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Před použitím Pocket PC si prosím přečtěte tuto příručku.
Tento produkt není z výroby dodáván nabitý. Když jej chcete poprvé
použít, doporučujeme do něj vložit baterii tak, jak je popsáno na
přiloženém obrázku a před použitím plně nabít (8 hodin).
Před vložením SIM karty se ujistěte, že jste zmáčknuli tlačítko ALL
OFF v programu Wireless Manager a tím vypnuli funkce telefonu a
Bluetooth modulu ve Vašem Pocket PC. Potom stiskněte tlačítko
„Power” v horní části Pocket PC, kterým vypnete obrazovku. Jinak se
mohou objevit problémy s nekorektním odpojením.
Pokud se nacházíte v letadle, nemocničním zařízení, benzinové pumpě
nebo všude tam, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení, jděte
do Wireless Manageru a klikněte na tlačítko ALL OFF, vypněte
telefon a Bluetooth modul ve svém Pocket PC. Tlačítkem „Power”
vypnete pouze displej.
Pokud se Pocket PC poškodí, zašlete jej prodejci na opravu.
Nepokoušejte se sami rozebírat Pocket PC, jinak přijdete o záruku.

Kde hledat informace
Pro informace o:
Programy ve Vašem Pocket
PC

Zdroj:
Tato uživatelská příručka a nápověda ve
Vašem Pocket PC. Pro zobrazení Nápovědy
klikněte na ikonku
a vyberte
Nápověda
CD-ROM Začínáme s Pocket PC

Další předinstalované
programy ve Vašem Pocket
PC
Připojení a synchronizace s Vybrané kapitoly v této uživatelské příručce
PC
nebo online nápověda k aplikace ActiveSync
Aktuální informace o Pocket http://www.microsoft.com/windowsmobile/
PC a operačním systému
Tento dokument slouží pouze jako seznam funkcí, specifikací a obrázků.
Aktuálně zakoupený produkt se bere jako standard.
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1 Satelitní navigace s hlasovým
výstupem /
Instalace navigačního zařízení





Pocket PC
 Nabíječka do auta (volitelné příslušenství): když začne být Pocket PC
vybité, nabijte jej. K nabíjení jej připojíte zapojením cigaretového
nabíječe do zásuvky 12V v autě a do zdířky na dolní straně Pocket PC.
Upozornění: Přijímač GPS je zabudován uvnitř Pocket PC. Má-li sklo auta
na sobě metalickou fólii nebo je Pocket PC stíněno součástmi auta,
může to mít nepříznivý vliv na citlivost a příjem signálu.
Satelitní navigace s hlasovým výstupem
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Instalace navigačního GPS Software
Při instalaci navigačního software se řiďte instrukcemi v manuálu.

Podmínky pro používání GPS navigace
Použiváním tohoto systému souhlasíte s následujícími podmínkami:

1. Když používáte zařízení, používejte prosím odpovídající držák do auta.
Pocket PC zasuňte bezpečně do držáku. Mějte na vědomí, že instalace na
místech znázorněných na obrázku níže je zakázána.









 Neumísťujte zařízení na místo, kde brání řidiči ve výhledu
 Neumísťujte zařízení před airbag
 Neumísťujte zařízení na místo, kde nemůže být bezpečně uchyceno
 Neumísťujte zařízení v blízkosti spolujezdcova airbagu
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2. Nastavte cílové místo navigace před jízdou. Nikdy nepracujte s navigací
během řízení.
3. Používejte navigační systém s opatrností. Dává-li systém špatné údaje, o
bepečnou jízdu se musí postarat řidič.
4. Zjišťování pozice pomocí GPS je limitováno počasím, místem (vysoké
budovy, tunely, podjezdy, stromy, mosty). Většina GPS přístrojů
nefunguje uvnitř budov, signál GPS také neproniká metalickou fólií proti
slunci u aut. Instalujte GPS zařízení na místech s velkým rozhledem jako
např. za přední sklo automobilu, které by nemělo být zakryté fólií
odrážející teplo.
5. Je-li příjem GPS signálu slabý, můžete použít externí anténu pro GPS,
která zlepší příjem signálu.
6. GPS systém vybudovalo Ministerstvo obrany Spojených Států
Amerických, které je také zobpovědné za údržbu, provoz a kalibraci.
Jakékoli změny které provede, mohou mít vliv na práci a přesnost
navigačního GPS systému.
7. Bezdrátová zařízení (mobilní telefony, detektory silničních radarů) mohou
rušit satelitní signál a nebo způsobovat jeho zhoršený příjem.
8. GPS pozice je pro řidiče pouze doporučená, a proto nemusí přesně
zachycovat aktuální dopravní situaci.
9. Elektronické mapy v navigačním systému jsou navrženy pro běžné zjištění
polohy, nikoli však s vysokou přesností rozlišení. Uživatel by měl zjistit
svou přesnou polohu v závislosti na aktuální situaci na silnici.

Satelitní navigace s hlasovým výstupem
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10. Cesta, vypočítaná navigačním systémem, audio povely a křižovatky jsou
odvozeny z optimální cesty na elektronické mapě. Slouží pouze k
řidičově základnímu náhledu, vlastní cestu by měl řidič přizpůsobit
aktuální dopravní situaci.
11. Pokud navigaci nepoužíváte, nenechávejte ji v autě samostatně. Pokud
bude vystavena příliš silným teplotám, může se přehrát baterie a dojít k
nenávratnému poškození zařízení. To může ohrozit i Vaše vozidlo.

1-4

Aktualizace GPS pozice
 Kliněte na

, Programy, GPS, a spusťte program Satellite Data

Update (Aktualizace GPS pozice).

Připojte se na server poskytovatele, ze kterého budou ihned stažena
lokační data a zároveň dojde k zapnutí funkce GPS. Poznámka: Pomocí
některého z následujících typů připojení dojde ke stažení lokačních dat, která
slouží k lepšímu zaměření a získání GPS pozice. V případě, že je k dispozici
několik typů připojení, budou vybrána postupně v tomto pořadí:
1. Připojení přes ActiveSync: Připojte Vaše Pocket PC k PC. Mějte na
paměti, že váš PC musí být připojení Internetu.
2. Připojení přes bezdrátovou síť.
3. Připojení přes GPRS: V zahraniční nebude automaticky použito
roamingové připojení. Pokud je to nutné, použijte manuální update.

Automatická aktualizace GPS
pozice v nastavený čas:







Zaškrtněte automatické aktualizace
(Auto Update).

Nastavte datum.
Nastavte čas.
Text zobrazující expiraci GPS
pozice. V tomto dni budete
informování varovnou zprávou.

Satelitní navigace s hlasovým výstupem
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Kliněte na tlačítko Download
(Stáhnout) pro manuální
aktualizaci GPS pozice.

Klikněte na Nastavení v aplikaci
Satellite Data Update.

Zaškrtněte expirační upozornění




pro varování vypršení aktuálnosti
GPS pozice.

Tato možnost je defaultně
zaškrtnuta. Systém bude
automaticky aktualizovat data když
budete online.
Při připojení přes GPRS Vám
mohou být účtována přenesená
data.

Až nastavíte ve Vašem Pocket PC datová připojení a aktivujete
automatické aktualizace a funkci Internetového připojení, bude systém
automaticky aktualizovat Vaši pozici (opakovaně po určitém čase).
1. Připojení přes ActiveSync. Ověřte, zda je Vaše Pocket PC připojeno k PC,
a zároveň zda je PC připojený k internetu.
2. Bezdrátové připojení k síti.
3. GPRS připojení.
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Až dojde k expiraci GPS dat, objeví



se Vám na displeji následující
varovná zpráva.

Ikonka upozorňující na expiraci
GPS dat.



Klikněte na Notifikační zprávu
pro zobrazení jejího obsahu.



Klikněte na Zavřít pro zrušení
akce.

Satelitní navigace s hlasovým výstupem
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Lokační SMS
 Klikněte na

, Programy, GPS, a vyberte Lokační SMS.

Můžete využít GPS navigace ve Vašem Pocket PC pro zaslání lokační
SMS s Vaší aktuální GPS pozici nalezenou tímto programem. Tu můžete
zaslat jako klasickou SMS zprávu přátelům ve Vašich kontaktech. To může
být užitečné v případě únosu, ohlašování katastrof, volání o pomoc nebo jen
pro odeslání Vaší GPS pozice. Navíc je pro Vás připraveno několik
předdefinovaných SMS zpráv vycházejích z nejčastějších situací.







1. Tento program doporučujeme
spouštět když máte zaručen kvalitní
příjem signálu.

Klikněte zde pro zobrazení
Kontaktů, postupně tak můžete
vybrat několik kontaků.

Také můžete telefonní číslo zadat
ručně.V případě více příjemců
použijte znak “;” pro oddělení.


Do tohoto pole můžete zadat váš doplňující text (název ulice či města, kde
se aktuálně nacházíte).

V tomto poli dochází k automatickému vyhledávání GPS pozice.
Klikněte na tuto ikonku pro výběr, přidání, editaci nebo vymazání
nejčastěji používaných zpráv.

Klikněte pro odeslání Vaší lokační SMS zprávy.
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2. Vyberte

na obrazovce

programu, nyní uvidíte seznam
předdefinovaných zpráv. Použijte
OK pro potvrzení zprávy.
Přidržením stylusu na některé ze
zpráv dojde k zobrazení
vyskakovacího menu, ze kterého
můžete přidávat, upravovat nebo
mazat předdefinované lokační
SMS.
3. Takto bude vypadat odeslaná
lokační SMS zpráva. Zobrazení
samozřejmě může být odlišné v
závislosti na typu telefonu příjemce.

Satelitní navigace s hlasovým výstupem
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2 Začínáme /
Obsah balení
Pocket PC, Stylus, Baterie, CD Začínáme, Uživatelský manuál, Síťová
nabíječka, USB kabel, Headset a Ochranné pouzdro.











