsoft Pocket Outlook
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Vytvoření kontaktu
108. Klikněte na tlačítko New (Nový) v kontaktech.
Kliknutím se vrátíte k seznamu
kontaktů (kontakt se automaticky
uloží).
Kliknutím přiradíte ke kontaktu
obrázek.

Kliknutím přiradíte ke kontaktu
vyzváněcí tón.

109. Pomocí panelu Zápisu, vložte jméno a jiné kontaktní informace. Budete
muset rolovat dole, aby jste viděli všechny přístupné políčka. (Informace o
zadávání textu naleznete v části 2.8.)
110. Kliknutím na OK uložíte kontakt a vrátíte se do seznamu kontaktů.
Více informací naleznete kliknutím na

Microsoft Pocket Outlook

Help (Pomoc).
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Použití souhrnné obrazovky kontaktů
Když klikněte na kontakt v seznamu kontaktů, zobrazí se souhrnná obrazovka.
Pro změnu informací o kontakte klikněte na tlačítko Menu (Ponuka) Edit
(Upravit).

Obázek přiraděný ke kontaktu

Zobrazit detaily o kontaktě.

Microsoft Pocket Outlook
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5.3 Úlohy: Udržování seznamu naplánovaných
věcí
Pomocí Úloh budete vědět, co máte naplánované.
Kliknutím na

Programs (Programy)

Tasks (Úlohy) spustíte program.

Klikněte pro zobrazení
anebo úpravu detailů
úlohy.

Klikněte a podržte pro
zobrazení ponuky skratek.

Klikněte, čím vytvoříte novou
úlohu.

Microsoft Pocket Outlook
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Vytvoření úlohy
111. V Úlohách klikněte na tlačítko New (Nový).
Klikněte pro návrat do seznamu
úloh (úloha se automaticky uloží).
Klikněte pro výběr spomezi
předdefinovaných předmětů.

112. Pomocí panelu Zápisu vložte popis. <}(Informace o zadávání textu
naleznete v části 2.8.)
113. Po kliknutí na zvolené políčko, můžete zadat počátečný a konečný datum
platnosti anebo jiné informace. Když je panel Zápisu otevřený, budete ho
muset zavřít, aby jste viděli i ostatní přístupná políčka.
114. Kliknutím na ok uložíte úlohu a vrátíte se do seznamu úloh.
Více informací naleznete kliknutím na

Microsoft Pocket Outlook

Help (Pomoc).
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Použití souhrnné obrazovky úloh
Když klikněte na kteroukoli úlohu v seznamu úloh, zobrazí se souhrnná
obrazovka. Když chcete upravit úlohu, klikněte na tlačítko Edit (Upravit).

Kilkněte pro zobrazení a ukrytí
dodatečných souhrnných informací.
Zobrazit poznámky.

Microsoft Pocket Outlook
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5.4 Poznámky: Poznamenání si myšlenek a
nápadů
Poznámkami rychle zachytíte myšlenky, připomínky, nápady a telefonní čísla.
Můžete vytvořit poznámku v písemné formě anebo formě zvukové nahrávky.
Taktéž můžete k písemnej poznámce přiložit i nahrávku.
Kliknutím na

Programs (Programy)

Tasks (Úlohy) spustíte program.

Klikněte pro změnu
utřízení seznamu.
Klikněte pro otevření
poznámky anebo přehrání
nahrávky.

Klikněte a podržte pro
zobrazení ponuky
skratek.

Kllikněte pro vytvoření nové poznámky.

Microsoft Pocket Outlook
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Vytvoření poznámky
115. V Poznámkách klikněte na tlačítko New (Nový).
116. Vytvořte svoji poznámku psaním, kreslením, psaním pomocí klávesnice
anebo nahrávkou. Více informací ohledně používání panelu Zápisu, psaní a
kreslení na obrazovku a o tvorbě nahrávek naleznete v oddíle 2.8.
Klikněte pro návrat do seznamu úloh
(úloha sa automaticky uloží).

117. Kliknutím na ok uložíte poznámku a vrátíte se do seznamu
poznámek.
Více informací naleznete kliknutím na

Microsoft Pocket Outlook

Help (Pomoc).
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5.5 Zprávy: Odesílání a přijímání zpráv
elektronické pošty (E-mail)
V programe Messaging (Zprávy) můžete spravovat vaše e-mailové, SMS
a MMS zprávy.
Kliknutím na

Messaging (Zprávy) spustíte program.

Stahování zpráv
Způsob, jakým stahujete zprávy, závisí od typu vašeho účtu:
•

Když chcete poslat anebo přijmout poštu pro e-mailový účet
programu Outlook, spusťte synchronizace pomocí ActiveSync. >(Více
informací naleznete v oddíle 0.)

•

Když chcete poslat anebo přijmout poštu pro e-mailový účet,
který máte u vašeho poskytovatele internetových služeb anebo na který
máte přístup přes server VPN (obyčejně pracovní účet), stáhněte zprávy
přes vzdálený e-mailový server. Informace o nastavení spojení naleznete
v dalším oddíle.

•

SMS zprávy jsou přijímané automaticky, když je váš telefon
zapnutý. Když je váš telefon vypnutý (v režimu letu), zprávy jsou
pozdržené u vašeho poskytovatele služeb dokud si později telefon
nezapnete.
POZNÁMKA: Standardně jsou odesílané zprávy uloženy v Schránce
odeslaných zpráv na A701 pro lepší šetření paměti. Když chcete šetřit paměť a
nechcete si nechávat kopie odeslaných zpráv, v seznamu zpráv klikněte na
tlačítko Menu (Ponuka) ŕ Tools (Nástroje) ŕ Options (Možnosti) ŕ Message
(Zprávy) a odškrtněte políčko Keep copies of sent items in Sent folder
(Ponechat kopie odeslaných položek v Schránce odeslaných zpráv).

Microsoft Pocket Outlook
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Synchronizace e-mailů programu Outlook
Při synchronizaci e-mailů programu Outlook na PC s A701 se e-mailové zprávy
synchronizují následovně:
•

Zprávy v Schránce přijatých zpráv ve vašem stolním
počítači či programu Exchange Server se zkopírují do Schránky přijatých
zpráv v e-mailovém účtu programu Outlook na A701.

•

Zprávy elektronické pošty v Schránce odcházející pošty
na A701 jsou přenesené do programu Microsoft Exchange Server anebo
Outlook a jsou poslané z těchto programů.

•

Když smažete zprávu ve A701, bude tato zpráva při
nejbližší synchronizaci smazaná i z vašeho stolního počítače či programu
Exchange Server.

•

Standardní nastavení synchronizace jsou synchronizace
zpráv jen za poslední tři dny, prvních 0.5 KB každé nové zprávy a
nesynchronizovat soubory v příloze.
POZNÁMKA:
Můžete taky určit podadresáře Schránky přijatých zpráv, které se mají
synchronizovat.
SMS zprávy se přes synchronizaci nepřijímají. Namísto toho se posílají do
A701 přes vašeho poskytovatele služeb.

Stahování zpráv ze serveru
Když chcete poslat anebo přijmout poštu pro e-mailový účet, který máte u
vašeho poskytovatele internetových služeb anebo na který máte přístup přes
server VPN (obyčejně pracovní účet), musíte se nejprve, podle typu účtu,
připojit do Internetu anebo podnikové sítě.
118. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

119. Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
klikněte na požadovaný účet.
120. Klikněte

na tlačítko Menu (Ponuka)
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Zprávy na vašem A701 a na e-mailovém serveru se zosynchronizují: nové
zprávy jsou stažené do Schránky přijatých zpráv v A701, zprávy v Schránce
odcházející pošty A701 jsou odesílané a zprávy, které byly vymazané na
serveru jsou vymazané ze Schránky přijatých zpráv v A701.
POZNÁMKA:
Když chcete číst celou zprávu, v okně zprávy klikněte na Menu (Ponuka) >
Download Message (Stáhnout zprávu). Když se nacházíte v seznamu zpráv,
klikněte a podržte pero na zprávě a potom klikněte na Download Message
(Stáhnout zprávu). Zpráva bude stažená při nejbližším odeslání a přijetí
pošty. Přitom budou stažené také přílohy zprávy, když ste tu možnost zvolili
při nastavování e-mailového účtu.
Sloupec velikosti v seznamu zpráv zobrazuje velikost zprávy lokálně a na
serveru. Tyto čísla se mohou lišit dokonce i po stažení celé zprávy, protože
velikost zprávy může být jiná na serveru a jiná na A701.

Změna možností stahování e-mailů
Pro každý e-mailový účet, který máte u vašeho poskytovatele internetových
služeb, anebo na který máte přístup přes server VPN (obyčejně pracovní účet),
si můžete přizpůsobit následující možnosti.
Můžete si vybrat:
•

Jestli se zprávy mají stahovat automaticky.

•

Kolik e-mailů se stahuje.

•

Jestli a jako se stahují přílohy (jenom při IMAP4).

121. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

122. V seznamu zpráv klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
Options (Možnosti).

Tools (Nástroje)

123. Select the e-mail account. Zvolte e-mailový účet.
124. Klikejte Next (Dále/Pokračovat), dokud se nedostanete k Server information
(Informace o serveru).
125. Klikněte na Options (Možnosti).
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126. Na následujících třech obrazovkách zadejte vaše změny a klikněte Finish
(Dokončit).
POZNÁMKA:
Pro automatické posílání a přijímání zpráv klikněte na Connect and check for
messages (Připojit se a zjistit zprávy) a zadejte časový interval. Automatické
připájení může mít za následek vyšší poplatky za připojení.
Pro šetření paměti omezte počet e-mailů, které se stáhnou do A701 snížením
počtu dnů, které se zobrazují.

Nastavení účtu elektronické pošty (e-mailového účtu)
Dříve než budete moci posílat a přijímat poštu, musíte nastavit e-mailový účet,
který máte u vašeho poskytovatele internetových služeb anebo účet, na který
máte přístup přes server VPN (obyčejně pracovní účet).
127. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

128. Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)

New Account (Nový účet).

129. Zadejte svoji e-mailovou adresu a klikněte na Next (Dále/Pokračovat).
Zvolením možnosti Auto configuration (Automatická konfigurace) se
program pokusí stáhnout potřebná nastavení e-mailového serveru, aby jste
je nemuseli zadávat ručně.
130. Po dokončení automatické konfigurace klikněte na Next (Dále/Pokračovat).
131. Enter your name (the name you want displayed when you send e-mail) and
your password. Zadejte vaše jméno (jméno, které chcete aby se zobrazovalo
v odeslaných e-mailech) a heslo.
132. Zvolte typ a název účtu a klikněte Next (Dále/Pokračovat).
133. Zadejte informace o serveru a klikněte Finish (Dokončit).
134. Rozhodněte se, jestli chcete ihned stáhnout e-mailové zprávy z nového
účtu.
POZNÁMKA: Počas připojení není možné přidat nový účet. Klikněte na
tlačítko Menu (Ponuka) Stop Send/Receive (Zastavit posílání/přijímání).
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Vytvoření a odesílání E-mail a SMS zprávy
135. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

136. In the message list, tap the Menu soft key Switch Accounts, and select the
account V seznamu zpráv, klikněte na Menu (Ponuka)
Switch Accounts
(Záměna účtů) a zvolte účet.
137. Klikněte na tlačítko New (Nová).
138. Zadejte e-mailovou adresu anebo adresu pro textovou zprávu jednoho
anebo více adresátů (v případe, že jich bude více, jejich adresy oddělujte
tečkočárkou). Přístup k adresám a telefonním číslem ze seznamu Contacts
(Kontakty) získáte kliknutím na To (Adresát).