Pocket PC
Manuál

Stylus
USB kabel

Baterie
Nabíječka



CD Začínáme

Začínáme
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Pohledy
4

5

22

6
19

8

7
1

24
20

9

2

25
10

3

23

11

12
15
16

21

13
14
17
18

Klávesy pro regulaci hlasitosti
Zdířka pro sluchátka a mikrofon
Telefonní reproduktor
LED dioda Wi-Fi (Žlutá)
LED dioda Bluetooth (Modrá)
LED dioda GPS (Modrá, bliká 2x)
9 Dotykový displej
11 Pravá Soft-Key (klávesa)
Tlačítko Ukončit/Zavěsit
13

1
3
5
7

15 Slot na MicroSD kartu
17 Mini USB port

19 Tlačítko Power (Zapnout)
21 Spoušť Kamery (Fotoaparátu)
23 Skrytá telefonní anténa
25 Zadní kryt pod kterým je umístěna
baterie.
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2
4
6
8

Ovládání hlasem
Horká klávesa určena pro GPS
Spouštění M-Desku
LED dioda nabíjení (Červená)
LED dioda telefonu (zelená)

10 Levá Soft-Key (klávesa)
Tlačítko Odeslat/Volat
12
14 Navigační joystick. Středové
tlačítko slouží jako
potvrzovací klávesa.
16 Mikrofon
18 Zdířka pro teleskopický
stylus, který se postupně
vysune.
20 Otvor pro Reset
22 Objektiv fotoaparátu/ zrcátko
pro autoportréty
24 Reproduktor

Funkce horkých kláves (HotKeys)








Hardwarové
tlačítko













Krátký stisk
(Zmáčkněte a pusťte)
Změna hlasitosti
Zoomování fotoaparátu
Spuštění Hlasového ovládání

Dlouhý stisk
(Přidržte po několik
sekund a pusťte)
-Spuštění Poznámek

Klávesa určena pro spouštění GPS -Spuštění aplikace M-Desk
Aktivace Telefonu/vytočení
čísla/příjem hovoru
Levá Soft-Key: Soft-Klávesy na
pravé a levé straně slouží k
provádění operací na displeji.
Pravá Soft-Key

-Telefonní funkce “Přidržet
hovor”
--

-Vypne telefonní část
pokud je aktivní
Zapne telefonní část
pokud je vypnutá

Ukončí probíhající hovor
Odpojení aktivního GPRS
Přeskočí na Today obrazovku
Tlačítko Power = Aktivuje nebo
vypne displej
Tlačítko Power + Restart
= Studený start
Restart

--

Fotoaparát

Kamera

---

Začínáme
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Zadní strana
1 Vložte SIM kartu do slotu pro SIM 2 Baterie
kartu tak, aby směřovala zlatými
kontakty dolů. Držte se postupu
zachyceném v ilustraci.
3 Zadní kryt
4 Při instalaci baterie se držte
ilustrací.
5 Zámek baterie
Vložení SIM karty

1

2

3

Vložení Baterie

Odemknuto

4

2-4

5

Zamknuto

První použití Pocket PC
Nabíjení a Cestovní nabíječka
Připojte nabíječku do sítě ve Vašem domě.
Připojte konektor nabíječky do USB portu. Pocket PC se začne
automaticky nabíjet.

Pokud chcete propojit Pocket PC a PC, použijte synchronizační kabel.
Ten nejprve zasuňte do USB portu v Pocket PC a poté zasuňte jeho
druhý konec do USB portu Vašeho PC. Pocket PC se začně automaticky
nabíjet.





1. Odstraňte zadní kryt.
(Pokud otevíráte Pocket PC poprvé, budete muset nejprve vložit baterii,
kterou naleznete v balení).
2. Vložte správně baterii a použijte zámek pro její usazení.

Začínáme
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3. Připojte nabíječku do zásuvky a potom zapojte kulatý konektor
z nabíječky do konektoru napájení v Pocket PC. Pocket PC se začne
automaticky nabíjet.
4. Studený Start: Stiskněte a držte jednou rukou tlačítko „Power“ a stylusem
v druhé ruce stiskněte tlačítko „Reset“. Současně pusťte „Power“ i „Reset“.
Počkejte na restart Pocket PC a poté sledujte instrukce na obrazovce.
5. První nabití baterie po vybaleníní Pocket PC zabere zhruba 8 hodin,
následné již jen necelé 3 hodiny. Po nabití odpojte nabíječku. Abyste
zajistili bezproblémové používání, nabíjejte Vaše Pocket PC pravidelně.
6. Ikonka baterie

v pravém horním rohu zobrazuje aktuální stav baterie.

7. LED dioda v pravé horní části Pocket PC indikuje nabíjení a další příznaky
správného fungování.
Nabíjení

Plně nabito

Vybitá baterie

Dioda svítí červeně

Červená dioda zhasne

Dioda bliká červeně

a začne svítit zelená dioda
Telefon je zapnutý

Upozornění a varování

Dioda bliká zeleně

Dioda bliká oranžově

8. Signalizační LED dioda na levé straně Pocket PC
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Aktivní Wi-Fi

Aktivní Bluetooth

Aktivní GPS

Dioda svítí žlutě

Dioda bliká modře

Dioda bliká 2x modře

každé 4 vteřiny

každé 4 vteřiny

Výměna baterie
Pokud je aktivní telefonní modul, GPRS nebo Wi-Fi připojení,
deaktivujte je a až poté vyjměte baterii.

1. Mírnou silou vysuňte kryt baterie.
2. Odemkněte zámek baterie (posuňte jej směrem dolů) a vyjměte baterii.
3. Vyměňte baterii a uzamkněte zámek. Když odstraníte baterii, Vaše Pocket
PC se přepne do režimu spánku.
4. Vložte zadní kryt zpět do drážek a zaklapněte jej.

Odemknuto

Zamknuto

Začínáme
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Zapnutí a vypnutí Pocket PC
Tlačítko Power

Režim spánku
1. Zmáčkněte tlačítko “Power” na Vašem Pocket PC pro aktivaci Režimu
spánku. V tomto režimu dojde k vypnutí displeje, avšak veškeré procesy
zůstanou i nadále spuštěny. Pokud máte zapnutou telefonní část, bude
samozřejmě možné i nadále přijímat hovory.
2. Pokud chcete displej opět aktivovat, zmáčkněte opět tlačítko “Power”.

3. Klikněte na

, Nastavení,

tabulka Systém, Napájení a poté
přepněte na záložku Rozšířené. Zde
můžete nastavit automatické
vypínání displeje po uplynutí
časového intervalu.
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Zapnutí obrazovky
Toto zařízení je navrženo tak, aby při svém provozu šetřilo elektrickou
energií. Pokud je displej vypnutí, zmáčkněte tlačítko “Power” na Vašem
Pocket PC pro jeho zapnutí.

Pokud je obrazovka příliš tmavá,
nastavte jinou úroveň podsvícení.

Klikněte na

, Nastavení, tabulka

Systém, Podsvícení a zde se
přepněte na záložku Úroveň
podsvícení.

 Používání stylusu na dotykové obrazovce
Pocket PC je navrženo pro grafické ovládání. Obecně řečeno, výrazy jako
“použijte stylus na základní akce - kliknutí, tažení, kliknutí a držení” se
vykonávají na obrazovce. Ostatní akce jako reset nebo studený Start
vyžadují použití hrotu stylusu.
Vytáhněte stylus do plné délky pro snazší manipulaci po dotykové
obrazovce. Když je stylus úplně zastrčen ve svém držáku, jeho délka se
zmenší.
Vyvarujte se silných dotyků stylusu nebo Vašich prstů na displeji.

Začínáme
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Restartování
Pokud se dostanete do situace, kdy s Pocket PC nemůžete normálně
pracovat, případně zařízení nereaguje na Vaše příkazy, je potřeba provést
Reset.

Podle Vašeho úvážení můžete provést několik typů Restartu:

1. Reset

Zmáčkněte hrotem stylusu otvor pro “Reset”.

2. Obnova továrního

Pokud je displej funkční, klikněte na

nastavení

,

Programy, Utility, a zde spusťte aplikaci
Default Settings (Defaultní nastavení).

3. Studený Start

Podržte tlačítko “Power” a zároveň zasuňte hrot
stylusu do otvoru pro “Reset”. Poté současně
pusťte obě tlačítka. Dále je potřeba podržet
červené tlačítko

dokud se na displeji

neobjeví text, pak můžete tlačítko pustit. Pak už
je jen potřeba odpovědět na otázky.
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Reset
Jak provést reset: Hrotem stylusu
zmáčkněte tlačítko na boku Pocket PC.

Příklad: Pokud Pocket PC není schopno provádět normální operace,
neodpovídá nebo zatuhla obrazovka, proveďte restart.

Výsledek: V okamžiku, kdy Pocket PC automaticky dokončí start
operačního systému, zobrazí se Today obrazovka operačního systému
Windows Mobile, na které uvidíte výrobcem předinstalované aplikace,
uživatelská data, nově nainstalované programy a další položky.

Začínáme
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Obnova továrního nastavení
 Klikněte na

, Programy, Utility, a spusťte aplikaci Default Settings

(Defaultní nastavení).

1. Pokud jste tuto aplikaci spustili
nedopatřením, klikněte na

v

pravém horním rohu pro její
ukončení, tato volba nebude mít
žádný vliv na nastavení systému.
2. Pokud si opravdu přejete provést
zmíněnou akci, opište do pravého
políčka znaky z levého bloku a poté
stiskněte tlačítko OK.

Příklad: Pokud není Pocket PC schopno normálně pracovat nebo není v
pořádku dotykový displej.

Výsledek: Tento krok vymaže veškerá uživatelská data ve Vašem Pocket
PC a zároveň obnoví tovární nastavení. Mějte proto na paměti, že přijdete
o veškeré Vámi nainstalované aplikace, položky v Inboxu (Zprávy) a
všechny uživatelská data.
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Manuální obnova továrního nastavení
Jak na to: Držte tlačítko “Power” na
Vašem Pocket PC a zároveň stiskněte
hrotem stylusu otvor pro “Reset”. Poté
současně pusťte obě tlačítka.

Příklad: Pokud nepomáhá předchozí restart nebo je obrazovka zamrzlá (a
vy se nemůžete dostat do operačního systému).

Před “manuální obnovou továrního nastavení” si prosím přečtěte
následující pokyny, které je nutné znát k provedení tohoto úkonu.
1. Pokud po provedení nezmáčknete žádnou klávesu, Vaše Pocket PC se
automaticky spustí bez provedených změn, tzn. provede se to samé, jako
při klasickém restartu stylusem.
2. Pokud jste již provedli předchozí restart a Vaše Pocket PC není stále
schopné normálně pracovat, vyzkoušejte následující řešení:
Po manuální obnově továrního nastavení podržte klávesu

na pravé

straně Pocket PC dokud se nezobrazí systémová obrazovka, pak můžete
klávesu pustit. Nyní si prosím přečtěte následující instrukce, které Vám
pomohou správně provést Manuální obnovu továrního nastavení.

Začínáme
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Proveďte výše popsaný stisk kláves a poté držte tlačítko

. Systém se

zeptá na dvě otázky.

1. Vymazat všechna data a načíst tovární
nastavení? (Defaultně je “Ne”. Pokud
nevyberete Ano nebo Ne během několika vteřin,
systém automaticky použije “Ne”.)
Pokud dále přidržíte levou Soft-Key a vyberete
odpověď “Ano”, systém vymaže veškerá data a
obnoví tovární nastavení. Až se Vaše Pocket PC
restartuje, pokračujte instrukcemi na obrazovce.
2. Vymazat pouze registry? (Defaulně je “Ne”.
Pokud nevyberete Ano nebo Ne během několika
vteřin, systém automaticky použije “Ne”.)
Pokud dále přidržíte levou Soft-Key a vyberete
odpověď “Ano”, systém vymaže pouze registry
systému Windows Mobile.

 Upozornění!
1. Po provedení studeného startu bude Pocket PC obsahovat pouze Microsoft
Windows a předinstalované programy. Pokud odpovíte Yes na obě dvě
otázky po studeném startu, další položky jako jsou uživatelem zadaná
data, nově instalované programy budou ztraceny.
Jsou dvě možnosti, jak zachovat Vaše data a nastavení:
Proveďte klasický restart pomocí stylusu.
Proveďte manuální obnovu továrního nastavení a odpovězte “Ne” na
zobrazené otázky.
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3 Používání Pocket PC /
Start
Obrazovka
 Klikněte na

, Nastavení, tabulka Systém, a zde vyberte Obrazovka.

Při první zapnutí nebo po studeném startu Vás systém požádá o kalibraci
obrazovky. Laskavě pokračujte a klikněte doprostřed každého křížku (+),
který se objeví a postupujte podle instrukcí na obrazovce tak, abyste
dokončili kalibraci. Pokud si myslíte, že jste nekliknuli přesně tak, jak jste
chtěli, pusťte podle návodu níže kalibraci znovu.

Orientace obrazovky:



Portrait (na výšku - default)
Landscape (na šířku pro praváky)
Landscape (na šířku pro leváky)



 Klikněte na tlačítko Kalibrovat
obrazovku pro kalibraci displeje.
Jakmile se objeví obrazovka pro



kalibraci, použijte stylus. Nakonec
klikněte na

pro ukončení.

 Záložka Velikost písma: Zde si
můžete nastavit velikost písma.

Používání Pocket PC
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Následující kroky Vás přenesou rovnou do režimu kalibrace obrazovky.
Tyto kroky představují rychlejší a efektivnější cestu, jak se dostat do
kalibračního módu. A také představují způsob, jak se dostat do programu
Obrazovka, pro změnu orientace obrazovky bez obtížného výběru nebo
použití stylusu.

1. Současně stiskněte levé softwarové tlačítko a tlačítko uprostřed
navigačního joysticku.
2. Pak je současně pusťte a dostanete se do kalibrace obrazovky.
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Obrazovka Dnes (Today)
Pokud zapnete obrazovku Vašeho Pocket PC každý den (nebo po 4
hodinové neaktivitě), uvidíte “Obrazovku Dnes” neboli “Today”.
Samozřejmě se na ni můžete dostat kliknutím na

a vybráním položky

Today. Na “obrazovce Dnes”, uvidíte důležité události pro aktuální den.



  


Start. Zde klikněte pro
spouštění programů.

 Zde klikněte pro povolení nebo
vypnutí GPRS připojení.





Ikonka signálu. Klikněte pro
vypnutí/aktivaci GSM modulu.



Ikonka reproduktoru sloužící k
regulaci hlasitosti.

Čas. Kliknutím na displej zobrazíte aktuální datum a čas a blížící se
události. Kliknutím a držením vyberete ze seznamu analogové nebo
digitální hodiny.

Obrazovka „Dnes“. Zobrazuje důležité informace pro dnešní den. Klikněte
na libovolnou položku a otevře se odpovídající program, např.

pro

přihlášení do aplikace Pocket MSN.

 Rychlé odkazy (QuickLink). Kliknutím na obrázek spustí odpovídající
program.
Rychlé odkazy pro systémové programy jako Wireless Manager, Profily,
Filtr hovorů atd.
Rychlý odkaz na Telefon. Rychlý odkaz na Kontakty.
Používání Pocket PC
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Následující tabulka nabízí ikony, která můžete vidět na navigační liště
nebo příkazové liště. Ve sloupci „Význam” naleznete popis ikony nebo její
akce při kliknutí na ikonu.

Ikona

Význam
(umístění na navigační listě nahoře na obrazovce)
Reproduktor je zapnutý.
Reproduktor je vypnutý.
Nabíjení hlavní baterie.
Hlavní baterie je skoro vybitá.
Hlavní baterie je vybitá.
Hlavní baterie je plně nabitá.
Upozornění na jednu nebo více nových zpráv MSN
Messengeru.
Upozornění na jednu nebo více SMS zpráv nebo e-mailů.
Upozornění na jednu nebo více hlasových zpráv.
Pokud není na liště místo na zobrazení všech ikon upozornění,
klikněte na tuto ikonu pro zobrazení všech ikon.
Prezentace PowerPointu.
Aktivní spojení s počítačem.
Probíhající synchronizace přes Active Sync.
SIM karta je nedostupná.
Telefonní část je vypnuta.
Úroveň GSM signálu.
GPRS není používáno.
GPRS je používáno.
Dostupné GPRS.
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Ikona

Význam
(umístění na navigační listě nahoře na obrazovce)
Bezdrátová síť je aktivní.
Vyhledávání bezdrátové sítě.
Bezdrátová síť je používána.

Ikona

Význam
(umístění na příkazové liště v dolní části obrazovky)
Profil Normální.
Profil Jednání.
Profil Venku.
Profil Tichý.

Používání Pocket PC
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Programy
Můžete přepínat z jednoho programu na druhý tak, že jej vyberete
z menu

. Můžete si přizpůsobit, které programy budete mít v tomto

menu. Více informací najdete v kapitole „Změny nastavení“. Pro přístup
k programům musíte kliknout na

Ikona

, Programy a vybrat program.

Složka

Popis

Hry

Bubble Breaker, Solitaire

Multimédia

Camera, FM Tuner, Image Maker,
Image Wizard, Multimedia Manager

Telefon

Add Ring tone, Call Filter, MMS
Composer, Scenarios, SIM Manager,
SIM Tool Kit, Skype Receiver Switch,
SMS Sender, Speed Dial

Utility

Backup Utility, Bluetooth Manager,
Default Settings, M-Desk, WLAN
Utility

Hlasové ovládání

Voice Commander, Voice Commander
Settings

GPS

Location SMS, Satellite Data Update

ActiveSync

Synchronizuje informace mezi Pocket
PC a stolním počítačem.

Kalendář

Umožňuje správu a vytváření nových
připomínek a schůzek.

Kontakty

Umožňuje správu kontaktů na přátele a
kolegy.

Poznámky

Vytváří poznámky, nákresy a zvukové
záznamy.

Úkoly
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Umožňuje správu úkolů..

Ikona

Programy

Popis

Zprávy/Emaily

Posílá a přijímá SMS/emailové zprávy.

Internet Explorer

Pro prohlížení WWW stránek a WAPu,
stahování programů a souborů z
Internetu.

Pocket MSN

Program pro přístup k MSN, např.
přijímání a posílání zpráv za použití
kontaktů z MSN Messengeru.

Word Mobile

Vytváří nebo edituje dokumenty Wordu
vytvořené na stolním počítači.

Excel Mobile

Vytváří nebo edituje sešity Excelu
vytvořené na stolním počítači.

PowerPoint Mobile

Zobrazuje prezentace PowerPointu
vytvořené na stolním počítači.

Kalkulačka

Zvládá základní početní operace.

Obrázky a Video

Vytváří, zobrazuje a edituje obrázky.

Windows Media Player

Přehrává filmy a zvukové soubory.

Správce souborů

Spravuje soubory a adresáře.

Wireless Manager

Spravuje mobilní telefon a funkce
Bluetooth a Wi-Fi.

Skype

Povídejte si s přáteli z celého světa bez
omezení.

Vaše Pocket PC má jedno nebo více programových tlačítek, které jsou
umístěny na přední straně Pocket PC. Ikonka na každém tlačítku zobrazuje,
který program se jím spouští. Další informace naleznete v sekci
“Předefinování tlačítek”.

Používání Pocket PC
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Systémové programy
, Nastavení, záložka Osobní

Program

Popis

Tlačítka

Přiřazuje funkce k tlačítkům na Pocket PC.

Vstup

Nastavuje možnosti metod vstupu (klávesnice).

Menu

Nastavuje položky zobrazované v menu

MSN Nastavení

Nastavuje parametry pro Pocket MSN.

Start.

Informace o majiteli Zobrazuje informace o vlastníkovi Pocket PC.
Heslo

Nastavuje přístupová práva a heslo do Pocket PC.

Telefon

Nastavuje parametry pro mobilní telefon.

Zvuky & Oznámení

Nastavuje hlasitost, zvuky a oznamování událostí.

Obrazovka Dnes

Nastavuje vzhled obrazovky Dnes a zobrazované
informace.
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, Nastavení, záložka Systém
Program

Popis

Informace o PPC

Zobrazuje důležité informace o Pocket PC.

Podsvícení

Nastavuje jas a úroveň podsvícení.

Certifikáty

Certifikáty síťové identifikace pro prevenci
neautorizovaného přístupu.

Hodiny & Alarmy

Nastavuje čas a budíky.

Paměť

Zobrazuje využití paměti a seznam běžících
programů.

Mikrofon
Napájení

Nastavuje hlasitost mikrofonu.
Zobrazuje parametry napájení, zda se má nebo nemá
Pocket PC vypínat při nečinnosti.

Místní nastavení

Nastavuje region a formáty data, času, apod.

Odebrat programy

Odstraní programy, které už nechcete používat.

Displej

Kalibrace obrazovky pomáhá v přesnosti doteku
s displejem. Také můžete zvolit orientaci (natočení)
obrazovky.

Systémové

Zobrazí systémové informace.

informace

, Nastavení, záložka Připojení
Program
Příjem dat (Beam)

Popis
Nastavuje, zde se budou automaticky přijímat data
nebo ne.

Průvodce připojením Průvodce nastavením datových služeb pro jednotlivé
operátory.
Připojení

Nastavuje datová připojení.

CSD připojení

Nastavuje Pocket PC do režimu simulace modemu
pro připojení na Internet pomocí GSM modulu.

Síťové karty

Nastavuje detaily síťových karet.

USB do PC

Změní typ USB připojení
Používání Pocket PC
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M-Desk
 Zmáčkněte klávesu se symbolem

v horní části Pocket PC pro

spuštění programu M-Desk.

 Klikněte na

, Programy, Utility, a vyberte M-Desk.

Pomocí této aplikace můžete třídit programy do kategorií nebo dokonce
měnit pozadí na panelu příslušejícímu jednotlivým aplikacím podle Vašeho
osobního výběru. Kategorizace, změna jména, mazání nebo změna barvy
textu jmen programů v M-Desku nebude mít efekt na standardní nastavení
Pocket PC.




 Klikněte na Phone, PDA nebo jiné
záložky pro přenutí do jiné
kategorie. Klikněte a držte na
záložce stylus, zobrazí se
vyskakovací menu, pomocí kterého
můžete záložku přejmenovat,






posunout dopředu nebo zpět.

 Ikona programu vybraného v této
kategorii. Kliknutím jej spustíte.

 Klikněte a držte. Vyskakovací
menu, pomocí kterého můžete
přejmenovat, smazat, vyjmout
program.

 Kliknutím na prázdném místě
můžete přidat nový program nebo
změnit pozadí kategorie.



Přepne profil

Zapne nebo vypne reproduktor

Zapne nebo vypne Bluetooth sluchátko
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Přepne do Nastavení kategorií

 Obrazovka kategorie systému.
Tato kategorie má předdefinovány




programy automaticky a nemůžete
je změnit nebo smazat. Všechny
informace jsou automaticky
obnovovány.

 Pokud není v Pocket PC žádná
paměťová karta, její ikona zešedne
a bude označena značkou X.