139.
140. Enter your message and subject Napište zprávu a předmět. To quickly add
common messages, tap the Menu soft key My Text, and tap a desired
message. Běžné zprávy rychle zadáte kliknutím na Menu (Ponuka) > My
Text (Můj text) a potom kliknutím na požadovanou zprávu.
141. Pro přidání přílohy k e-mailové zprávě klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
ŕ Insert (Vložit) a klikněte na položku, kterou chcete přiložit: Picture
(Obrázek), Voice Note (Hlasová poznámka) anebo File (Soubor). Potom
zvolte soubor, který chcete přiložit, anebo nahrajte hlasovou poznámku.
Vnořené objekty nemohou být přiložené k zprávám.
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142. Klikněte na tlačítko Send (Poslat).
POZNÁMKA:
Symboly zadáte kliknutím na tlačítko Shift na klávesnici na obrazovce.
Pro nastavení priority zprávy klikněte na tlačítko Menu (Ponuka) Message Options
(Možnosti zprávy).
Když pracujete v režimu offline, e-mailové zprávy se přesunou do Schránky
odcházející pošty a budou odeslány při nejbližším připojení.
Když posíláte SMS zprávu a chcete vědět, zda byla přijatá, před odesláním
zprávy klikněte na Menu (Ponuka) > Tools (Nástroje) > Options
(Možnosti). Klikněte na Text Messages (Textové zprávy) Request delivery
notifications (Vyžádat potvrzení o doručení) ok.

Vytvoření a odesílání MMS zprávy
POZNÁMKA:
Aby ste mohli posílat a přijímat MMS zprávy, musíte si u svého poskytovatele
služeb aktivovat služby GPRS a MMS. (Informace o GPRS připojení naleznete
v části 7.1.)

Někdy není možné posílat a přijímat MMS od použivatelů používajících jinou
mobilní síť v závislosti od toho, jakou službu máte předplacenou.
143. Klikněte na
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144. V seznamu zpráv klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
(Přepnout účty)
MMS (MMS).

Switch Accounts

145. Klikněte na tlačítko New (Nová).

146. Nejprve si zkontrolujte nastavení MMS zpráv.
Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)

Options (Možnosti)
MMS Settings
(Nastavení MMS)
General (Všeobecné). V Active Profile (Aktivní profil)
vyberte jméno svého poskytovatele služby. Kliknutím na ok se uloží

nastavení.
147. Zadejte číslo mobilního telefonu jednoho nebo více adresátů. Čísla oddělte
tečkočárkou.
Přístup k telefonním číslům z kontaktů získáte kliknutím na tlačítko Menu
(Ponuka) ŕ Add Recipient (Přidat adresáta).
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148. Zadejte předmět zprávy.
149. Když chcete přidat obrázek, klikněte na Insert Picture (Vložit obrázek);
anebo klikněte na tlačítko Menu (Ponuka) ŕ Insert (Vložit) ŕ Picture
(Obrázek). Potom vyberte požadovaný obrázek.
150. Když chcete přidat zvukový soubor, klikněte na Insert Audio (Vložit
zvukový soubor); anebo klikněte na tlačítko Menu (Ponuka) ŕ Insert (Vložit) ŕ
Audio (Zvukový soubor). Potom vyberte požadovaný zvukový soubor.
151. Když chcete přidat nahrávku, klikněte na tlačítko Menu (Ponuka) ŕ Insert
(Vložit) ŕ Sound Recorder (Zvukový záznamník). Kliknutím na tlačítko
Record (Záznam) se spustí nahrávání. Nahrávání se ukončí kliknutím na
tlačítko Stop (Zastavit).
Potom klikněte na tlačítko Menu (Ponuka) ŕ Select (Vybrat) . Program se
zeptá, jestli chcete uložit nahrávku. Klikněte na OK. Zadejte jméno
souboru a klikněte na tlačítko Save (Uložit). Nahrávka se uloží ve formátu
AMR a zobrazí se na obrazovce zprávy.
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152. Když chcete napsat zprávu, klikněte na tlačítko Insert Text (Vložit text).
Běžné zprávy rychle zadáte kliknutím na Menu (Ponuka)
potom kliknutím na požadovanou zprávu.

My Text (Můj text) a

153. Před odesláním zprávy si můžete zobrazit její náhled kliknutím na tlačítko
Menu (Ponuka)
Preview (Náhled).
154. Klikněte na tlačítko Send (Poslat).
POZNÁMKA:
Na každý snímek zprávy můžete přidat jenom jednu nahrávku. Druhá
nahrávka nahradí první. Nahrávky se uloží do adresáře My Device\My
Documents\My Music v A701.
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Když chcete vymazat vybraný zvukový soubor/textovou zprávu/obrázek,
označte položku a klikněte na tlačítko Menu (Ponuka) Remove Audio
(Odstranit zvukový soubor)/Remove Text (Odstranit text)/Remove
Picture (Odstranit obrázek).
Když chcete zrušit aktuální zprávu, klikněte na tlačítko Menu (Ponuka) Cancel
Message (Zrušit zprávu).

Správa snímků ve zprávě
Nový snímek přidáte do zprávy kliknutím na tlačítko Menu (Ponuka)
Insert (Vložit).

Slides

(Snímky)

Snímek vymažete kliknutím na tlačítko Menu (Ponuka)

Slides (Snímky)

Delete

(Vymazat).

Předcházející/následující snímek zobrazíte kliknutím na tlačítko Menu (Ponuka)
Slides (Snímky)
Previous (Předcházející)/Next (Následující).
Pro zprávu, která obsahuje několik snímků, můžete nastavit minimální délku
přehrávání každého snímku.
155. Na obrazovce zprávy klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
Duration (Trvání).

Slides (Snímky)

156. Zadejte požadovanou délku přehrávaní každého snímku. Rozsah je 5 až
600 sekund.
Když chcete toto nastavení použít pro všechny MMS zprávy, klikněte na
tlačítko Menu (Ponuka) Apply All (Použít pro všechny).
157. Po skončení klikněte na tlačítko Done (Hotovo).
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Příjem a zobrazení MMS zprávy
Když dostanete MMS zprávu, informuje vás o
tom ikona , která se zobrazí na navigačním
panelu. The new MMS message will be stored in
the Inbox folder. Nová MMS zpráva se uloží do
adresáře Inbox (Schránka přijatých
zpráv). :Klikněte na
Messaging (Zprávy);
anebo klikněte na nepřečtenou MMS zprávu
na obrazovce Today (Dnes) (například:
MMS:MMS: 1 Unread).1 Unread (1
nepřečtená)).
159. V seznamu zpráv klikněte na zprávu, kterou
chcete zobrazit.
Program začne stahovat a přehrávat
vybranou zprávu. Když má zpráva víc jako
jednu stranu, program je bude automaticky
obracet.
Když chcete znovu přehrát zprávu, klikněte
na tlačítko Menu (Ponuka) Replay
(Přehrát).
160. Když chcete uložit obrázek a zvukový
soubor ve zprávě, klikněte na tlačítko Menu
(Ponuka)
Object View (Zobrazit objekty).
Na obrazovce se zobrazí jména souborů
a jejich velikosti.
Klikněte na soubor, který chcete uložit,
potom klikněte na tlačítko Save (Uložit) a
potvrďte anebo změňte jméno souboru,
klikněte na tlačítko Done (Hotovo) a potom na
ok. Obrázek se uloží do adresáře \My
Device\My Documents\My Pictures folder v
A701; zvukový soubor se uloží do adresáře
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\My Device\My Documents\My Music.
Kliknutím na ok se vrátíte k zprávě.
161. Po přehrání se kliknutím na Done (Hotovo)
vrátíte na seznam zpráv.

Odpověď anebo přeposlání zprávy
162. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

163. Otevřete zprávu a klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
Reply All (Odpovídat všem) anebo Forward (Přeposlát).

Reply (Odpovídat),

164. Napište vaši odpověď. Běžné zprávy rychle zadáte kliknutím na Menu
(Ponuka)
My Text (Můj text) a potom kliknutím na požadovanou zprávu.
165. Klikněte na tlačítko Send (Poslat).
POZNÁMKA:
Když chcete vždy zahrnout do odpovědi původní zprávu, v seznamu klikněte na tlačítko
Menu (Ponuka) Tools (Nástroje) Options (Možnosti) Message (Zpráva), a
označte políčko When replying to e-mail, include body (Při odpovídání na zprávu
zahrnout text původní zprávy).
V e-mailovém účtu programu Outlook pošlete méně dat, když nebudete
upravovat původní zprávu. Takto můžete snížit poplatky za datový přenos
podle vaši plánované sazby.

Přesun zprávy
166. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

167. V seznamu zpráv klikněte a podržte pero na zprávě. Víc zpráv vyberete
kliknutím a taháním pera. Potom klikněte a podržte pero na označených
zprávách.
168. Klikněte na Move (Přesunout).
169. Vyberte místo, na které chcete přesunout zprávu a klikněte na ok.
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POZNÁMKA: Když používáte účet POP3 a přesunete zprávy do adresáře, který
ste vytvořili, přeruší se přepojení mezi zprávami na A701 a jejich kopiemi na
e-mailovém serveru. Při dalším připojení server zjistí, že tyto zprávy chybějí ve
schránce přijatých zpráv v A701 a vymaže je ze serveru. Toto zabraňuje
duplicitním kopiím zprávy, ale taky to znamená, že již nemáte přístup ke
zprávám, které ste přenesli do adresáře, který ste vytvořili kdekoli, jenom ne na
A701.

Vymazání zprávy
Když chcete vymazat zprávu, v seznamu zpráv klikněte a podržte pero na
zprávě a klikněte na Delete (Vymazat). Více zpráv vyberete kliknutím a taháním
pera. Potom klikněte a podržte pero na označených zprávách a klikněte na
Delete (Vymazat). Zprávy se přesunou do adresáře Deleted Items (Smazané
zprávy) a vymažou podle možnosti, kterou ste vybrali v Menu (Ponuka)
Tools (Nástroje)
Options (Možnosti)
Storage (Uložení).
Když pracujete v režimu offline, zprávy, které byli vymazané ze serveru, budou
vymazány z A701 při dalším připojení, anebo podle možností, které ste vybrali.
Pro trvalé odstranění zpráv v adresáři Deleted Items (Smazané zprávy) klikněte
na tlačítko Menu (Ponuka) Tools (Nástroje) Empty Deleted Items
(Vypráznit adresář se smazanými zprávami).
To, kdy budou zprávy trvale odstraněné, vyberete kliknutím v seznamu zpráv na
tlačítko Menu (Ponuka) Tools (Nástroje) Options (Možnosti) Storage (Uložení)
a volbou v Empty deleted items (Vypráznit adresář se smazanými zprávami).

Vytvoření anebo změna podpisu ve zprávě
170. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

171. Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
172. Klikněte na Accounts (Účty)

Tools (Nástroje)

Options (Možnosti).

Signatures (Podpisy).

173. Vyberte účet, pro který chcete vytvořit anebo změnit podpis.
174. Označte políčko Use signature with this account (Použít podpis s tímto účtem),
když ještě není označené.
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175. Když chcete, označte políčko Use when replying and forwarding (Použít při
odpovídání a přeposílání).
176. Do rámečku napište podpis.
177. Po dokončení klikněte na ok.
POZNÁMKA:
Když nechcete používat podpis, zrušte označení políčka Use signature with
this account (Použít podpis s tímto účtem).
V každém účtu pro zprávy můžete používat jiný podpis.

Příjem příloh
Příloha poslaná spolu s e-mailovou zprávou anebo stažená ze serveru se
zobrazuje pod předmětem zprávy. Kliknutím na přílohu ji otevřete, když už je
celá stažená, anebo ji označíte na stažení při nejbližším odesílání a přijímání
pošty. Přílohy můžete stahovat i automaticky se zprávami, když máte e-mailový
účet programu Outlook anebo IMAP4.
Když máte e-mailový účet programu Outlook, postupujte následovně:
178. Klikněte na

Programs (Programy)

179. Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)

ActiveSync.

Options (Možnosti).

180. Klikněte na E-mail

Settings (Nastavení) a vyberte Include File Attachments
(Zahrnout soubory v příloze).

181. Nastavení uložíte kliknutím na ok.
Když máte e-mailový účet typu IMAP4 u poskytovatele internetových služeb
anebo účet, na který máte přístup přes server VPN (obyčejně pracovní účet),
postupujte následovně:
182. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

183. Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)

Tools (Nástroje)

Options (Možnosti).

184. Klikněte na název účtu IMAP4.
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185. Klikněte na Next (Dále), až kým se nedostanete na Server information (Údaje o
serveru) a klikněte na Options (Možnosti).
186. Dvakrát klikněte na Next (Dále) a v rozbalovacím seznamu zvolte Get full
copy of messages (Stáhnout celou kopii zprávy) a vyberte When getting full copy,
get attachments (Při stahování celé kopie zprávy stáhnout i přílohy).
187. Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).
POZNÁMKA:
Vnořené obrázky a objekty nemohou být přijaty jako přílohy.
Vnořená zpráva může být prohlížená jako příloha, když se na přijetí e-mailu
použil IMAP4. Avšak tato funkce nefunguje v případě, když je aktivované
TNEF, aby ste mohli přijímat požadavky na setkání.
Když chcete ukládat přílohy raději na paměťovou kartu jako na A701, klikněte na
tlačítko Menu (Ponuka) Tools (Nástroje) Options (Možnosti) Storage
(Uložení) a označte políčko Store attachments on a storage card (Uložit přílohy na
paměťovou kartu).

Zpravování adresářů-{}Můžete vytvořit, přejmenovat, zmazat adresář, anebo ho vybrat pro
synchronizaci.
188. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

189. Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
vyberte účet.

Switch Accounts (Záměna účtů) a

190. Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
(Správa adresářů).

Tools (Nástroje)

Manage Folders

191. Udělejte jedno z následujícího:
Když chcete vytvořit podadresář, klikněte a podržte pero na adresáři a
klikněte na New (Nový).
Když chcete změnit jméno adresáře, klikněte a podržte pero na adresáři
a klikněte na Rename (Přejmenovat).
Když chcete vymazat adresář a jeho obsah, klikněte a podržte pero na
adresáři a klikněte na Delete (Vymazat).
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Když chcete vybrat adresář pro synchronizaci v e-mailovém účtu
programu Outlook anebo IMAP4, označte políčko vedle adresáře.
POZNÁMKA:
Musíte být online a připojení, když chcete vymazat anebo přejmenovat adresář
v e-mailovém účte programu Outlook anebo IMAP4.
Předvolené adresáře (Drafts (Náčrty), Outbox (Schránka odcházející pošty), Inbox
(Schránka přijaté pošty), Deleted Items (Smazané zprávy) a Sent Items (Poslané
zprávy)) nemohou být přejmenovány anebo smazané.

Vymazání všech zpráv a adresářů
Všechny zprávy a nepředvolené adresáře v účtu pro zprávy se dají rychle
vymazat.
192. Klikněte na

Messaging (Zprávy).

193. Klikněte na tlačítko Menu (Ponuka)
(Vymazat [název účtu]).

Tools (Nástroje)

Clear [název účtu]

Vymažou se všechny zprávy a adresáře zvoleného účtu a uvolní se paměť
A701 bez vymazání zpráv na serveru. Při dalším připojení se zprávy
a adresáře opět stáhnou.
POZNÁMKA: Nemůžete vymazat zprávy a adresáře z e-mailového účtu
programu Outlook.

Microsoft Pocket Outlook
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6

Ostatní programy

Okrem Microsoft Pocket Outlook, jsou do vašeho kapesního PC vestavěné i jiné
programy. Tato kapitola vám poví jak je používat.

6.1 ActiveSync
POZNÁMKA: V A701 je ActiveSync již nainstalovaná. ActiveSync je potřebné
nainstalovat do vašeho stolního počítače. (Pro postup instalace viz část 1.5)

Když ste zavedli spojení mezi A701 a vašim stolním počítačem, můžete
synchronizovat informace mezi nimi pomocí ActiveSync. Synchronizace
porovnává údaje na obou stranách a aktualizuje oba počítače s čerstvými
informacemi. Například můžete:
Udržovat Kontakty, Kalendář a Úlohy programu Pocket Outlook
vždy aktualizované pomocí synchronizace A701 s Microsoft Outlook na
vašem stolním počítači.
Synchronizovat zprávy elektronické pošty v schránce přijaté pošty v
A701 se zprávami v Microsoft Outlook na vašem stolním počítači.
Synchronizovat soubory Microsoft Word a Microsoft Excel mezi
A701 a stolním počítačem. Vaše soubory jsou automaticky převedené do
správného formátu.
S ActiveSync můžete taktéž:
Kopírovat (lépe jako synchronizovat) soubory mezi A701 a stolním
počítačem.
Přidat a odebrat programy na A701.
Připojit se k síti LAN anebo na Internet přes váš stolní počítač.
{0>More Programs<}100{>Ostatní programy<0}
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Synchronizace údajů
Když ste vytvořili synchronizační vztah a dokončili první synchronizaci,
můžete začít synchronizaci z A701.Connect your A701 to your desktop
computer. Připojte A701 ke stolnímu počítači. (See Step 7 of section 1.5 for
connection procedures.)(Viz krok 7 části 1.5 pro postup připojení.)
195. V A701, klikněte na

Programs (Programy)

ActiveSync.

196. Pro začetí synchronizace klikněte na tlačítko Sync (Synchronizuj).

Podle předvoleného nastavení, ActiveSync automaticky nesynchronizuje
všechny typy informací. Pomocí Možností ActiveSync zapněte anebo vypněte
synchronizaci pro specifické typy informací. Můžete si zvolit, které typy
informací budou synchronizovány a kontrolovat kolik údajů bude
synchronizováno. Například si můžete zvolit kolik týdnů uplynulých setkání
chcete synchronizovat.
Více informací ohledně nastavení možností ActiveSync a používání
ActiveSync na vašem stolním počítači, naleznete v ActiveSync Help na stolním
počítači. Pro informace o používání ActiveSync na A701, viz Pomoc v
ActiveSync na A701.

{0>More Programs<}100{>Ostatní programy<0}
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6.2 Word Mobile
Microsoft Word Mobile pracuje s Microsoft Word na vašem stolním počítači, čím
vám umožňuje jednoduchý přístup ke kopiím dokumentů. Můžete vytvořit nové
dokumenty v A701 anebo zkopírovat dokumenty z vašeho stolního počítače.
Kliknutím na

Programs (Programy)

Word Mobile spustíte program.

Vytvoření dokumentu
197. Klikněte na tlačítko New (Nový).
198. Zadejte údaje. (Informace o zadávání textu naleznete v části 2.8.)
Klikněte pro návrat do
seznamu dokumentú
(změny se automaticky
uloží).

Klikněte pro formátování
textu.

199. Po ukončení klikněte na ok, dokument se automaticky uloží a pojmenuje se
podle prvních znaků zadaného textu v dokumentu.
POZNÁMKA: Když chcete otevřít napřed šablonu jako čistý dokument, zvolte
si šablonu jako nový dokument. Klikněte na tlačítko Menu ŕ Options (Možnosti)
a vyberte želanou šablonu. Když kliknete na tlačítko New (Nový), objeví se
šablona s příslušným textem a formátováním.
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Otevření dokumentu
Kdykoli zapněte Word Mobile, uvidíte seznam dokumentů. Kliknutím otevřete
požadovaný dokument. Současně můžete mít otevřený jenom jeden dokument;
když otevřete další, první se automaticky uloží a zavře.
Pro více informací klikněte na

Help (Pomoc).
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6.3 Excel Mobile
Microsoft Excel Mobile pracuje s Microsoft Excel na vašem stolním počítači,
čím vám umožňuje jednoduchý přístup ke kopiím vašich pracovních harků.
Můžete vytvořit nové harky přímo na A701 anebo si je můžete zkopírovat ze
stolního počítače do A701.
Kliknutím na

Programs (Programy)

Excel Mobile spustíte program.

Vytvoření harku
200. Tap the New soft key. Klikněte na tlačítko New (Nový).
201. Pro použití panelu nástrojů Excel, klikněte na tlačítko View (Zobrazit)
Toolbar (Panel nástrojů).
202. Excel Mobile můžete používat podobným způsobem, jako Excel na vašem
stolním počítači. Můžete vkládat formulky a funkce a potom filtrovat údaje,
aby ste viděli podskupinu informací, které chcete. (Informace o zadávání
textu naleznete v části 2.8.)
Obsah buněk se zobrazuje
počas zadávání.

Excel Toolbar

203. Po ukončení klikněte na ok, hárek se automaticky uloží a pojmenuje se
podle prvních znaků zadaného textu v hárku.
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Otevření hárku
Kdykoli zapněte Excel Mobile, uvidíte seznam hárků. Kliknutím otevřete
požadovaný hárek. Můžete otevřít současně pouze jeden hárek. Když budete
chtít otevřít další, budete vyzvaný aby jste ten otevřený nejprve uložili.
Pro více informací klikněte na

Help (Pomoc).
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6.4 PowerPoint Mobile
S PowerPoint Mobile můžete otevřít a zobrazit prezentace s automatickým
sledem, vytvořené na stolním počítači. Prezentace ve formátu *.ppt a *.pps
vytvořené s PowerPoint ’97 a novějším, můžete zobrazit na A701.
204. Kliknutím na
program.

Programs (Programy)

PowerPoint Mobile spustíte

205. V seznamu prezentací klikněte na prezentaci, kterou si chcete
prohlédnout.

206. Když chcete projít na další snímek, klikněte na aktuální.
Když je prezentace nastavená jako časovaný sled snímků, snímky budou
přecházet automaticky.
Pro více informací klikněte na

Help (Pomoc).
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6.5 Kapesní MSN
Kapesní MSN na A701 poskytuje prakticky nepřetržitý přístup k aktualizované
schránce přijaté pošty MSN Hotmail, vašemu seznamu kontaktů v MSN
Messenger a možnosti k přispůsobení si Pocket MSN.

S vreckovým MSN dostanete:
MSN Hotmail. Čtení, psaní a posílání zpráv elektronické pošty.
Mazání zpráv a zpravování adresárů Hotmail.
MSN Messenger. Zjistěte, kto je online. Odosílejte a přijímejte
okamžité zprávy. Prihláste se k aktualizování stavu zvolených kontaktů, aby
ste byli obeznámeni, když budou online.
Možnosti a nastavení, kterými můžete vytvořit vlastní kapesní MSN.
Pro používání kapesního MSN, musíte mít připojení na Internet.
Kliknutím na
program.

Programs (Programy)

Pocket MSN (Kapesní MSN) spustíte

Před používáním kapesního MSN musíte nastavit Microsoft .NET Passport
anebo konto Hotmail. K získání Passport, navštivte stránku
http://www.passport.com. K vytvoření konta Hotmail, si prohlédněte
http://www.hotmail.com.
{0>More Programs<}100{>Ostatní programy<0}
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Přihlásení se do programu Kapesní MSN
Proces přihlašování pomáhá udržet bezpečný přístup ke kontám MSN Hotmail a
MSN Messenger.
207. Klikněte na Tap here to sign in to Pocket MSN (Klikni zde pro přihlášení do
Kapesního MSN) v obrazovce Today (dnes).
208. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které použijete pro přihlášení do MSN
Mobile
Označte Save Password (Uložit Heslo) když chcete aby vás kapesní MSN
přihlašovalo automaticky.
209. Klikněte na Sign In (Přihlásit).
210. Po přihlášení do kapesního MSN se na obrazovce dnes zobrazí položky
kapesního MSN.

Použití programu Pocket MSN Messenger
Kapesní MSN Messenger na A701 poskytuje také jisté prostředí jako MSN
Messenger na stolním počítači.
{0>More Programs<}100{>Ostatní programy<0}
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MSN Messenger na
Po přihlášení do kapesního MSN, klikněte na ikonu
obrazovce Today (dnes), pro přihlášení do MSN Messenger. Klikněte na
tlačítko Sign In (Přihlásit). Jakmile se přihlásíte, máte možnost posílat si zprávy
s vašimi kontakty.