 Mění orientaci obrazovky.





 Obrazovka Nastavení systému
 Vyskočí z této obrazovky.
 Klikněte na Phone, PDA nebo na
jinou záložku. V každé kategorii
může být 12 programů.



 Ikony programů ve vybrané
kategorii.

 Výběr programů do kategorie:
kliknutím na  u programu
potvrdíte jeho výběr.



Další kliknutí na  změní
zaškrtávátko na □ a zruší výběr do
kategorie. Pokud je program
zařazen do jiné kategorie, položka
je šedá a nepřístupná.

 Klikněte na Nastavení a Výběr
stylu pro změnu obrázku pozadí.

Používání Pocket PC
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 Obrazovka Styl



 Zavře obrazovku Styl.
 Zobrazovaná plocha.
Zobrazí předchozí nebo




následující obrázek.

 Klikněte na Nastavení a pak
Classify Config a přejdete na
obrazovku nastavení kategorií.



3-12

Vkládání informací do Pocket PC
Máte několik možností, jak dostat do Pocket PC nové informace:

1. Použijte vstupní panel pro vkládání textu, psaného pomocí softwarové
klávesnice nebo jiného vstupu.
2. Pište přímo na obrazovku.
3. Kreslete přímo na obrazovku.
4. Hovořte do mikrofonu Pocket PC a nahrávejte tuto zprávu.
5. Použijte Microsoft ActiveSync pro synchronizaci nebo kopírování
informací ze stolního počítače do Pocket PC. Detailnější informace o
ActiveSyncu najdete v nápovědě ActiveSyncu na stolním počítači.

Vkládání textu pomocí vstupního panelu
Použijte vstupní panel pro vkládání informací v libovolném Pocket PC
programu. Můžete k tomu použít buď softwarovou klávesnici nebo psaní do
Letter Recognizeru, Block Recognizeru nebo Transcriberu. V každém
případě, psané znaky se objevují na obrazovce jako text.

Používání Pocket PC
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Pro zobrazení nebo schování vstupního panelu, klikněte na tlačítko
vstupního panelu. Klikněte na šipku u vstupního panelu a vyberte z voleb.

 Vyberte metodu vstupu.
 Klikněte na vybranou volbu.
 Tlačítko vstupního panelu.




Když používáte vstupní panel, Pocket PC odhaduje slova, která vkládáte
nebo píšete a zobrazuje je nad vstupním panelem. Když kliknete na vybrané
slovo, to je vloženo do textu do zvoleného místa. Čím více toho na Pocket PC
napíše, tím více slov se Pocket PC naučí a bude nabízet při psaní.

 Pokud je to správné slovo, klikněte
na zobrazené místo.



Pro změnu předvolby nabízených slov jako počet slov nabízených
najednou klikněte na

, Nastavení, záložka Osobní, Vstup, a pak na

záložku Word Completion.
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Psaní na Softwarové klávesnici
1. Klikněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte Keyboard.
2. Na zobrazené softwarové klávesnici vybírejte klávesy pomocí stylusu.

Použití Letter Recognizeru
S Letter Recognizerem (Rozpoznávání písma) můžete psát stylusem
písmena na obrazovku tak, jako na papír.

1. Klikněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte Letter
Recognizer.
2. Napište do obdélníčku písmeno.
Když napíšete písmeno, je převedeno na text, který se objeví na
obrazovce. Pro zvláštní instrukce při používání Letter Recognizeru jej
otevřete a klikněte na otazník u psací plochy.

Použití Block Recognizeru
S Block Recognizerem můžete vkládat znaky pomocí tahů stylusem.

1. Klikněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte volbu Block
Recognizer.
2. Napište do obdélníčku písmeno.
Když napíšete písmeno, je převedeno na text, který se objeví na obrazovce.
Pro zvláštní instrukce při používání Block Recognizeru jej otevřete a
klikněte na otazník u psací plochy.

Používání Pocket PC
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Používání Transcriberu
S Transcriberem (Přepisovač) můžete psát kdekoli na obrazovce
stylusem jako na papír. Na rozdíl od Letter Recognizeru a Block
Recognizeru, můžete napsat sousloví nebo celou větu. Potom přestaňte a
Transcriber změní napsané znaky na text.

1. Klikněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu a vyberte volbu
Transcriber.
2. Pište kdekoli na obrazovku.

Když napíšete písmeno, je převedeno na text, který se objeví na
obrazovce. Pro zvláštní instrukce při používání Transcriberu jej otevřete a
klikněte na otazník u psací plochy.

Výběr psaného textu
Když chcete editovat nebo formátovat napsaný text, nejprve jej musíte
vybrat. Přejeďte stylusem přes text, který chcete vybrat. Můžete jej vyjmout,
kopírovat nebo vložit pomocí kliknutí a držení stylusu nad vybranými slovy
a poté výběrem příkazu z vyskakovacího menu, které se objeví nebo
kliknutím na příslušnou položku v nabídce Menu.
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Psaní na obrazovce
V jakémkoli programu, ve kterém je možné psát jako např. Poznámky
v záložce Poznámky v programech Kalendář, Kontakty a Úkoly, můžete
používat stylus k přímému psaní na obrazovku. Píšete stejně jako na papír.
Později můžete obsah převést na text, editovat a formátovat to, co jste
předtím napsali.

Psaní na obrazovce
Klikněte na Menu a potom zaškrtněte volbu Draw pro přepnutí do
kreslícího režimu. Tím zapnete linky na obrazovce, které Vám pomohou při
psaní.

 Klikněte na Menu a pak zaškrtněte
Draw. Pak používejte stylus jako
klasickou tužku.



Některé programy nepodporují funkci Draw. Podívejte se proto do jejich
dokumentace, abyste zjistili, zda je možné je přepnout do režimu kreslení.

Používání Pocket PC
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Výběr textu
Když chcete editovat to, co jste napsali, musíte to nejdříve označit.
1. Klikněte a držte stylus v textu , který chcete označit dokud se neobjeví
kurzor.
2. Bez zdvižení stylusu, přejeďte stylusem po textu, který chcete označit.
Pokud náhodou napíšete něco špatně, Klikněte na Menu, pak Zpět a
napište to znovu. Také můžete označit text kliknutím na Menu a pak Draw,
tím zrušíme stávající označení, a pak táhneme stylusem přes obrazovku.
Můžete vyjmout, kopírovat a vkládat nakreslený text stejně jako napsaný:
Klikněte a držte stylus na vybraných slovech a potom klikněte na příkaz ve
vyskakovacím menu nebo klikněte na příkaz v nabídce Menu.

Převod psaných objektů na text
Klikněte na Menu, Nástroje, Recognize. Pokud chcete převádět pouze
určitá slova, vyberte je před kliknutím na Recognize v menu Nástroje.
Pokud slovo není rozpoznáno, je ponecháno v grafické podobě.





 Vyberte text, který chcete převést a klikněte na Recognize ve
vyskakovacím menu.

 Psaný text je převeden na text.
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Pokud je převod nesprávný, můžete vybrat jiné slovo ze seznamu
alternativ nebo ponechat původní psaný text. Stačí kliknout a přidržet stylus
nad nesprávným slovem. V menu klikněte na Alternativy. Objeví se seznam
vhodných výrazů. Klikněte na slovo, které chcete použít.

 Kliknutím zde se vrátíte
k původnímu psanému textu.

 Můžete také vybrat slovo, které
chcete použít.


Tipy pro dobré rozpoznávání:
1. Piště úhledně.
2. Pište do linek a písmena se spodními dotahy pod linky. Pište křížek u „T”
a apostrofy pod horní linku. Pište čárky a tečky nad linku.
3. Pro lepší rozpoznání zkuste zvýšit úroveň zvětšení na 300%, použijte
menu Zoom.
4. Pište písmena ve slově blízko sebe a dělějte velké mezery mezi slovy tak,
aby Pocket PC mohlo snadno určit, kde slova začínají a kde končí.
5. Přejatá a cizí slova, ve kterých se používají speciální znaky jako např.
čárky a oddělovátka nemohou být převedeny.
6. Když přidáte nové čáry do slova (např. uděláte z trojky osmičku) a budete
chtít slovo rozpoznat, pak ta část, kterou jste přidali, nebude do rozpoznání
zahrnuta.

Používání Pocket PC
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Kreslení na obrazovce
Můžete kreslit po obrazovce stejným způsobem, jakým píšete. Rozdíl
mezi psaním a kreslením je ten, jakým způsobem je kreslení a psaní následně
upravováno. Například, vybraná kresba může být zvětšena, psaní nikoliv.

Vytvoření kresby
První tah udělejte přes tři ovládací čáry. Objeví se plocha pro kreslení.
Následující tah na ploše na kreslení nebo dotek už bude součástí kresby.
Kresba nesmí křížit tři ovládací čáry, jinak bude brána jako psaný text.

 Kreslící plocha ohraničuje prostor
pro kreslení.

  Klikněte na Menu a pak zaškrtněte
Draw (Kreslit).



Můžete změnit měřítko a tak snadněji pracovat nebo prohlížet Vaše
kresby. Klikněte na Menu, Zoom a vyberte úroveň zvětšení nebo
zmenšení.
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Výběr kresby
Pokud chcete editovat nebo formátovat kresbu, musíte ji nejdříve vybrat.
Klikněte a podržte stylus na kresbě, dokud se neobjeví označovací značky.
Pro vícenásobný výběr klikněte na Menu a potom na Draw, čímž zrušíte
stávající výběr a potom tažením označte kresby, které chcete.
Můžete kopírovat, vyjmout nebo vložit označené kresby tím, že na ně
kliknete a podržíte stylus a potom vyberete příkaz z vyskakovacího menu
nebo klikněte na příkaz z nabídky Menu. Pro změnu rozměru kresby se
nejprve ujistěte, že není aktivní funkce Draw, a potom táhněte za označovací
značku.

Záznam zprávy
V libovolném programu, ve kterém můžete psát nebo kreslit na
obrazovce, můžete také rychle zachytit myšlenky nebo poznámky, telefonní
čísla apod. hlasovým záznamem zprávy. V aplikacích Kalendář, Úkoly a
Kontakty, můžete připojovat zaznamenané zprávy ze záložky Poznámky.
Podívejte se do manuálu do kapitoly „Formáty hlasového záznamu”.
V programu Poznámky můžete buď vytvářet samostatné nahrávky nebo
připojovat nahrávky k psaným poznámkám. Když chcete připojit nahrávku
k poznámce, nejprve otevřete poznámku. V emailovém programu (Inbox)
můžete připojovat nahrávky také k emailům.

Používání Pocket PC
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Vytvoření nahrávky
1. Podržte mikrofon Pocket PC blízko úst nebo zdroje zvuku.
2. Stiskněte a držte tlačítko Record na Pocket PC dokud neuslyšíte pípnutí.
3. Dokud budete držet tlačítko, bude se zvuk nahrávat.
4. Na konci nahrávky pusťte tlačítko. Uslyšíte dvě pípnutí. V seznamu
poznámek se objeví nová nahrávka nebo bude vložena ikona symbolizující
nahrávku.

Také můžete nahrát poznámky kliknutím na tlačítko Record (Záznam)
v nástrojové liště. Pro přehrání nahrávky, klikněte v seznamu na nahrávku
nebo klikněte na ikonu s nahrávkou.



 Ikona znázorňující nahrávku.
 Klikněte pro začátke nahrávání.
 Nástrojová lišta nahrávání.
 Klikněte na Menu a pak zaškrtněte
Zobrazit panel rekordéru.
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Použití funkce Můj text (My Text)
Když používáte MSN Messenger, můžete použít funkci Můj text pro
rychlé vložení předem definovaného textu, který často používáte do pole,
kam píšete text. Pro vložení, klikněte na Můj text a pak klikněte na zprávu.

Klikněte pro výběr
předdefinovaných zpráv.



Můžete si také přidat vlastní text před vložením do programu. Pro změnu
předdefinovaného textu, vyberte Upravit zprávy pro Můj text. Vyberte
text, který si přejete editovat a pak proveďte požadované změny.

Hlasové ovládání (Voice Commander)
Standardně je v systému nastaveno pro
spuštění Voice Commanderu tlačítko
na straně Pocket PC (Hlasové ovládání).
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte

Tlačítko Voice Commander

aplikaci Voice Commander.

Používání Pocket PC
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4 Používání

telefonu /

Telefonní část Pocket PC Vám umožňuje provádět následující volby:

 Sestavovat a přijímat hovory.
 Rychle vytáčet hovory a přijímat zvukové zprávy bez vytáčení čísla za
použití Kontaktů, Zrychlené volby nebo Historie hovorů

 Zkontrolovat Historii hovorů, abyste viděli, kdo volal, koho jste volali,
přidat nové číslo do Kontaktů a prohlížet poznámky, které jste si udělali
během hovoru.

 Přijímat hovory a snadno pořizovat poznámky během hovorů.
 Posílat SMS zprávy.
 Měnit vyzváněcí zvuky.
K přepnutí do funkcí telefonu, stiskněte tlačítko
přední strany Pocket PC nebo klikněte na

ve spodní části

a Telefon.

 Upozornění!
Abyste se nerozptylovali a bezpečně řídili, nikdy nepoužívejte Pocket PC
během řízení auta nebo jakéhokoliv jiného dopravního prostředku.
Ujistěte se, že máte SIM kartu správně vloženu v Pocket PC a telefonní
část je zapnutá před používáním funkcí popsaných v následujících
kapitolách.
Když jste v letadle nebo v nemocnici nebo místě, kde je zakázáno použití
bezdrátových zařízení, spusťte Wireless Manager a stiskněte tlačítko
ALL OFF, které vypne na Pocket PC telefonní část a Bluetooth.
Tlačítkem „Power” na horní straně Pocket PC totiž pouze vypnete displej.
Funkce telefonu závisejí na nabití hlavní baterie Pocket PC. Správné nabití
hlavní baterie může ovlivnit kvalitu hovorů a funkčnost.

Používání telefonu
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Vložení a vyndání SIM karty
1 Vložte SIM kartu do slotu
2 Hlavní baterie
zlatými kontakty dolů tak, jak je
zobrazeno na obrázku.
3 Zadní kryt
4 Při vkládání hlavní baterie postupujte
podle obrázku.
5 Zámek hlavní baterie
Vložení SIM karty

1

2

3

Vkládání baterie

Odemknuto

4
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5

Zamknuto

1. Klikněte na tlačítko ALL OFF v aplikaci Wireless Manager pro vypnutí
telefonnu v Pocket PC a funkcí Bluetooth nebo Wi-Fi.
2. Tlačítko „Power” na horní části Pocket PC vypíná obrazovku.
3. K odstranění zadního krytu stiskněte tlačítko na zadní straně Pocket PC.
4. Do slotu vložte SIM kartu zlatými kontakty dolů tak, jak je zobrazeno na
obrázku v Pocket PC. Nebo vyjměte SIM kartu. Dejte zpět hlavní baterii a
zamkněte ji.
5. Vložte zpět baterii a zamkněte ji.
6. Nasaďte zadní kryt do žlábků a zatlačte jej, až uslyšíte cvaknutí, které
znamená, že je správně nasazen.

Používání telefonu
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 Mikrofon
 Reproduktor
Metoda
volání
Držení
Pocket PC
v ruce při
hovoru
Externí
náhlavní
souprava
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 Sluchátko
Telefonní mikrofon (na spodní straně Pocket PC)

Příjem nebo
ukončení hovoru
Držte Pocket PC Stiskněte tlačítko
reproduktorem pro zvednutí hovoru
blízko ucha a
nebo tlačítko
pro
mikrofonem
skončení hovoru.
blízko úst.
Sluchátko vložte Stiskněte tlačítko na
do ucha a
náhlavní soupravě ke
mikrofon poblíž zvednutí nebo ukončení
hovoru. Kromě
vašich úst.
Bluetooth náhlavní
soupravy, když hovor
vyzvání, jej držením
tohoto tlačítka
odmítnete.
Operace

Nastavení
hlasitosti
Během hovoru
stiskněte tlačítko
hlasitosti na boku
Pocket PC.
Kolečkem na
náhlavní soupravě
upravte hlasitost
během hovoru.

Změna hlasitosti vyzvánění
Klikněte na
na horní liště a
upravte hlasitost zvuku pro všechny
programy ( ). Hlasitost vyzvánění
telefonu značí ikonka
.
1. Když není aktivní žádný hovor,
můžete posunutím tlačítka hlasitosti
nebo stylusem kliknout na
a
nastavit hlasitost
potom
vyzvánění.
2. Posunutím tlačítka hlasitosti nebo
stylusem kliknutím na
, a pak
, kde můžete během hovoru
regulovat hlasitost hovoru.
3. Vibrační režim: Ikona
4. Vypnuté zvonění: Ikona

se změní na
se změní na

.
.

Jak nastavit správnou hlasitost:
1. Používáte-li sluchátka s Pocket PC k volání, nastavte hlasitost podle
aktuální osobní potřeby.
2. Nevoláte-li se sluchátky, ale máte Pocket PC dále od ucha s hlasitým
odposlechem, je doporučeno nastavit hlasitost na zhruba druhý nejvyšší
stupeň hlasitosti.
3. Pokud používáte Pocket PC jako telefon těsně u ucha, je doporučeno
nastavit hlasitost na jeden ze čtyř nejnižších stupňů hlasitosti. Nejvyšší
stupně hlasitosti jsou už příliš hlasité a mohou poškodit sluch.
Vypnutí a zapnutí reproduktoru:
1. Zapnutí reproduktoru: Během hovoru klikněte na Speaker on.
2. Vypnutí reproduktoru: Klikněte na Speaker off.

Používání telefonu
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Zapnutí a vypnutí telefonu, Telefonování



 Nastavení hlasitosti reprouktoru
Zadní strana: SIM karta je umístěna pod
hlavní baterií.






Tlačítko pro příjem hovoru
Tlačítko pro ukončení hovoru



1. Oddělejte zadní kryt na Pocket PC a vyjměte baterii.
2. Vložte správně SIM kartu podle obrázku přímo na Pocket PC, dávejte
pozor na pozici seříznutého rohu na SIM kartě při zasouvání do slotu.
Zlaté kontakty karty musejí být směrem dolů.
3. Dejte zpět baterii a zasuňte kryt Pocket PC zpět.
. Až se objeví okno, vyberte
4. Zapnutí telefonu: Klikněte na ikonu
“Vypnout letadlový mód”, vložte PIN a vyčkejte, až se telefon přihlásí k
síti. Ikona
se pak změní na
.
a zobrazí
5. Vytáčení: Stiskněte
se obrazovka telefon. Stylusem
navolte telefonní číslo a stiskněte
.
.
6. Přijetí hovoru: Stiskněte
.
7. Ukončení hovoru: Stiskněte
8. Vypnutí telefonní části: Klikněte na
ikonku
. Až se objeví okno,
vyberte možnost “Aktivovat
letadlový mód“.
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V následující tabulce jsou zobrazeny symboly, které se mohou objevovat
na Navigační liště umístěné v horní části displeje.

Indikátor signálu

Popis
SIM karta není k dispozici.
Telefonní část je vypnutá. Klikněte na ikonu pro aktivaci
telefonu.
Probíhá vyhledávání sítě/síť je momentálně nedostupná
Připojení k síti selhalo. Pro vypnutí klikněte na ikonu.
Telefon je zapnutý a přijímá signál. Pro vypnutí klikněte
na ikonu.
Aktivní hovor. Pro návrat do probíhajícího hovoru (např.
z nějaké aplikace) klikněte na ikonu.
Přesměrování hovoru je aktivní
Aktivní hovor je přesměrovaný
Zmeškané hovory
Roaming

Používání telefonu
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Lišta nástrojů
Lišta nástrojů zpřístupňuje další funkce.

1. Tlačítko Kontakty: Spuštění
aplikace Kontakty.
2. Tlačítko Menu

 Uložit do kontaktů: Uloží volané
číslo do kontaktů.

 Vytvořit poznámku: Když
telefonujete, můžete se přepnout do
aplikace Poznámky a vytvářet v ní
poznámky, obrázky nebo nahrávky.

 Možnosti: Změna voleb jako
vyzváněcí tón, vibrace, PIN...
3. Tlačítko Keypad: Kliknutím na
toto tlačítko se vrátíte na numerickou
klávesnici telefonu.
4. Tlačítko Speaker on: Během
hovoru zapíná hlasitý odposlech.
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Volání z Kontaktů
Údaje vložené do aplikace Kontakty mohou být použity k rychlému
nalezení telefonního čísla a volání.
1. V seznamu kontaktů klikněte a
držte stylus, až se zobrazí
vyskakující menu.
2. Klikněte na položku Volat Mobilní
nebo Volat pracovní (číslo)
z menu.
3. Pro zobrazení detailů kontaktu
klikněte na příslušný kontakt.

Volání z Rychlé volby
V aplikaci telefonu klikněte na tlačítko Speed Dial (Rychlá volba) a
dostanete se do následující obrazovky.

 Klikněte a držte stylus na






vybraném kontaktu. Objeví se
vyskakovací menu s položkami
Smazat a Upravit.
 Klikněte zde pro vytočení čísla.
Zapamatujte si číslo volby (v tomto
případě „2”) které můžete vytáčet
také z numerické klávesnice
kliknutím na klávesu „2“.
 Klikněte na Menu a pak Nový,
zobrazí se seznam kontaktů.
Klikněte na kontakt a telefonní
číslo bude přidáno do rychlých
voleb. Rychlých voleb může být až
99.
Používání telefonu
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Volání z Historie hovorů
Klikněte na tlačítko Historie hovorů na obrazovce telefonu a dostanete
se na následující obrazovku.