Použití programu MSN Hotmail
S MSN Hotmail na A701, máte přístup ke schránce doručené pošty na Hotmail
kdekoli se nacházíte. Čtení, odosílání, odpovídání na e-maily a zpravování
vašich adresářů. Označit přílohy e-mailu na stažení, aby jste si je mohli
prohlédnout.
Po přihlášení do kapesního MSN, klikněte na ikonu
Kapesní MSN na
obrazovce Today (dnes). Na obrazovce kapesního MSN, klikněte MSN Hotmail
pro přístup ke schránce doručených zpráv Hotmail anebo Compose (Vytvořit)
Hotmail pro vytvoření nového e-mailu.

{0>More Programs<}100{>Ostatní programy<0}
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6.6 Windows Media Player
Microsoft Windows Media Player pro kapesní PC slouží ke spouštení souborů
digitálního audio a video, které jsou uložené v A701 anebo na síti, jakou je i
webová stránka.
Můžete přehrávat soubory ve formátu Windows Media anebo MP3 (sem patří
soubory s koncovkou .asf, .wma, .wmv a .mp3).
Kliknutím na

Windows Media spustíte program.

Obrazovka Knižnice

Obrazovka Prehrávania

Použijte Microsoft Windows Media Player na vašem stolním počítači na
synchronizaci (když používáte Windows Media Player 10) anebo skopírujte
(když používáte Windows Media Player 9) soubory digitálního audia a videa z
vašeho počítače do A701.
Help anebo si prohlédněte Pomoc
Pro více informací klikněte na
programu Windows Media Player na vašem stolním počítači.
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6.7 Kamera (fotoaparát)
A701 obsahuje i vestavěnou CMOS kameru. S ní můžete fotit obrázky anebo
nahrávat videoklipy a následně se na ně A701 i podívat. Co více, okamžitě
můžete obrázky zdílet přes služby mobilní síte s jinými.

Fotografování
211. Stlačte tlačítko Kamera na pravé straně A701; Anebo kliknutím na
Programs (Programy)
Camera (Kamera) spustíte program.
212. Kamera je standardně v tichém režimu. Když není v tomhle režimu, pro
jeho změnu klikněte na tlačítko Menu ŕ Still (Tichý).
213. Najděte žádaný objekt v zobrazovacím okně na displeji. Můžete otáčet
A701, když je potřebné.
214. Pro nastavení jasu obrazu anebo zvětšení:
Stlačte levé/pravé tlačítko pro změnu jasu obrazu. Nastavitelná škála
je v rozmezí –3 ~ +3.
Pro zvětšení stlačte tlačítko Down (Dole). Možnosti zvětšení jsou 1x,
2x, 4x a 8x. (Čím větší rozlíšení, tím míň možností zvětšovat.)
215. Když jste připravení fotit, stlačte tlačítko Enter (Vstup) anebo Camera
(Kamera).

{0>More Programs<}100{>Ostatní programy<0}
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Když chcete předejít rozmazání obrázku, můžete použít funkci časovač,
kliknutím na tlačítko Menu
Mode (Režim)
Timer (Časovač).
Časovač vám poskytne 5 sekund od stlačení tlačítka focení (stlačení tlačítka
Vstup anebo Kamera) po skutečném odfocení obrázka. Jakmile stlačíte
tlačítko focení, časovač začne odpočítávat a vy můžete ustálit A701 dokud
čas vyprší a fotka bude zachycená.
216. Po odfocení můžete zpravit následovné:
Uložit obrázek a vrátit se na předcházející obrazovku stlačením
tlačítka Kamera. Standardně se obrázky ukládají do adresáře My
Device\My Documents\My Pictures

{0>More Programs<}100{>Ostatní programy<0}
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Pro poslání obrázku přes e-mail
anebo MMS klikněte na tlačítko
Menu ŕ Send (Poslat). Označte
požadované konto a vytvořte
zprávu.
Pro poslání obrázku cez
Bluetooth klikněte na tlačítko Menu
Beam (Louče).
Pro nastavení obrázku jako
pozadí obrazovky Today (Dnes),
klikněte na tlačítko Menu
Set as
Today Background (Nastavit jako
pozadí).

Pro editování obrázku, klikněte
na tlačítko Menu
Edit (Edituj).
Pokud si nepřejete obrázek
uložit, klikněte na tlačítko Menu
Delete (Vymazat).
217. Když si chcete prohlédnout uložený obrázek, klikněte na tlačítko
Thumbnails (Náhledy), spustí se program zpravování Obrázků a Videí, kde si
můžete zvolit žádaný soubor.
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Snímání série obrázků
Pokuď je přístroj ve statickém režimu, můete kliknout na softvérové tlačítko
Menu (Ponuka)
Mode (Režim)
Burst, čím nasnímáte sériu čtyř obrázků za
sebou. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí ikona . Takéto snímání
obrázků realizujte podle instrukcí v části „Fotografování“.
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Záznam video klipů
218. Spusťte program stisknutím tlačítka fotoaparátu na pravé straně A701
Programs (Programy)
Camera (Fotoaparát).
nebo kliknutím na
219. Fotoaparát je standardně nastavený v režimu nepohyblivého obrázku.
Změňte režim kliknutím na softvérové tlačítko Menu (Nabídka) Video.
V pravém dolním rohu obrazovky se objeví ikona .
220. Nastavte svůj cíl do okna zobrazení. Je-li to potřebné, můžete svůj A701
otočit.
221. Nastavte jas obrázku pomocí levého/pravého tlačítka. Jas lze nastavit v
rozsahu –3 ~ +3.
222. Když jste připraveni, spusťte záznam video klipu stisknutím tlačítka
fotoaparátu.
Záznam lze pozastavit kliknutím na softvérové tlačítko Pause (Pozastavit).
Kliknutím na softvérové tlačítko Resume (Pokračovat) se bude v záznamu
opět pokračovat.
Záznam zastavíte stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo kliknutím na
softvérové tlačítko Stop (Zastavit).
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223. Program záznam automaticky uloží. Podle předvoleného nastavení se
video klip uloží do adresáře My Device\My Documents\My Pictures (Moje
zařízení\Moje dokumenty\Moje obrázky) na A701.
224. Chcete-li si zaznamenaný video klip prohlídnout, kliknutím na softvérové
tlačítko Thumbnails (Miniatury) spusťte program Pictures & Videos (Obrázky
a Video) a klikněte na požadovaný soubor. A701 video klipy přehrává
pomocí programu Windows Media Player.

Nastavení fotoaparátu
Ve fotoaparátu klikněte na softvérové tlačítko Menu (Nabídka)
(Možnosti) a pak můžete nakonfigurovat následující nastavení.
Položka
General
(Všeobecné)

Slide Show
(Prezentace)

Options

Opis

When … use this
picture size (V
případě ... použít tuto
velikost obrázku)

Nastaví rozlišení obrázku (v pixelech).
Možnosti zahrnují Original size (Původní
velikost), Large (Veliké) (640 x 480),
Medium (Střední) (320 x 240) a Small (Malé)
(160 x 120).

When rotating a
picture, rotate 90
degrees (Při otáčení
obrázku otočit o 90
stupňů)

Otočí obrázek o 90 stupňů ve směru nebo
proti směru hodinových ručiček.

During slide shows,
optimize for viewing
(Optimalizovat
zobrazení při
prezentacích)

Při přehrávání prezentace v režimu
vertikálního nebo horizontálního
zobrazení umožní zobrazení na celé
obrazovce.

Play screensaver
when connected to
my PC and idle for 2
minutes (Během
připojení k PC
a v případě
2-minutové
nečinnosti spustit
spořič obrazovky)

Nastavuje se, pokud si během připojení
k stolnímu počítači a po 2-minutové
nečinnosti želáte, aby přístroj A701
vstoupil do režimu spořiče obrazovky.
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6-17

Camera
(Fotoaparát)

Video

Save files to (Uložit
soubory na)

Slouží na nastavení toho, zdali se obrázky
mají ukládat na A701 nebo kartu
SD/MMC.

Type filename prefix
(Zadejte předponu
názvu souboru)

Nastaví předponu názvů obrázkových
souborů.

Still image
compression level
(Úroveň komprese
nepohyblivých
obrázků)

Nastaví úroveň komprese obrázkových
souborů.

Include audio when
recording video files
(Při záznamu video
souborů zahrnout
zvuk)

Nastaví, zdali video klipy mají zahrnovat i
zvukový signál.

Time limit for videos Nastaví časový limit video klipů.
Možnosti zahrnují No limit (Žádný limit), 10
(Časový limit pro
seconds a 15 seconds (sekund).
videa)
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6.8 Obrázky a Video
Pomocí programu Obrázky a Video můžete:
Ofotit, zobrazit a upravit obrázky.
Zaznamenat a spustit video klipy uložené na A701 nebo na kartě
SD/MMC.
Poslat obrázky a video klipy jiným.
Nastavit obrázek do pozadí obrazovky Today (Dnes).
Prohlížet obrázky individuálně, v miniaturách nebo jako část
prezentace.
Upravit obrázky sestřihnutím, otočením a nastavením jasu
a kontrastu.

Prohlížení obrázků a video klipů
225. Obrázkové a video soubory ze svého stolního počítače můžete zkopírovat
na A701 do adresáře My Device\My Documents\My Pictures (Moje
zařízení\Moje dokumenty\Moje obrázky). (Informace o kopírování souborů
na A701, viz Pomocník ActiveSync na stolním počítači.)
226. Chcete-li si prohlédnout obrázky nebo video klipy uložené na kartě
SD/MMC, kartu je potřebné vložit.
227. Spusťte program kliknutím na
Videos (Obrázky a Video).

Programs (Programy)

Pictures &

－ nebo －
klikněte na tlačítko
(Dnes).

na liště rychlého spouštění na obrazovce Today
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228. Podle předvoleného nastavení program zobrazuje miniatury obrázků
a video klipů v adresáři My Pictures (Moje obrázky) nacházejícím se v adresáři
My Documents (Moje dokumenty) na A701. Chcete-li si prohlédnout obrázky
Storage Card (Paměťová
a video klipy na kartě SD/MMC, klikněte na
karta). Chcete-li si prohlédnout obrázky a video klipy na A701, klikněte na
My Pictures (Moje obrázky).
229. Na obrazovce se zobrazí miniatury obrázků a video klipů. Kliknutím na
jeden z nich si ho můžete prohlédnout na celé obrazovce.
Vyberte kritérium, podľa
ktorého sa má zoznam zoradiť.
Spustite program
fotoaparátu kliknutím sem.

Chcete-li podrobnější informace, klikněte na

Otvorte súbor kliknutím sem.

Help (Pomocník).
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6.9 Kalkulačka
Kalkulačku lze použít na vykonání jakýchkoliv standardních operací, na které
byste obvykle použili obyčejnou kalkulačku. Kalkulačka umožňuje vykonat
základní aritmetiku, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení.
230. Spusťte program kliknutím na
Programs (Programy)

Calculator (Kalkulačka).

231. Pomocí klávesnice zadejte čísla
a uskutečněte výpočty.
Při zadávání čísel z vícerých číslic
můžete smazat poslední zadanou číslici
kliknutím na .
Chcete-li smazat aktuální výpočet nebo
zobrazené číslo, klikněte na .
Chcete-li vypočítat převrácenou hodnotu
.
čísla, klikněte na
Chcete-li vykonat operace s procenty, klikněte na

.

Chcete-li vypočítat druhou odmocninu čísla, klikněte na
Chcete-li číslo změnit na kladné nebo záporné, klikněte na

.
.