 Klikněte na Menu a pak Filtr,
dostanete seznam kategorií. Pro
hledání podle osoby klikněte na By
Caller a postupujte podle instrukcí
na obrazovce.
 Klikněte na ikonu pro rychlé
vytočení čísla.
 Klikněte a držte stylus nad
telefonním číslem, objeví se
vyskakující menu. Např. klikněte
na Volat pro vytočení čísla, na
Přidat do kontaktů pro přidání
čísla do Kontaktů.
 Klikněte na Menu a pak Vymazat
všechny hovory, čímž vymažete
všechny záznamy o volaných
číslech. Nebo klikněte na Počítadlo
hovorů pro zobrazení počtu
hovorů, provolané doby a správy
historie (viz obrázek).
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Přizpůsobení telefonu
Klikněte na Menu, Nastavení a potom na záložku Telefon, Služby, Síť,
Skin, Doprovodný software nebo Ostatní pro změnu nastavení
odpovídající služby. Mějte na zřeteli to, že hodnoty se mohou měnit
v závislosti na službách Vašeho telefonního operátora.

 Klikněte na záložku Doprovodný
software.

 Ujistěte se, že máte zaškrtnuto
„SMS Zoom”. Když dostanete sms
zprávu, objeví se v pravém horním
rohu obrazovky Dnes velká ikona
pošty, a kliknutím si ji budete moci
přečíst.

 Pokud zašktnete “Filtr hovorů” a
“Profily”, odpovídající ikony se
objeví v pravém spodním rohu
obrazovky Dnes.

 Klikněte na záložku Ostatní.
GPRS nastavení: Můžete nastavit
možnosti pro GPRS.

Broadcastové kanály: Pokud
telefonní oeprátor podporuje tuto
službu, můžete ji zde aktivovat.

Pásmo: Vyberte typ pásma podle
regionu.

Používání telefonu
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 Klikněte na Menu, Nastavení a pak na záložku Phone (Telefon).
 Můžete nastavit typ vyzvánění jako
zvuky, vibrace nebo ticho.

 Pokud chcete použít vlastní
vyzváněcí tón, použijte ActiveSync

na stolním PC k překopírování

vyzváněcího .wav souboru do

/Windows/Rings adresáře na
Pocket PC. Pak můžete vybrat tento
soubor ze seznamu vyzváněcích
tónů.

 Nastavuje zvuk kláves při vytáčení.
 Můžete nastavit PIN (Personal
Identity Number) k zablokování
neoprávněného přístupu k telefonu.
První PIN dostanete od telefonního
operátora.

Přidávání vyzváněcí melodie
 Klikněte na

, Programy, Telefon a pak na Přidat melodii.
1. Všechny hudební soubory uložené
v Pocket PC nebo Mini SD kartě
budou zobrazeny, vyberte nové
vyzvánění, které chcete přidat.
2. Klikněte na tlačítko Přidat melodii,
pak přejděte na záložku Telefon a
vyberte vyzváněcí tón z dostupného
seznamu.
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Programy pro práci s telefonem
 Upozornění!
Předtím, než začnete používat programy ze skupiny Phone (Telefon) se
ujistěte, že je SIM karta správě nainstalována v Pocket PC a telefon je
zapnutý.

Správce SIM karty
Pokud Vaše Pocket PC nenabízí tuto funkci nebo ji nepodporuje, můžete
tento odstavec přeskočit.

 Klikněte na

, Programy, Telefon (Phone), a vyberte SIM Manager.

Standardní zobrazení
SIM Manager (Správce SIM karty) slouží k zobrazení telefonního
seznamu SIM karty a ke kopírování kontaktů mezi SIM a telefonem.

Adresář na SIM kartě

 Název nebo Poz.: Klikněte na

název sloupců, ikonky ▲▼značí,
jak budou kontakty řazeny.

Klikněte a držte stylus na kontaktu


pro zkopírování do Kontaktů v tel.
 Kontakty: Tel. číslo kontaktu se
zobrazí zde. Pokud není k dispozici,

zobrazí se Office číslo.

 Klikněte a držte stylus na kontaktu




pro zkopírování na SIM kartu.

Používání telefonu
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Následující možnosti jsou sdílené funkce pro standardní zobrazení i
zobrazení přes celou obrazovku (fullscreen):

Standardní tlačítko: Umožňuje přepínat mezi třemi módy: Standard,
SIM, Kontakty.

 Tlačítko Menu: Provádí funkce zobrazené v tabulce.
Správa SMS: Přepne na obrazovku správy SMS zpráv.
Nový SIM kontakt: Přidá kontakt z telefonu na SIM kartu.
Obnovit: Klikněte na Obnovit pro zobrazení kontaktů a informací o SIM.

Zobrazení na celý displej
Pokud se přepněte do celoobrazovkového režimu,bude seznam kontaků
ze SIM karty nebo Kontaktů z telefonu zobrazen tak, jak vidíte na obrázcích.
Toto zobrazení je lepší pro přehlednější zobrazení a práci s kontakty.

1. Klikněte a přidržte stylus na
položce. Pak klikněte na Volat v
menu pro vytočení kontaktu.
2. Vyberte Odeslat SMS z menu pro
přepnutí na obrazovku sloužící k
odesílání SMS (Inbox).
3. Klikněte a přidržte stylus na
položce pro její duplikovýní. Pak
vyberte Kopírovat do kontaktů z
menu.
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Kopírování informací z Kontaktů
Funkce popsaná v této části je dostupná z klasického i
celoobrazovkového zobrazení. Informace můžete z jednotlivých kontaktů
kopírovat ze SIM karty a Kontaktů, k dispozici máte volby “vybrat jednu,
vybrat více nebo vybrat vše”.

Klikněte na □ v liště Názvů pro

Select all



označení všech.

 Klikněte na □ u kontaktu pro
označení kontaktu.

Samozřejmě je možné označit i více
kontaktů.
Select one

V adresáři SIM karty, klikněte a
držte stylus na vybraném kontaktu,
vyberte funkci a nakopírujte jej do
Kontaktů.

 V adresáři Kontaktů, klikněte a
držte stylus na vybraném kontaktu,

Select multiple

vyberte funkci a nakopírujte jej na



SIM kartu.




Používání telefonu
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Správce SMS zpráv
Klikněte na Menu a vyberte Správa SMS pro přepnutí na obrazovku
správy SMS, objeví se Vaše zprávy, které máte uložené na SIM kartě.

Dvojklikem na sloupec Poz. můžete
řadit zprávy.



Klikněte na zprávu, kterou chtece
smazat. Když je označena, klikněte
Smazat vybranou SMS a zpráva
bude ze SIM karty smazána.

Návrat na hlavní obrazovku



Správce SIM karty.


SIM Tool Kit
 Klikněte na

, Programy, Telefon, a vyberte SIM Tool Kit.

 Tato obrazovka je pouze



informativní. Aktuální obrazovka je
závislát na službách poskytovaných
telefonním operátorem.

 Klikněte na položku služby.
 Tlačítko Vybrat: Spustí službu.



Držte se informací na obrazovce
nebo hlasových instrukcí.
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SMS Sender
 Klikněte na
 Klikněte na

, Programy, Telefon, a vyberte SMS Sender.
, Zprávy, a vyberte Nový.

Vstoupíte do obrazovky vytváření nové SMS zprávy v aplikaci Inbox
(SMS).

“Textové zprávy” znamená, že


editujeme SMS zprávu.

  Vložte telefonní číslo.

 Vložte text zprávy, kterou chcete
poslat.

  Klikněte na Menu a pak na Můj
text a vyberte předpřipravenou
zprávu nebo editujte
předpřipravené zprávy.

 Kliknutím dojde k odeslání zprávy.

Používání telefonu

4-17

Rychlé vytáčení
 Klikněte na

, Programy, Telefon a pak na Speed Dial.

Přepnutí rychlé klávesy (Hot Key)
Klikněte na klávesu pro aktivaci
připravených funkcí.

Tlačítko Zobrazit: pro přepnutí





mezi těmito funkcemi – Často
volané → Indexované →
Kontakty.
Tlačítko Nástroje: Zobrazení další
menu. Například, vyberte
Nastavení pro změnu interface
(grafiky) u Často volaných nebo
Indexovaných kontaktů.


 Klikněte na Nástroje a pak na






Barvy a text a vstoupíte do
obrazovky zobrazené vlevo.
Můžete nastavit typ a barvu písma a
pozadí písma podle vlastního
výběru.

Písmo
Barva písma
Barva pozadí
Náhled
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Často volané
Obrazovka Frequency Dial (Často
 
volané kontakty)


 Klikněte na tlačítko Zobrazit pro




přepnutí na obrazovku Často
volané zobrazenou vlevo.

 Klikněte na libovolné tlačítko
s telefonním číslem pro rychlé



vytočení.

 Klikněte a držte stylus nad
tlačítkem, pak vyberte příkaz
z vyskakujícího menu.

 Třídění podle počtu hovorů
sestupně. V levém horním rohu je
nejčastěji volané číslo, v pravém
spodním, nejméně často volané
číslo.

  : Zobrazení předchozí nebo
následující stránky.

Používání telefonu
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Volání ze seznamu




 Obrazovka Index Dial (Volání ze
seznamu)

 Klikněte na tlačítko Zobrazit pro
přepnutí na volání ze seznamu, jak
je vidět na obrázku vlevo.

 Klikněte na libovolnou klávesu.
Zobrazuje data vytvořená
v Kontaktech. Pokud v kontaktech
nevytvoříte žádná data, obrazovka
bude prázdná.



 Písmeno “F” sez zobrazuje na levé
straně obrazovky. Indikuje, že
zobrazená data začínají na „F“.



Adresář je řazen abecedně podle
křestního jména.

 Klikněte na libovolné tlačítko pro
rychlé vytočení.

   : Klikněte zde pro zobrazení
předcházenící nebo následujícrí
stránky.

4-20

Filtr hovorů
 Klikněte na

, Programy, Telefon, Call Filter (Filtr hovorů).



 Klikněte na tlačítko

Přidat

nový pro přidání nového seznamu
blokovaných.

  Klikněte a držte stylus na položce
seznamu. Z vyskakovacího menu



vyberte akce, kterou chcete provést.

 Klikněte na tlačíko

Přidat

nový pro přidání nového seznamu

～

povolených. Klikněte a držte stylus
na libovolné položce seznamu a
objeví se vyskakovací menu.




Tlačítko Přidat nový
Tlačítko Historie hovorů:
Blokuje všechna volání.




Tlačítko Nastavení

Tlačítko Synchronizovat: Klikněte na Nastavení a pak
Synchronizovat pro aktivaci tohoto tlačítka. Systém bude nyní
synchronizovat jména podle dat v Kontaktech, ale bez změn v telefonních
číslech.
Tlačítko Hledat: Pomáhá pohodlně najít položky, když je jich
v seznamu mnoho.
O programu: Informace o programu Filtr Hovorů.

Používání telefonu
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 Klikněte na tlačítko







Přidat
nový na obrazovce Call Filteru a
přejdete na obrazovku zobrazenou
vlevo.

 Vložte jméno a telefonní číslo.
 Vložte zda se má vložit do
seznamu blokováných nebo
povolených.
Tlačítko OK
 Tlačítko Storno
Klikněte a držte stylus v
Kontaktech. Z menu vyberte
Přidat do Filtru hovorů pro
zadaní nové položky do listu.