232. Číslo lze uložit do paměti kalkulačky na
pozdější použití.
Chcete-li uložit číslo, klikněte na rámeček
vlevo od vstupního pole. V rámečku se objeví
.
Chcete-li připočítat zobrazené číslo
k číslu uloženému v paměti, klikněte na
.
Chcete-li zobrazit číslo uložené v paměti,
klikněte na
.
Chcete-li vymazat paměť, klikněte na
.
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POZNÁMKA: Na vykonání základní aritmetiky můžete použít i program eConvertor, který
se nachází na disku Bonus CD. Program eConvertor také umožňuje pracovat v režimech
Currency (Měny) a Metrology (Metrologie). Informace o programu eConvertor, viz A701
Application Manual (Příručka aplikací A701) na disku Bonus CD.
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6.10 Modemová přípojka
Pomocí modemové přípojky můžete svůj přístroj A701 použít jako externí
modem pro jiná zařízení nebo počítač prostřednictvím připojení USB.
POZNÁMKA:
A701 nepodporuje připojení COM nebo infračervené připojení.
Při použití připojení modemové přípojky A701 podporuje jen systém Windows 2000/XP.
Před použitím A701 jako modemu USB zavřete připojení ActiveSync zrušením
možnosti Allow USB connections (Povolit připojení USB) v ActiveSync na stolním
počítači. Chcete-li použít připojení ActiveSync znova, musíte zvolit možnost Allow USB
connections (Povolit připojení USB).

233. Ujistěte se, že A701 není připojený k jinému zařízení.
234. Klikněte na

Programs (Programy)

Modem Link (Modemová přípojka).

235. Klikněte na ok na zprávě, která se zobrazí.
236. V nabídce Connection (Připojení) zvolte USB.
237. Klikněte na softvérové tlačítko Activate (Aktivovat). Neodcházejte z aktuální
obrazovky.
238. Připojte A701 k stolnímu počítači a do jednotky CD-ROM počítače vložte
dodaný disk Getting Started Disc.
239. Automaticky se spustí instalace ovladače USB. Je-li to potřebné,
vyhledejte ovladač USB na disku Getting Started Disc.
240. Na stolním počítači otevřete správce zařízení kliknutím na Start
Control Panel (Ovládací panel) System (Systém) Hardware
(Hardvér) (je-li to potřebné) Device Manager (Správce zařízení).
241. Otevřete položku Modem (Modem), klikněte pravým tlačítkem na Mio
DigiWalker SmartPhone USB Modem a zvolte Properties (Vlastnosti).
Otevřete stránku Modem (Modem) a při položce baud rate (rychlost
v baudech) zvolte hodnotu 115200.
Otevřete stránku Advanced (Rozšířené) a do pole Extra initialization
commands (Speciální inicializační příkazy) zadejte
+cgdcont=1,"IP","internet","",0,0 .
Klikněte na OK.
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242. Na stolním počítači vytvořte telefonické připojení a jako modem použijte
A701. Do polí pro telefonní číslo a jméno použivatele zadejte *99# . Heslo
zadávat nemusíte. Informace o vytváření telefonického připojení na stolním
počítači, viz dokumentace dodaná s operačním systémem.
243. Na obrazovce telefonického připojení klikněte na Dial (Vytočit). Po
.
úspěšném telefonickém připojení se v panelu úloh zobrazí ikona
na stolním
244. Připojení ukončíte kliknutím pravým tlačítkem na ikonu
počítači a zvolením možnosti Disconnect (Odpojit), nebo kliknutím na
softvérové tlačítko Deactivate (Deaktivovat) na A701.
POZNÁMKA: V závislosti od poskytovatele služby nemusí být možné zadat při kroku 241
jako název přístupového bodu (APN) slovo internet. Ohledem správného APN se poraďte
se svým poskytovatelem služby.

6.11 Koncový klient
Pomocí programu Koncový klient se můžete přihlásit na stolní počítač, na
kterém jsou spuštěné programy Terminal Services (Terminálové služby) nebo
Remote Desktop (Vzdálená pracovní plocha). Následně můžete ze svého A701
používat všechny programy na daném počítači. Můžete například namísto
programu Word Mobile spustit verzi programu Word stolního počítače
a z A701 přistupovat ke všem souborům .doc na daném počítači.

Připojení na vzdálený server
Před uskutečněním připojení na vzdálený server se ujistěte, že máte funkční
připojení. (Více informací o připojeních, viz oddíl 7.1.)
245. Klikněte na
klient).

Programs (Programy)

Terminal Services Client (Koncový

246. Udělejte jedno z následujícího:
Chcete-li se připojit na server, na který jste byli připojeni již předtím,
klikněte na server v nabídce Recent Servers (Poslední servery).
Chcete-li se připojit na nový server, zadejte název serveru nebo adresu
IP do pole Server.
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247. Klikněte na Connect (Připojit).

Odpojení a ukončení relace
248. V počítačovém okně klikněte na Start

Shut Down (Vypnout).

249. Zobrazí se dialogové okno „Vypnutí systému Windows“.
250. Klikněte na Log Off (Odhlásit) [jméno použivatele] a klikněte na OK.

6.12 Dodatečné programy
Kromě softvéru Microsoft je A701 vybaven i dodatečnými programy na
zlepšení a ulehčení práce.
POZNÁMKA:
Informace o navigačním programu, viz příručka A701 Navigation System Manual
(Příručka navigačního systému A701) na CD s názvem Map CD.
V závislosti od pokračování vývoje produktu se softvér dodaný k A701 může změnit
nebo aktualizovat. Pokud se vyskytne rozdíl mezi informacemi v této příručce a
produktem, provozovat byste ho měli podle produktu.
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Lokalizační zpráva
Pomocí programu Lokalizační zpráva můžete definovat příjemce nouzových
textových zpráv, kterými jich upozorníte na to, že potřebujete pomoc nebo jich
informujete o zeměpisné délce a šířce své aktuální polohy. Program Lokalizační
zpráva lze použít i tehdy, když na A701 není nainstalovaný navigační program.
251. Spusťte program kliknutím na
Programs (Programy)
zpráva).

Location Call (Lokalizační

252. Klikněte na Add (Přidat).

253. Klikněte na požadovaný kontakt v seznamu
kontaktů.
Můžete také kliknout na Enter a number (Zadat
číslo), zadat telefonní číslo manuálně a pak
kliknout na softvérové tlačítko OK.
254. Chcete-li odstranit příjemce, zvolte
požadovanou položku v seznamu a klikněte
na Delete (Odstranit).
255. Uložte nastavení kliknutím na ok.
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Odeslání nouzové zprávy
256. Ujistěte se, že jste zadefinovali příjemce
nouzové zprávy.
257. Spusťte program tak, že stisknete a během 6
sekund podržíte stisknuto tlačítko na snížení
hlasitosti na boku A701. (Pokud není
zadefinovaný příjemce, zobrazí se
upozornění.)
258. Program aktivuje port GPS na A701,
vyhledá údaje GPS a pak odešle zprávu.
Jsou-li zadefinovaní víceří příjemci, zpráva se
odešle všem příjemcům.
259. Program automaticky odešle upozornění,
čím vás informuje o odeslání zprávy.
Pokud přístroj A701 přijme údaje GPS (do 120 sekund), zpráva bude obsahovat
informace o zeměpisné délce a šířce. Pokud se údaje GPS nepodaří přijmout,
zpráva bude jen informovat o tom, že potřebujete pomoc.

Bez údajů GPS
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Rychlá pozice
Aktualizace souboru efemeridy je užitečná pro rychlé zjišťování pozice GPS
pomocí navigačního programu. Soubor efemeridy lze aktualizovat ze serveru
výrobce pomocí programu Rychlá pozice.
260. Na převzetí nového souboru efemeridy je
potřebné připojení na Internet. (Informace
o připojeních, viz oddíl 7.1.)
261. Spusťte program kliknutím na
Settings (Nastavení)
System (Systém)
Quick
Position (Rychlá pozice) nebo kliknutím na

ikonu

na obrazovce Today (Dnes).

262. Na zobrazené zprávě klikněte na ok.
263. Klikněte na Download File (Převzít soubor).
264. Po převzetí nového souboru efemeridy se
zobrazí obrazovka informující o době
platnosti tohoto souboru.
265. Chcete-li si vytvořit upozornění na
aktualizaci v kalendáři, zvolte Show expiration
in Calendar (Zobrazit platnost v kalendáři).
Střetnutí se automaticky vytvoří a zobrazí se
na obrazovce Today (Dnes).
266. Chcete-li, aby přístroj A701 soubor
efemeridy automaticky převzal po uplynutí
platnosti, zvolte Automatic Download
(Automatické převzetí).
267. Klikněte na ok.
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TMC
A701 podporuje funkci TMC (Traffic Message Channel – kanál dopravních
zpráv). Funkce TMC poskytuje aktuální dopravní informace a umožňuje
dynamický výpočet trasy, čím se vyhnete dopravním zácpám a jiným
překážkám.
Na zabránění rušení je před použitím připojení
Bluetooth potřebné funkci TMC vypnout.
268. Spusťte program kliknutím na
Programs (Programy)
TMC.
269. Klikněte na Deactivate TMC (Deaktivovat TMC).
270. Uložte nastavení kliknutím na ok.

K-Lite Codec Pack
Chcete-li přehrát video klipy *.3gp zaznamenané pomocí A701 na stolním
počítači, musíte na počítač nainstalovat K-Lite Codec Pack.
Před instalací se ujistěte, že stolní počítač splňuje následující systémové
požadavky:
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Operační systém: Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP
Service Pack 1 nebo novější
Windows Media Player 9 nebo 10 (V případě potřeby je tento
program k dispozici na webové stránce Microsoft: http://www.microsoft.com.)
Microsoft DirectX 9.0c (V případě potřeby je tento program
k dispozici na webové stránce Microsoft: http://www.microsoft.com.)
Při instalaci K-Lite Codec Pack postupujte podle těchto pokynů:
271. Převezměte K-Lite Codec Pack zdarma z webové stránky:
http://www.free-codecs.com/K_Lite_Codec_Pack_download.htm
Klikněte na 2.66 (nebo novější) Full version (Plná verze).
272. Kliknutím na Save (Uložit) uložte převzatý soubor na počítač.
273. Dvakrát klikněte na proveditelný soubor a pak klikněte na Next (Další).

274. Pokračujte v instalaci podle pokynů na obrazovce.
Berte do úvahy následovní:
Na obrazovce „Select Components“ (Výběr komponentů) zvolte
Profile 1: Default (Profil 1: Předvolený).
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Na obrazovce „Select Additional Tasks“ (Výběr dodatečných úloh) se
posuňte níže a ujistěte se, že v nabídce Decode the following audio
formats with ffdshow (Dekódovat následující zvukové formáty
pomocí ffdshow) je zvolena položka AMR.

275. Po ukončení instalace klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).
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Před přehráváním je potřebné pomocí programu ActiveSync Explorer
zkopírovat soubory *.3gp z adresáře \My Device\My Documents\My Pictures
(\Moje zařízení\Moje dokumenty\Moje obrázky) na A701 do stolního počítače.
Pak již můžete soubory *.3gp přehrávat na stolním počítači pomocí programů
Media Player Classic nebo Windows Media Player.
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6-32

7

Připájíme se

Abyste svůj přístroj A701 mohli využívat naplno, měli byste se připojit. V této
kapitole se dozvíte, jakými rozličnými způsoby se přístroj A701 připájí.
Způsoby připojení zahrnují služby GPRS (general packet radio services),
modem, bezdrátovou síťovou kartu a Bluetooth. Kapitola také opisuje
prohlížení internetových stránek pomocí programu Internet Explorer.

7.1 Nastavení spojení
Při A701 jsou dvě skupiny nastavení spojení: „My ISP“ (Můj poskytovatel
internetových služeb) a „My Work Network“ (Mojí pracovní síť). Nastavení
My ISP se používají na připojení na Internet a nastavení My Work Network lze
použít na připojení k jakékoliv soukromní síti jako je například podniková síť,
kterou používáte v práci.
Připojení lze uskutečnit pomocí GPRS, modemu nebo bezdrátové síťové karty.
Po úspěšném připojení můžete prohlížet Internet nebo intranet, posílat
a přijímat zprávy elektronické pošty a okamžité zprávy a synchronizovat
informace pomocí ActiveSync.

Připojení pomocí GPRS
A701 umožňuje příjem pomocí GPRS, vysokorychlostní služby na přenos údajů
prostřednictvím sítě pro mobilní telefony. Služba GPRS navíc poskytuje
permanentní připojení on-line.
Abyste službu GPRS mohli použít, musíte být účastníkem této služby
u poskytovatele, který službu GPRS podporuje.
Přístroj A701 má vestavěná nastavení připojení pomocí GPRS pro několik
poskytovatelů služeb. Stačí jednoduše vybrat nastavení připojení, které je
určené pro daného poskytovatele služeb.
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276. Klikněte na
GPRS).

Programs (Programy)

GPRS Configuration (Konfigurace

277. Zvolte svého poskytovatele služeb z rozbalovacího seznamu a klikněte na
Apply (Použít)
ok.

Spuštění a ukončení připojení pomocí GPRS
Připojení se spouští jednoduše použitím požadovaného programu. Například,
spusťte program Internet Explorer pro mobilní zařízení a navštivte webovou
stránku. A701 se automaticky připojí.
Chcete-li připojení ukončit, klikněte na ikonu
klikněte na Disconnect (Odpojit).

na navigačním panelu a pak

Připojení pomocí modemu
Pomocí modemu se můžete napojit na svého poskytovatele internetových
služeb nebo podnikovou síť vytočením určitého čísla.
Na vytvoření připojení potřebujete:
Modem (karta SD IO). (Informace o instalaci, viz dokumentace
dodaná s daným produktem.)
Získat následující informace od svého poskytovatele internetových
služeb nebo správce sítě: telefonní číslo serveru, jméno použivatele, heslo,
název domény a nastavení TCP/IP.

Vytvoření připojení pomocí modemu
278. Klikněte na
(Připojení).

Settings (Nastavení)

Connections

Connections

279. V nabídce My ISP (Můj poskytovatel internetových služeb) nebo My Work Network
(Moje pracovní síť) klikněte na Add a new modem connection (Přidat nové připojení
pomocí modemu).
Postupujte podle pokynů New Connection wizard (Průvodce novým
připojením).
280. Kliknutím na
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POZNÁMKA: Chcete-li změnit nastavení připojení pomocí modemu v My ISP (Můj
poskytovatel internetových služeb) nebo My Work Network (Moje pracovní síť),
klikněte na Manage existing connections (Správa existujících připojení). Zvolte
požadované připojení pomocí modemu, klikněte na tlačítko Edit (Upravit) a postupujte
podle pokynů na obrazovce.

Spuštění a ukončení připojení pomocí modemu
Chcete-li spustit připojení, nainstalujte modem a připojte modemový kabel. Pak
spusťte požadovaný program. Například, spusťte program Internet Explorer pro
mobilní zařízení a navštivte webovou stránku. A701 se automaticky připojí.
Chcete-li připojení ukončit, klikněte na ikonu
klikněte na Disconnect (Odpojit).

na navigačním panelu a pak

Bezdrátové připojení k síti
Na připojení k bezdrátové síti bez fyzických kabelů použijte bezdrátovou
síťovou kartu.
Na vytvoření připojení potřebujete:
Bezdrátovou síťovou kartu (kartu SD IO), která je kompatibilní s
A701. (Informace a pokyny pro ovladač a instalaci, viz dokumentace
dodaná s kartou SD IO.)
Ověřovací informace od svého správce sítě, pokud jsou tyto
informace potřebné.

Vytvoření bezdrátového připojení k síti
281. Nainstalujte bezdrátovou síťovou kartu.
282. Podle předvoleného nastavení A701 automaticky zjistí dostupné
bezdrátové sítě.
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283. Pokud je zjištěných více sítí, na obrazovce
se zobrazí jejich seznam. Klikněte na
požadovanou síť a pak na softvérové tlačítko
OK.

284. Zvolte připojení na Internet nebo na
soukromou síť a pak klikněte na softvérové
tlačítko Connect (Připojit).
285. Pokud zvolená síť vyžaduje síťový klíč,
zadejte ho a klikněte na softvérové tlačítko
Connect (Připojit).
POZNÁMKA: Chcete-li změnit síťová nastavení,
klikněte na
Settings (Nastavení)
Connections (Připojení) Network Cards
(Síťové karty). Klikněte na požadovanou síť
a změňte nastavení.

Spuštění a ukončení bezdrátového připojení k síti
Po nainstalování bezdrátové síťové karty a nastavení bezdrátové sítě použijte
požadovaný program, když jste v dosahu bezdrátové sítě. Například, spusťte
program Internet Explorer pro mobilní zařízení a navštivte webovou stránku.
A701 se automaticky připojí a na navigačním panelu se zobrazí ikona
.
Připojení ukončíte vybráním karty z A701.
POZNÁMKA: Po skončení používaní bezdrátové sítě toto připojení ukončete. Při aktivním
modulu bezdrátové sítě se spotřebovává větší množství energie.
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7.2 Použití Bluetooth
A701 je vybaven funkcí Bluetooth. Bluetooth je technologie bezdrátové
komunikace na krátkou vzdálenost. Při zařízeních vybavených technologií
Bluetooth je možná výměna informací na vzdálenost přibližně 10 metrů (30
stop) bez potřeby fyzického spojení.
V porovnaní s infračerveným připojením při technologii Bluetooth není na
přenos informací potřebné, aby byla zařízení na jedné ose. Lze dokonce
přenášet informace na zařízení nacházející se v jiné místnosti pod podmínkou,
že je toto zařízení v dosahu.
Bluetooth můžete použít následovně:
Přenášet informace jako soubory, střetnutí, úlohy a karty s kontakty
mezi zařízeními vybavenými technologií Bluetooth.
Vytvořit spojení mezi A701 a telefonem s Bluetooth a použít tento
telefon jako modem.
Použít službu Bluetooth. Po připojení k jinému zařízení nebo počítači
pomocí Bluetooth můžete vyhledat a použít kterékoliv ze služeb, které jsou
k dispozici na tomto zařízení.

Zapnutí a vypnutí Bluetooth
286. Klikněte na
Connections (Připojení)

Settings (Nastavení)
Bluetooth.

－ nebo －
Klikněte na ikonu
(Dnes).

na obrazovce Today

287. Bluetooth se zapíná kliknutím na Turn on
Bluetooth (Zapnout Bluetooth).
Chcete-li přenést soubory pomocí
Bluetooth, klikněte na Make this device
discoverable to other devices (Umožnit jiným
zařízením zjistit toto zařízení).

288. Bluetooth vypnete zrušením zaškrtnutí
Připájíme
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Turn on Bluetooth (Zapnout Bluetooth) a Make
this device discoverable to other devices
(Umožnit jiným zařízením zjistit toto zařízení).

289. Klikněte na ok.
NOTE:
Podle předvoleného nastavení je Bluetooth vypnuté. Pokud ho zapnete a pak svůj
A701 vypnete, vypne se i Bluetooth. Po opětovném zapnutí A701 se Bluetooth zapne
automaticky.
Po skončení používaní Bluetooth ho vypněte. Při aktivním Bluetooth se spotřebovává
větší množství energie.

Přenos souborů přes Bluetooth
Odeslání souborů přes Bluetooth
290. Zapněte Bluetooth. (Viz část „Zapnutí
a vypnutí Bluetooth“ dříve v této kapitole.)
291. V programu klikněte a podržte na
položce, kterou chcete odeslat, například
střetnutí v Kalendáři, úlohu v Úlohách,
kartu s kontakty v Kontaktech nebo soubor
v Prohlížeči souborů.
292. V kontextové nabídce klikněte na Beam
[druh položky] (Přenést).
293. A701 vyhledá jiná zařízení s funkcí
Bluetooth v dosahu a zobrazí jejich
seznam. Klikněte na zařízení, na která
chcete položku odeslat.
UPOZORNĚNÍ: Soubory se před přenosem automaticky uloží. V případě vytvoření
dokumentu programu Word nebo listu programu Excel na stolním počítači se při ukládání
může ztratit nepodporovaný obsah nebo formátování.

Připájíme

7-6

Příjem souborů přes Bluetooth
294. Klikněte na

Settings (Nastavení)
Beam (Přenést).
Ujistěte se, že je zvolená možnost Receive all
incoming beams (Přijmout všechny přicházející
přenosy).
Connections (Připojení)

295. Ujistěte se, že je při nastaveních Bluetooth
zvolená možnost Make this device discoverable
to other devices (Umožnit jiným zařízením zjistit
toto zařízení). (Viz část „Zapnutí a vypnutí

Bluetooth“ dříve v této kapitole.)
296. Ujistěte se, že A701 a zařízení odesílající
informace jsou v dosahu a že zařízení je
zjistitelné.
297. Po zobrazení výzvy na přijetí
přicházejícího přenosu kliknutím na Yes
(Ano) přijmete přenášené informace.

Spolupráce s Bluetooth
Spolupráce je vytvoření přepojení mezi A701 a jiným zařízením s funkcí
Bluetooth. Toto přepojení zajišťuje bezpečnou výměnu informací. Takováhle
spolupráce se vytváří zadáním stejného klíče na obojích zařízeních. Po
vytvoření spolupráce na výměnu informací stačí na obojích zařízeních zapnout
Bluetooth a není potřebné, aby byli zjistitelná.

Vytvoření spolupráce s Bluetooth

Připájíme
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298. Ujistěte se, že jsou obojí zařízení zapnutá,
zjistitelná a v dosahu. (Informace o zapnutí
Bluetooth na A701, viz část „Zapnutí
a vypnutí Bluetooth“ dříve v této kapitole.)
299. Klikněte na

Settings (Nastavení)
Connections (Připojení)
Bluetooth
Devices
(Zařízení)
New Partnership (Nová spolupráce).

300. A701 vyhledá jiná zařízení s funkcí
Bluetooth a zobrazí jejich seznam.
301. Klikněte na název druhého zařízení a klikněte na Next (Další).
302. Do pole Passkey (Klíč) zadejte alfanumerický klíč pozůstávající z 1 až 16
znaků a klikněte na Next (Další).
303. Zadejte stejný klíč na druhém zařízení.
304. Chcete-li dát spolupráci smysluplnější název, zadejte do pole Name (Název)
nový název zařízení.
305. Klikněte na Finish (Dokončit).

Přijetí spolupráce s Bluetooth
306. Ujistěte se, že jsou obojí zařízení zapnutá, zjistitelná a v dosahu.
(Informace o zapnutí Bluetooth na A701, viz část „Zapnutí a vypnutí
Bluetooth“ dříve v této kapitole.)
307. Po zobrazení výzvy na přijetí spolupráce s Bluetooth s jiným zařízením
klikněte na Yes (Ano).
308. Do pole Passkey (Klíč) zadejte alfanumerický klíč pozůstávající z 1 až 16
znaků a klikněte na Next (Další). Musíte zadat stejný klíč Bluetooth jako na
druhém zařízení.
309. Chcete-li dát spolupráci smysluplnější název, zadejte do pole Name (Název)
nový název zařízení.
310. Klikněte na Finish (Dokončit). Nyní už můžete s tímto zařízením přenášet
soubory.

Připájíme
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Přejmenování spolupráce s Bluetooth
311. Klikněte na
Bluetooth

Settings (Nastavení)
Devices (Zařízení).

Connections (Připojení)

312. Klikněte a podržte na spolupráci, kterou chcete přejmenovat.
313. V kontextové nabídce klikněte na Edit (Upravit).
314. Do pole Display Name (Zobrazený název) zadejte nový název spolupráce.
315. Klikněte na softvérové tlačítko Save (Uložit).

Ukončení spolupráce s Bluetooth
316. Klikněte na
Bluetooth

Settings (Nastavení)
Devices (Zařízení).