 Klikněte na tlačítko
Nastavení na obrazovce Call
Filteru a přejdete na obrazovku
zobrazenou vlevo.

 Hovor: Nastavte zda přijmou nebo
odmítnout hovor.

 Historie: Nastavuje se zde čas, jak

dlouho se má pamatovat záznam o

hovoru.

Synchronizace: Zde se aktivují


nebo
deaktivují funkce tlačítka


Synchronizace na obrazovce Filtr
hovorů.
Status: Nastavení aktivity nebo
neaktivity ikony Status v pravém
dolním rohu obrazovky Dnes. Když
je aktivní, zobrazují se ikony
nebo
. Klikněte pro
zobrazení stavu filtrování.
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 Klikněte na ikonu

nebo

v pravé spodní části obrazovky

Dnes a zobrazí se okno stavu Filtru hovorů.

 Zobrazení nastavení stavu Filtru
hovorů.

 Klikněte zde pro schování okna
stavu Filtru hovorů.
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Skype
 Klikněte na

, Programy, a vyberte Skype.

Před prvním použitím si prosím přečtěte doporučení pro používání
programu, které naleznete v této kapitole. Pro spuštění samotné aplikace je
potřeba, aby Vaše Pocket PC bylo připojeno k Internetu (Wi-Fi) a zároveň
jste měli nainstalovaný Skype pro komunikaci s ostatními uživateli, kteří
používají Skype. Vždy si můžete koupit body, díky kterým Skype použijete
pro hovory na pevné linky, a budete tak volat velice výhodně a levně.

1. Pokud spouštíte Skype poprvé, budete vyzvání k zadání Vašeho Skype
jména a Skype hesla. Pro další podrobnosti se podívejte do Podmínek
používání aplikace Skype, které jsou součástí programu.
2. Pro připojení je vyžadováno, aby bylo Vaše Pocket PC přpojeno k
Internetu. Pokud je k dispozici více připojení, systém automaticky vybere
nejvhodnější v následujícím pořadí:

 Připojení přes ActiveSync: Připojte Vaše Pocket PC k PC. Mějte na
paměti, že váš PC musí být připojení Internetu.

Připojení do bezdrátové sítě.
GPRS připojení. Roamingové připojení tuto funkci nepodporuje.
3. Ve Vašem Pocket PC klikněte na

, Programy, a vyberte Skype.

Vložte Vaše jméno a heslo pro přihlášení do programu Skype.
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4. Systém bude automaticky detekovat, zda je připojený headset/mikrofon,
který můžete použít pro lepší komunikaci.
5. Klikněte na

, Programy, Telefon, Skype Receiver Switch, a vyberte

tabulku Skype Receiver Switch.

Pokud si nepřejete k Vašemu Pocket PC připojit headset/mikrofon, pak
ověřte, zda je tato funkce zaškrtnutá. Po spuštění Skype bude veškerý zvuk
směrován do reproduktoru Pocket PC, a vy budete při komunikaci muset
držet Pocket PC v ruce.

Máte staženou aktuální verzi programu Skype?
Pro zaručení dobré kvality přenosu hlasu, navštivte http://www.skype.com
a stáhněte si nejnovější verzi Skype zcela zdarma.

Používání telefonu
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5 Přizpůsobení

Po c k e t PC /

Můžete si přizpůsobit nastavení Pocket PC podle osobních potřeb a
nainstalovat si tak například nové programy.

Změny nastavení
Pro zobrazení dostupných voleb, klikněte na

, Nastavení a pak na

záložku Osobní nebo Systém, umístěnou ve spodní části obrazovky.
Následující programy si můžete nastavit podle vašich požadavků.

Hodiny & Alarmy, pro změnu času a nastavení alarmů
Menu, pro přizpůsobení programů zobrazovaných v nabídce
Informace o majiteli, pro vložení vašich detailů
Heslo, pro limitování funkcí v Pocket PC
Napájení, pro zvýšení výdrže baterie
Dnes (Today), pro upravení informací, které se zobrazují na Today (Dnes)
obrazovce

Přizpůsobení Vašeho Pocket PC
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Oznámení
Vaše Pocket PC může oznamovat nejrůznějšími způsoby, že máte něco
udělat. Např. když nastavíte připomínku v Kalendáři, Úkolech nebo budík v
Hodiny & Alarmy, můžete být upozorněni jedním z následujících způsobů:

Okno se zprávou na obrazovce.
Přehráním zvuku, který si vyberete.
Rozsvícením diody na Pocket PC.
Vibracemi.
K vybrání typu upozornění a zvuků klikněte na

, a pak na Nastavení.

V záložce Osobní klikněte na Zvuky & Notifikace. Na volby nastavené zde
budou reagovat všechny aplikace ve Vašem Pocket PC.
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Nastavení napájení
 Klikněte na

, Nastavení, záložku Systém a pak na Napájení.

Zobrazí se možnosti napájení a jejich aktuální nastavení.

  Ikona napájení
Zkontrolujte tuto položku, protože
když náhodně stisknete tlačítko na
těle Pocket PC, zařízení
automaticky nevyskočí z režimu




spánku. To brání nechtěnému
vybíjení baterie při stisku tlačítka, o
kterém nemusíte v danou chvíli



vědět.

 Zaškrtnutím této položky se
zobrazí ikona napájení v pravém
horním rohu obrazovky.

 Záložka Rozšířené: Nastavení
automatického vypnutí Pocket PC
po nějaké době neaktivity.

Přizpůsobení Vašeho Pocket PC
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Podsvícení
 Klikněte na

, Nastavení,

záložku Systém a pak Podsvícení.

1. Záložka Napájení z baterie nebo
Napájení z nabíječky: Nastavuje
aktuální podsvícení a další funkce
podle odpovídajícího typu napájení.
2. Záložka Úroveň Podsvícení:
Nastavení úrovně podsvícení.
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Mikrofon
Profil

Mikrofon

Důvod

* Voice

Nastavte minimální hlasitost a

Při nízké hlasitosti je

Commander

případně ji postupně zvyšujte.

lepší záznam okolního

ovládání

zvuku z prostoru.

hlasem
Záznam
hlasu

Nastavte vyšší hodnotu

Záznam zvuku bude

hlasitosti.

kvalitní i z větší
vzdálenosti.

* Používá se pouze pro aplikaci “Voice Commander”. (Ovládání hlasem)

 Klikněte na

, Nastavení,

tabulka Systém, a zvolte
Mikrofon.

1. Použijte posuvník pro nastavení
hlasitosti mikrofonu telefonu,
mikrofonu pro nahrávání a nebo
Bluetooth mikrofonu.
2. Tlačítko Default: Obnoví
standardní nastavení systému.

Přizpůsobení Vašeho Pocket PC
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Nastavení hlasitosti
Posuňte tlačítko hlasitosti na boku Pocket PC. Nebo použijte stylus a
klikněte na ikonu

v horní části obrazovky pro nastavení hlasitosti zvuku

všech programů na Pocket PC pod ikonou
pod ikonou

. Nastavení hlasitosti telefonu

.

1. Nastavení hlasitosti: Když nastavíte
 na On, stylusem klikněte a
táhněte posuvník nahoru nebo dolů.
Také můžete stisknout tlačítka +
nebo – na boční straně Pocket PC.
2. Vibrace: V řežimu  Vibrace jsou
všechny zvuku všech programů
nahrazeny vibracemi, včetně
vyzvánění příchozích hovorů. Ikona
na horní liště se změní na

.

3. Ztlumení: V režimu  Off jsou
zvuky všech programů vypnuty,
včetně vyzvánění příchozích
hovorů. Ikona
změní na
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.

na horní liště se

Profily
 Klikněte na


, Programy, Telefon a pak na Profily (Scenarios).

 Můžete kliknout na libovolné
ikony profilu



na

obrazovce Dnes pro vstup do
Profilů. Po výběru režimu se



zobrazí odpovídající ikona.

 Zatrhněte tuto položku pro aktivaci
Profilů.




 Vyberte odpovídající profil.
 Zaškrtnětute tuto položku a zobrazí
se odpovídající ikona na obrazovce
Dnes.

 Tlačítko Detaily: Nastavení
opovídajících voleb pro Profil,
např. hlasitost, podsvícení, atd.

Přizpůsobení Vašeho Pocket PC
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 Klikněte na tlačítko Detaily a
vstoupíte do obrazovky zobrazení
vlevo. Potom klikněte na tlačítko
Nastavení pro nastavení
odpovídajích voleb pro profil, např.
hlasitost, podsvícení atd.
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Quick Link (Rychlé odkazy)
 Klikněte na

, Nastavení, tabulka Osobní, Dnes, záložka Položky, a

zde zaškrtněte Quick Link.

Položky: Jděte do nastavení
obrazovky Dnes a otevřete
Nastavení pro Quick Link.


Ujistěte se, že je Quick Link
zaškrtnutý, tím se bude zobrazovat

na obrazovce Dnes.

  Tlačítko Nastavení: Zaškrtněte

Quick Link plugin, poté klikněte
na Nastavení pro zobrazení



obrazovky s možnostmi.

Klikněte na Nahoru nebo Dolů pro
uzpůsobení pořadí položek na
obrazovce Dnes.

Klikněte na Nastavení pro



přesunutí do obrazovky zobrazené
na obrázku.

 Používejte posuvník pro pohyb.

Tabulka Hlavní: Jména programů,
která jsou zaškrtnuta, budou
zobrazena na obrazovce Dnes.




Klikněte na  pro zrušení
zobrazení na obrazovce Dnes.

Tabulka Pokročilé: Přesune Vás do
rozšířeného nastavení.

 Tabulka O programu: Informace
o programu Quick Link.
Maximálně můžete použít 27 ikon. Ikony, ktere nejsou systémem
podporovány, nebudou zobrazeny.

Přizpůsobení Vašeho Pocket PC
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Klikněte na záložku Rozšířené pro
vstup na obrazovku zobrazené na
obrázku nalevo.

 Aktivuje nebo vypne používání
Velkých ikon.

Klikněte na šipku pro nastavení
počtu řádků v Quick Link.

Ikonky programů, které jste
zaškrtli, budou zobrazeny v této
oblasti.

Klikněte na šipku v oblasti , kde
můžete změnit pořadí, v jakém se
ikonky budou na obrazovce Dnes
zobrazovat.

Popis obrazovky Dnes (Today)
Klikněte na tuto ikonku pro
přesunutí do nastavení Quick



Linku.

Šipky sloužící k posunu a vybírání
 
vašich ikon na obrazovce Dnes.
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Hledání a správa informací
Možnost Vyhledávání (Search) na Vašem Pocket PC Vám pomůže
rychle se dostat k požadovaným informacím.
1. Klikněte na

, Programy, a

vyberte Hledat (Search). Napište
text, který se má vyhledat a vyberte
typ dat. Klikněte na Vyhledat pro
zahájení hledání.
2. Pro zobrazení informací, které
zabírají více místa, vyberte Větší,
než 64 KB v poli Typ.