Connections (Připojení)

317. Klikněte a podržte na spolupráci, kterou chcete ukončit.
318. V kontextové nabídce klikněte na Delete (Odstranit).

Připájíme
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7.3 Použití Internet Explorer pro mobilní zařízení
Internet Explorer pro mobilní zařízení můžete použít na prohlížení webových
stránek kterýmkoliv z těchto způsobů:
Připojte se k poskytovateli internetových služeb nebo síť a surfujte
po Internetu.
Během synchronizace se stolním počítačem si převezměte svoje
oblíbená přepojení, která jsou uložená v podadresáři Mobile Favorites
programu Internet Explorer na stolním počítači.
Během připojení k poskytovateli internetových služeb nebo síti také můžete
z Internetu nebo sítě intranet přebírat soubory a programy.
Spusťte program kliknutím na
Internet Explorer. Zobrazí se domovská
stránka Internet Explorer pro mobilní zařízení:

Připájíme
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Surfování po Internetu
319. Klikněte na

Internet Explorer.

320. Klikněte na softvérové tlačítko Favorites (Oblíbené položky). Zobrazí se
seznam oblíbených položek.

Tap to access the web site.

Tap to add or delete a link.

321. Klikněte na stránku, kterou chcete navštívit.
POZNÁMKA: Pokud je oblíbené přepojení zobrazené nejasně nebo když přijmete zprávu
o tom, že stránka není k dispozici, musíte stránku převzít na zařízení pomocí
synchronizace, nebo se připojit na Internet.

Chcete-li navštívit stránku, která se nenachází mezi oblíbenými položkami,
zadejte do textového pole pro adresu v horní části obrazovky požadovanou
webovou adresu a pak klikněte na . Nebo klikněte na šipku a vyberte si
z adres, které jste zadali předtím.

Spravování oblíbených položek
Přidání oblíbené položky
322. Klikněte na

Připájíme
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323. Navštivte stránku, kterou chcete přidat.
324. Klikněte a podržte na stránce a v kontextové nabídce klikněte na Add to
Favorites (Přidat mezi oblíbené položky).
325. Potvrďte nebo změňte název a zvolte adresář, do kterého se má oblíbená
položka uložit.
326. Uložte nastavení kliknutím na ok.

Přidání adresáře v oblíbených položkách
327. Klikněte na

Internet Explorer.

328. Klikněte na softvérové tlačítko Menu (Nabídka)
Add/Delete (Přidat/Odstranit).

Favorites (Oblíbené položky)

329. Klikněte na New Folder (Nový adresář).
330. Zadejte název adresáře a klikněte na Add (Přidat).

Odstranění oblíbené položky nebo adresáře
331. Klikněte na

Internet Explorer.

332. Klikněte na softvérové tlačítko Menu (Nabídka)
Add/Delete (Přidat/Odstranit).

Favorites (Oblíbené položky)

333. Zvolte položku, kterou chcete odstranit a klikněte na Delete (Odstranit).
334. Smažte položku kliknutím na Yes (Ano).

Synchronizování oblíbeného přepojení
A701 můžete synchronizovat s oblíbenými položkami programu Internet
Explorer na stolním počítači a následně jich používat i v programu Internet
Explorer pro mobilní zařízení.
335. V ActiveSync na stolním počítači klikněte na Tools (Nástroje)
Options (Možnosti) Favorite (Oblíbené položky) a klikněte na OK.
Informace o používaní ActiveSync, viz Pomocník ActiveSync.
336. V programu Internet Explorer na stolním počítači uložte nebo přemístěte
oblíbené přepojení do adresáře Mobile Favorites v Seznamu oblíbených
položek. Více informací o používaní programu Internet Explorer, viz
Pomocník Internet Explorer na stolním počítači.
Připájíme
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337. Připojte A701 k stolnímu počítači. Pokud se synchronizace nespustí
automaticky, klikněte na Sync (Synchronizovat) v ActiveSync na stolním
počítači.
POZNÁMKA: Na synchronizaci údajů musíte vytvořit spolupráci mezi A701 a stolním
počítačem. Informace, viz oddíl 1.5.

Připájíme
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8

Řešení problémů a údržba

Tato kapitola poskytuje řešení běžných problémů, s kterými se můžete potkat.
Také poskytuje pokyny ohledně péče o A701.
POZNÁMKA: Potkáte-li se s problémem, s kterým si nevíte poradit, obraťte se na svého
prodejce.

8.1 Resetování A701
UPOZORNĚNÍ: Resetování způsobí stratu neuložených údajů.

Resetování A701 je podobné restartování stolního počítače. Restartuje se ním
operační systém, neuložené údaje se ale ztratí.
Občas budete muset A701 resetovat; například,
A701 se musí resetovat v případě, přestane-li
reagovat; jinými slovy, pokud „zamrzne“ nebo „se
zasekne.“
Pomocí pera stiskněte tlačítko reset na A701.

Řešení problémů a údržba
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8.2 Obnova fabrického předvoleného nastavení
Někdy může být potřebné obnovit fabrické předvolené nastavení A701
vymazáním paměti přístroje. Paměť je potřebné vymazat například v těchto
případech:
Když A701 nereaguje poté, co byl resetován.
Když zapomenete své heslo.
Vymazání paměti znamená, že se vymažou všechny údaje, které jste zadali do
paměti A701 včetně všech souborů, systémových nastavení a dodatečně
nainstalovaných programů. (Programy nainstalované při výrobě do paměti
ROM se zachovají v původním stavu.)
UPOZORNĚNÍ: Abyste zajistili integritu svých údajů pro případnou potřebu vymazání
paměti, doporučujeme vám své údaje pravidelně zálohovat.

Vymazání paměti A701 vykonejte podle následujících pokynů:
338. Ujistěte se, že A701 je vypnutý.
339. Stiskněte a podržte tlačítko na snížení hlasitosti. Držte ho stisknuté
.
a zároveň stiskněte a držte tlačítko ukončení
340. Když A701 zavibruje, můžete obě tlačítka uvolnit.
341. A701 se automaticky zapne. Rozsvítí se podsvícení klávesnice a na
obrazovce se zobrazí průvodce instalací. Dokončete průvodce instalací
podle pokynů na obrazovce.
342. Znova navažte spolupráci se svým stolním počítačem.
343. Je-li to potřebné, znova nainstalujte doplňkový softvér.

Řešení problémů a údržba
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8.3 Problémy s napájením
Zařízení se nezapne při napájení z baterie
Je pravděpodobné, že baterie je na spuštění A701 příliš slabá.
Připojte napájecí adaptér k A701 a externímu zdroji střídavého proudu. Pak
A701 zapněte.

Baterie se vybíjí velmi rychle
Je pravděpodobné, že A701 používáte způsobem, který baterii rychle
vybije. (Více informací, viz v oddíl 4.1 „Rady pro šetření energie“.)

8.4 Problémy s pamětí
V případě zobrazení zprávy informující o nedostatku paměti z důvodu
problému s vyhrazením paměti, pokuste se uvolnit paměť na A701
následujícími způsoby.
UPOZORNĚNÍ: Při odstraňování souborů buďte opatrní. Odstranění souborů s neznámou
funkcí může způsobit nefunkčnost programů nebo funkcí. Před odstraňováním souborů je
vhodné vytvořit zálohu.

Odstraňte soubory, které již nepotřebujete. Klikněte na
File Explorer (Prohlížeč souborů). Klikněte a podržte na
souboru, který chcete odstranit a pak v kontextové nabídce klikněte na
Delete (Odstranit). Chcete-li vyhledat své největší soubory, klikněte na
Programs (Programy)
Search (Vyhledávaní). V seznamu Type (Typ) klikněte
na softvérové tlačítko Larger than 64KB (Větší než 64KB) Search (Vyhledat).
Programs (Programy)

Odstraňte všechny soubory a smažte historii v možnostech programu
Internet Explorer. V programu Internet Explorer klikněte na Menu (Nabídka)
Tools (Nástroje)
Options (Možnosti)
Memory (Paměť). Klikněte na Delete
Files (Odstranit soubory) a Clear History (Smazat historii).
Odstraňte programy, které již nepotřebujete. Klikněte na
Settings (Nastavení)
System (Systém)
Remove Programs (Odstranění
programů). Klikněte na program, který chcete odstranit a pak klikněte na
Remove (Odstranit).

Řešení problémů a údržba
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Ukončete programy, které momentálně nepoužíváte. Ve většině
případů se programy na uvolnění potřebné paměti ukončí automaticky.
Někdy se ale program automaticky ukončit nemůže, například když
dialogové okno čeká na potvrzení od použivatele. Stav aktivních programů
Settings (Nastavení)
System (Systém)
zkontrolujete kliknutím na
Memory (Paměť)
Running Programs (Spuštěné programy). Klikněte na
požadovaný program a pak klikněte na Activate (Aktivovat). Zavřete všechna
otevřená okna a zprávy a vraťte program do seznamu zobrazení. Pokud toto
nepomůže, program můžete ukončit manuálně. Nejprve se ujistěte, zdali
máte práci uloženou, a to zavřením otevřených položek a vrácením se do
seznamu zobrazení. Pak program ukončete kliknutím na Stop (Zastavit) nebo
Stop All (Zastavit všechny) na položce Running Programs (Spuštěné programy).
Resetujte A701 podle pokynů v oddílech 8.1 a 8.2.

Máte-li paměťovou kartu, přesuňte na ni údaje podle pokynů níže.
Klikněte na
Programs (Programy) File Explorer (Prohlížeč
souborů). Klikněte a podržte na souboru, který chcete přesunout a klikněte
na Cut (Vystřihnout). Přejděte do adresáře My Documents (Moje dokumenty)
v adresáři paměťové karty, klikněte a podržte na bílé ploše a pak klikněte na
Paste (Vložit).
Přesuňte přílohy e-mailových zpráv. V Messaging (Zprávách)
klikněte na softvérové tlačítko Menu (Nabídka) Tools (Nástroje) Options
(Možnosti) Storage (Uložení) a zvolte Store attachments on storage card (Uložit
přílohy na paměťovou kartu). Všechny přílohy se přesunou na paměťovou
kartu a zároveň se na ni budou ukládat i nové přílohy.
Nastavte programy jako Notes (Poznámky), Word Mobile a Excel
Mobile na automatické ukládání nových položek na paměťovou kartu.
V programu klikněte na softvérové tlačítko Menu (Nabídka) Options
(Možnosti). V nabídce Save to (Ukládat na) zvolte Storage Card (Paměťová karta).

Řešení problémů a údržba
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8.5 Problémy s obrazovkou
Obrazovka je vypnutá
Pokud obrazovka nereaguje ani tehdy, když A701 zapnete, zkoušejte postupně
následovní, dokud se problém nevyřeší:
Připojte napájecí adaptér k A701 a externímu zdroji střídavého
proudu.
Resetujte A701 podle pokynů v oddílu 8.1.

Obrazovka reaguje pomalu
Ujistěte se, že A701 nemá slabou baterii a že není spuštěných mnoho
aktivních programů. Pokud problém přetrvává, resetujte A701 podle
pokynů v oddílu 8.1.

Obrazovka zamrzá
Resetujte A701 podle pokynů v oddílu 8.1.

Obrazovka je těžko čitelná
Ujistěte se, zdali je podsvícení obrazovky zapnuté.
Přesuňte se na místo s dostatkem světla.
Máte-li problém přečíst dokument z obrazovky, zkuste nastavit
procentuální přiblížení nebo velikost textu.
 Klikněte na
Settings (Nastavení)
System (Systém)
Screen
(Obrazovka)
Text Size (Velikost textu) a zvolte velikost textu.
 V programu Notes (Poznámky) klikněte na softvérové tlačítko Menu
(Nabídka)
Zoom (Přiblížení) a zvolte procentuální přiblížení.
 V programoch Word Mobile a Excel Mobile klikněte na softvérové
tlačítko View (Zobrazit) Zoom (Přiblížení) a zvolte procentuální přiblížení.
 V programu Internet Explorer pro mobilní zařízení klikněte na
softvérové tlačítko Menu (Nabídka) Zoom (Přiblížení) a zvolte velikost.

Řešení problémů a údržba
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Nepřesná odezva na kliknutí perem
Nastavte dotykovou obrazovku. Klikněte na
(Nastavení)
obrazovku).

System (Systém)

Screen (Obrazovka)

Settings
Align Screen (Nastavit

8.6 Problémy s připojením
Problémy se synchronizací
ikonu

Ujistěte se, že se právě nepoužívá žádné jiné připojení. Klikněte na
na navigačním panelu a pak klikněte na Disconnect (Odpojit).

V některých případech se mohou vyskytnout problémy s připojením tehdy,
když je A701 připojen k počítači se systémem Windows, na kterém je
spuštěný program ActiveSync 4.0. Problémy může způsobovat spolupráce
s aplikacemi brány firewall, aplikacemi na správu přenosu v síti nebo
nástroji na konfiguraci lokální sítě. Problémy odstraníte vypnutím nástrojů
na konfiguraci lokální sítě, nebo si prohlédněte řešení problémů na webové
stránce společnosti Microsoft .
Ujistěte se, zdali jste nainstalovali správnou verzi ActiveSync na stolní
počítač. Nainstalujte verzi ActiveSync dodanou s A701.
Můžete také zkontrolovat verzi operačního systému kliknutím na
System (Systém)
About (O zařízení)
Version (Verze).
Informace o verzi mohou být například „Microsoft® Windows Mobile™
Version 5.0 OS 5.1.70 (Build 14406.1.1.1).“ Zkontrolujte první číslo
následující po „14406“ (při vašem A701 se může zobrazit i jiné číslo). Je-li
toto číslo „1“, můžete používat ActiveSync 4.0; je-li toto číslo „2“, musíte
používat ActiveSync 4.1.
Settings (Nastavení)

Problémy s kabelovou přípojkou
Před vytvořením spojení se ujistěte, že A701 a stolní počítač jsou
zapnuté.
Ujistěte se, že je kabel bezpečně zasunutý do portu USB na stolním
počítači.
Řešení problémů a údržba
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Problémy s připojením pomocí modemu
Nelze vytočit číslo
Zkontrolujte, zdali je telefonní linka správně zapojena.
Zkontrolujte, zdali je telefonní linka analogová. Nezapájejte modem
do digitální telefonní linky, pokud na to není zkonstruován.

Lze vytočit číslo ale nelze navázat správné připojení
Ujistěte se, zdali síť, na kterou se pokoušíte připojit, podporuje
protokol Point-to-Point Protocol (PPP). Může to ověřit váš poskytovatel
internetových služeb nebo správce sítě.
Ujistěte se, že místo volání je správné.
Ujistěte se, že vytáčené číslo je správné.

Připojení pomocí modemu je nespolehlivé
Zkontrolujte, zdali je telefonní linka správně zapojena.

Problémy se síťovým připojením
Ujistěte se, zdali je síťová karta kompatibilní s A701.
Zkontrolujte, zdali jsou ve vlastnostech síťové karty správně
nakonfigurované nastavení IP a adresy serverů DNS nebo serverů WINS.
Může to ověřit váš poskytovatel internetových služeb nebo správce sítě.
Pokud při spuštění ActiveSync v dialogovém okně není možnost
připojení Network Connection (síťové připojení), počkejte několik minut
a pak to zkuste znova. Pokud se synchronizace nespustí okamžitě, síť je
pravděpodobně zaneprázdněná. Může proto trvat déle, dokud se A701
připojí na síť.
Zeptejte se svého správce sítě, zdali máte správné jméno použivatele
a heslo.
Zeptejte se svého správce sítě, zdali je síť, na kterou se pokoušíte
připojit, k dispozici. Pokuste se na tuto síť připojit přes jiný počítač.
Řešení problémů a údržba
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8.7 Péče o A701
Dobrá péče o A701 zajistí bezproblémový provoz a sníží riziko poškození
A701.

Všeobecné pokyny
Nevystavujte A701 nadměrné vlhkosti a extrémním teplotám.
Nevystavujte A701 dlouhodobě přímým slunečním paprskům
a silnému ultrafialovému světlu.
Na A701 neukládejte ani nepouštějte žádné předměty.
A701 nevystavujte silnému otřesu nebo pádu.
Pokud A701 nepoužíváte, uložte ho do ochranného pouzdra.
Nevystavujte A701 náhlým a silným změnám teplot. Může to
způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení, čím se A701 může poškodit.
V případě kondenzace vlhkosti A701 nechte úplně vyschnout.
Dávejte pozor, abyste A701 nepřisedli, když ho budete mít v zadní
kapse kalhot atd.
Povrch obrazovky se lehce poškrábá. Na dotek s obrazovkou
používejte jen na to určené pero. Obrazovky se nedotýkejte prsty,
klasickým perem, tužkou nebo jinými ostrými předměty.
A701 nikdy nečistěte, pokud je zapnutý. Na utírání obrazovky a
vnějších částí A701 použijte jemnou, bezprašnou, navlhčenou látku.
Na čistění obrazovky nepoužívejte papírové ručníky.
Nikdy se nepokoušejte A701 rozebrat, opravovat nebo jinak
upravovat. Rozebrání, úprava nebo jakýkoliv pokus o opravu mohou
poškodit A701, majetek, ba dokonce způsobit zranění.
Držte A701 a jeho příslušenství mimo dosahu malých dětí.

Pokyny pro telefon
Když používáte A701 během jízdy, používejte telefonní sluchadla nebo
před použitím s vozidlem zastavte.
Řešení problémů a údržba

8-8

A701 je zařízení s nízko-výkonovou rádiovou frekvencí (RF). Při zapnuté
funkci telefonu zařízení přijímá a vysílá signály RF. Pozorně si proto
přečtěte následovní pokyny:
－ Většina zařízení RF je vůči signálům RF stíněná. A701 ale navzdory
tomu může rušit nebo být rušený okolními zařízeními, jako jsou
například televizní a rozhlasové přijímače nebo počítač.
－ Vypněte funkci telefonu na místech, kde na to vyzývají upozornění na
zabránění rušení nebo nebezpečenství.
－ Vypněte funkci telefonu v blízkosti nemocnic nebo zdravotnických
zařízení (například kardiostimulátorů nebo sluchových protéz), abyste
zabránili rušení.
－ Vypněte funkci telefonu v blízkosti čerpacích stanic, skladů paliva,
chemických tovární a prostorů s výbušninami.
－ Vypněte funkci telefonu v letadle, abyste zabránili rušení palubních
přístrojů a možnému nebezpečenství.

Pokyny při cestování
Před cestováním s A701 si zálohujte své údaje. Jako dodatečné
opatření si vezměte s sebou kopii zálohy.
Máte-li nainstalovanou kartu SD/MMC, vyberte ji ze slotu.
Vypněte A701 a odpojte všechna externí zařízení.
Ujistěte se, že baterie je úplně nabitá.
Vezměte si s sebou napájecí adaptér. Používejte ho jako napájecí
zdroj a jako nabíječku baterie.
Když A701 na cestě nepoužíváte, ponechejte ho v ochranném
pouzdře.
A701 noste s sebou a v ochranném pouzdře a při registraci před
odletem ho nenechte v batožině.

Řešení problémů a údržba
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Plánujete-li s A701 cestovat do jiných krajin, poraďte se se svým
prodejcem o napájecím adaptéru, který lze použít v dané cílové krajině.
Plánujete-li v zahraničí vytvořit připojení pomocí modemu, ujistěte
se, že máte pro cílovou krajinu vhodný modem a kabel.

Řešení problémů a údržba

8-10

A Informace o předpisech
NOTE: Štítky umístněné na vnější části zařízení vyjadřují předpisy, kterým daný model
vyhovuje. Zkontrolujte tyto štítky na zařízení a prohlédněte si příslušná vyhlášení v této
kapitole. Některé vyhlášky se týkají jen specifických modelů.

A.1 Vyhlášky předpisů
Evropská Vyhláška
Výrobky s označením CE, jsou v souladu se Směrnicí o rádiových a
telekomunikačních koncových zařízeních (Radio & Telecommunication
Terminal Equipment Directive (R&TTE)) (1999/5/EEC), Směrnicí o
elektromagnetické kompatibilitě (Electromagnetic Compatibility Directive)
(89/336/EEC) a Směrnicí o nízkém napětí (Low Voltage Directive)
(73/23/EEC) – doplněné Směrnicí 93/68/ECC – vydanou Komisí Evropského
Společenstva.
Soulad s těmito směrnicemi znamená přizpůsobení se následujícím evropským
normám:
Směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (Radio &
Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE)) (1999/5/EEC)
EN 301 511 / EN 300 328
Osobitá podmínka míry absorpce (SAR)
Norma: EN 50360, EN 50361
73/23/EEC Směrnice o nízkém napětí (LVD)
IEC 60950-1:2001
89/336/EEC Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC-Directive)
Norma: EN 301489-1/7/17
Výrobce není odpovědný za úpravy vykonané použivatelem a případné
následky, které mohou ovlivnit soulad produktu s označením CE.

Informace o

předpisech

A-1

A.2 Bezpečnostní opatření
O napájecím adaptéru
UPOZORNĚNÍ: Používejte jen napájecí adaptér (PHIHONG,
PSC05R-050) dodaný se zařízením. Používání jiného typu napájecího
adaptéru je nebezpečné a může způsobit poruchu.
Tento výrobek je určený na dodání se ZAPSANOU napájecí
jednotkou označenou „LPS“, „Limited Power Source“ a maximálním
výkonem + 5 V dc / 1.0 A.
Adaptér nepoužívejte ve velmi vlhkém prostředí. Nikdy se
nedotýkejte adaptéru, máte-li mokré ruce nebo nohy.
V okolí adaptéru zabezpečte dostatečné větrání. Nepoužívejte ho na
místech s omezeným prouděním vzduchu.
Adaptér připojte k správnému zdroji energie. Údaje o potřebném
napětí a uzemnění najdete na zařízení nebo jeho obalu.
Adaptér nepoužívejte, poškodí-li se jeho kabel.
Adaptér se nepokoušejte opravit. Neobsahuje žádné opravitelné části.
Vyměňte ho, je-li poškozený nebo vystavěný nadměrnému vlhku.

O baterii
UPOZORNĚNÍ: Při nahrazení baterie nesprávným typem vzniká
riziko výbuchu. Vybité baterie se musí zlikvidovat podle pokynů.
Baterii nahraďte jen tím jistým typem nebo typem, který doporučuje
výrobce.
Baterii nepoškozujte, nepřepichujte a neházejte do ohně. Baterie
může prasknout nebo vybuchnout a uvolnit nebezpečné chemikálie.
Používejte len předepsanou nabíječku.
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O vystavení působení rádiové frekvence
Toto zařízení je nízko-výkonový rádiový vysílač a přijímač. Když je zapnuté,
přijímá a také vysílá signály rádiové frekvence (RF). Míra absorbování
vyzařování (SAR) je jednotka na měření množstva energie rádiové frekvence,
kterou absorbuje tělo. Nejvyšší hodnota SAR pro tento produkt během testování
byla 0,774 W/kg, co je méně než limit 1,6 W/kg. Funkci telefonu ale používejte
opatrně, abyste snížili vliv energie rádiové frekvence na lidské tělo. Snažte se
uskutečňovat co nejkratší hovory.

O elektrostatickém výboji
Elektrostatické výboje mohou rušit normální fungování elektronických
zařízení. Takové výboje mohou způsobit nesprávnou činnost zařízení
a následně způsobit poškození údajů nebo stratu neuložených údajů.
V takových případech pomůže resetování zařízení.
Údaje se doporučuje pravidelně ukládat a zálohovat, čím se zabrání jejich
případné ztrátě způsobené elektrostatickými výboji nebo jinými událostmi.
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