Pro práci se soubory je připravený Správce souborů, ve kterém můžete
vytvářet složky a dále pracovat se soubory. Jednoduše klikněte na

,

Programy, a vyberte Správce souborů (File Manager).



Klikněte pro změnu složky.
Vybere, jak se mají data řadit.


 Pro otevření obsahu složky na ní
jednou klikněte stylusem.

V Menu můžete pomocí příkazu
Nová složka vytvořit nový adresář.



Ve Správci souborů můžete také soubory a složky přesouvat pomocí
příkazů Vyjmout nebo Kopírovat, a poté Vložit (pop-up menu).
Přizpůsobení Vašeho Pocket PC
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Navigační a příkazová lišta
Navigační lišta se nachází v horní části displeje. Zobrazuje název
aktivního programu a aktuálí čas, můžete se v ní přepínat mezi programy
nebo je zavírat.
Příkazová lišta se nachází ve spodní části displeje a zobrazuje několik
vlastností, jako například názvy Menu, tlačítek nebo panel pro psaní textu.
Pro vytvoření nové položky v aktuálním programu klikněte na Nový.

 Klikněte pro změnu hlasitosti nebo
ztlumení Vašeho Pocket PC.
Klikněte pro výběr programu.
 

Zde vidíte programy, se kterými
jste naposledy pracovali.

 Klikněte zde pro zobrazení dalších
nabídek.

 Klikněte zde pro vstup do

Nastavení.


 Tlačítko Menu.

Tlačítko Vstupního panelu.
Tlačítko Nový.
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Pop-up menu
S pop-up menu (vyskakovací menu) se vždy dostanete nejrychleji k
možnostem, které daná aplikace nabízí. Například můžete pop-up menu
použít v Kontaktech pro rychlé mazání, vytvoření kopie nebo odeslání
e-mailu. Možnosti pop-up menu jsou odlišné v závislosti na aktuálním
spuštěném programu, ve kterém toto menu vyvoláte. Pro přístup do pop-up
menu přidržte stylus na obrazovce v místě, kde chcete menu zobrazit. Po
zobrazení menu pusťte stylus nebo klikněte kamkoliv jinam na obrazovku
pro zrušení menu.

Klikněte stylusem a držte jej na
displeji – objeví se pop-up menu.



Vyberte z menu požadovanou akci.
Kliknutím kamkoliv jinam na
displej zrušíte aktuální menu.




Přizpůsobení Vašeho Pocket PC
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Konfigurace tlačítek (Hot Keys)
 Klikněte na

, Nastavení, záložka Osobní, a vyberte Tlačítka.









Následující klávesy mohou být
nastaveny pro spouštění vámi
nejčastěji používaných programů.



Červená a

Zelená klávesa

je vyhrazena pro funkce telefonu, a
proto je není možné předefinovat.
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6 Microsoft

ActiveSync /

Použiváním aplikace Microsoft ActiveSync můžete synchronizovat
informace ve Vašem PC s informacemi v Pocket PC. Synchronizační proces
porovná data ve Vašem Pocket PC s daty uloženými v PC, a také aktualizuje
data v PC nově vytvořenými informacemi. Například:

Mějte data v Pocket Outlooku stále aktuální jednoduchou synchronizací
vašich dat z Pocket PC s daty Microsoft Outlooku v PC.

Synchronizujte soubory aplikací Microsoft Word a Microsoft Excel mezi
Pocket PC a PC. Soubory budou samozřejmě automaticky převedeny do
správného formátu.
V defaultním nastavení ActiveSync nesynchronizuje všechny informace.
V nastavení ActiveSyncu je proto potřeba vybrat, které typy informací
chcete synchronizovat.
S ActiveSyncem můžete také:

Zálohovat a obnovit data Vašeho Pocket PC.
Kopírovat (s využitím synchronizace) soubory mezi Pocket PC a PC.
Nastavit, kdy se má synchronizovat upravováním synchronizačního plánu.
Například můžete manuálně synchronizovat, stačí mít Pocket PC
připojené k PC a příkazem Synchronizovat provedete manuální
synchronizaci.

Vybrat typy informací a nastavit množství dat, která se budou
synchronizovat. Například můžete nastavit, kolik událostí kalendáře se má
aktualizovat (za posledních X dnů).

Microsoft ActiveSync
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Instalace a používání ActiveSyncu
 Důležité upozornění před samotnou instalací
Před instalací ActiveSyncu do PC se ujistěte, že není Vaše Pocket PC
připojeno přes USB kabel k PC. Zařízení k PC připojte až po nainstalování
ActiveSyncu.

1. Instalace ActiveSyncu: Instalační soubor naleznete na CD Začínáme.
Jedná se o verzi Microsoft ActiveSync 4.1. Ve Vašem Pocket PC je tato
aplikace nainstalována přímo od výrobce.
2. Hardwarová instalace: USB kabel je Plug-and-Play zařízení. Použijte
USB kabel pro propojení Vašeho zařízení s PC.

USB Port
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3. Používání ActiveSyncu

Po dokončení instalace Vám průvodce ActiveSyncem pomůže přizpůsobit
synchronizační nastavení.

Po připojení Pocket PC k PC pomocí USB kabelu je potřeba nastavit
Partnerství na PC. To se odvíjí od vašich požadavků. Zelená ikonka
značí, že PC nalezl Vaše Pocket PC, které je úspěšně připojeno.

Klikněte na Explore (Prozkoumat) v Microsoft ActiveSyncu na PC a
dostanete se snadno k souborům ve Vašem Pocket PC. Jednoduše tak
můžete pracovat se soubory mezi oběma zařízeními (PC/Pocket PC).

Windows 95 a Windows NT nepodporují USB připojení, a proto na nich
není možné ActiveSync spustit a úspěšně synchronizovat.

Microsoft ActiveSync
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ActiveSync – Často kladené otázky
 Klikněte na

, Nastavení, tabulka Připojení, a vyberte USB do PC.

1. Defaultně je čtvereček zaškrtnutý.
2. Pokud máte problémy s propojením
Pocket PC a PC, odškrtněte
čtereček, který vidíte na obrázku
nalevo.

USB Synchronizace
Předtím, než začnete synchronizovat, je potřeba, abyste z CD
“Začínáme” nainstalovali program ActiveSync. Pro více informací, jak
ActiveSync správně nainstalovat, se podívejte na ActiveSync CD nebo
online nápovědu. Ve Vašem Pocket PC je ActiveSync standardně
nainstalovaný.
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Nastavení ActiveSync synchronizace:

1. Po dokončení instalace se objeví průvodce nastavením, pomocí kterého si
přesně nastavíte, které informace se budou synchronizovat.
2. Pro správné propojení zařízení použijte USB synchronizační kabel a
nastavte “partnerství” v ActiveSyncu na PC.

Klikněte na OK.

Klikněte na Next (Další).

Vyberte položky, které
chcete synchronizovat.

Klikněte na Next (Další).

Microsoft ActiveSync
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Klikněte na Finish
(Dokončit).

Po dokončení instalace Vám ActiveSync pomůže s prvním připojením
Vašeho Pocket PC a PC. Je potřeba nastavit partnerství, díky kterému
budete moci synchronizovat požadované informace. Vaše první
synchronizace bude zahájena jakmile dokončíte konfiguraci v Průvodci
synchronizací.

Zelená ikona

značí, že máte k Vašemu PC připojené Pocket PC a tato

zařízení jsou synchronizována.

Po první synchronizaci se podívejte do Kalendáře, Kontaktů a Úkolů
ve Vašem Pocket PC. Zkontrolujte, zda byla správně přenesena data z
programu Microsoft Outlook na Vašem PC do Pocket PC, bez toho, aniž
byste museli cokoliv sami vypisovat. Po odpojení Vašeho Pocket PC budete
mít synchronizované položky také ve Vašem Pocket PC.
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Až dokončí aplikace ActiveSync první proces synchronizace, je možné
synchronizovat přímo z Vašeho Pocket PC. Pro spuštění ActiveSyncu v
Pocket PC klikněte na

, a vyberte ActiveSync.

Pro další informace jak pracovat s ActiveSyncem na PC, se podívejte do
manuálu k aplikaci ActiveSync nebo využijte online nápovědu. Pro více
informací o aplikaci ActiveSync v Pocket PC tento program spusťte, poté
klepněte na

a vyberte Nápověda.

Po první synchronizaci se podívejte do Kalendáře, Kontaktů a Úkolů
ve Vašem Pocket PC, měli byste vidět položky, které jste chtěli
synchronizovat.

V Pocket PC klikněte na



,

Programy a ActiveSync.

Zobrazuje synchronizační status.
Zobrazuje status připojení.
Klikněte zde pro připojení a





synchronizaci.

Klikněte zde pro nastavení
Bluetooth a další možnosti.

Synchronizace přes Bluetooth
Stejně jako se synchronizuje přes USB kabel, je možné synchronizovat
také přes rozhraní Bluetooth. Výhodou tohoto propojení je, že nemusíte
používat žádný kabel a nejste tak nuceni být přímo u PC. Tato možnost je
výhodná také pokud používáte několik Pocket PC. Pro další informace se
podívejte do kapitoly “Použití Bluetooth”.

Microsoft ActiveSync

6-7

6-8

7 Připojení /
Připojení na Internet
Tato kapitola Vás naučí, jak používat GPRS připojení. GPRS připojení je
vhodné pro práci z domova nebo na cestách. Můžete použít Pocket PC pro
prohlížení WWW stránek, čtení a posílání emailů, SMS nebo psaní MSN
zpráv.
Ujistěte se, že telefonní operátor podporuje na vaší SIM kartě službu
GPRS. Pokud již SIM kartu máte, budete potřebovat tuto službu aktivovat u
Vašeho telefonního operátora.

(Průvodce připojením) Connection Wizard
Obecně je třeba pouze vložit SIM kartu do Pocket PC pro současné
používání funkcí telefonu s Pocket PC. Systém by měl automaticky přidat
nastavení připojení pro vaši SIM kartu. Pro ověření klikněte na

,

Nastavení, záložka Připojení, znovu Připojení a pak “Spravovat existující
připojení”. Objeví se seznam s nově přidanými síťovými připojeními.

Pokud systém nepřidá automaticky nastavení připojení pro vaši SIM
kartu, je možné provést to pomocí programu Průvodce připojením.

Připojení
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 Klikněte na

, Nastavení, záložka Připojení, a vyberte Průvodce

Připojením (Connection Wizard).

1. Ze seznamu vyberte název regionu.
2. Ze seznamu vyberte název
operátora.
3. Pro přizpůsobení parametrů vyberte
název operátora a klikněte na
tlačítko Přidat nebo Upravit. Nebo
použijte tlačítko Nové pro vytvoření
nového nastavení.
4. Tlačítko Hledat: Detekuje aktuální
dostupné připojení, které je k
dispozici.
5. Tlačítko Obnovení: Obnoví
původní hodnoty nastavení.
6. Klikněte na

, Nastavení,

záložka Připojení, znovu
Připojení, a vyberte “Spravovat
existující připojení”. V seznamu
byste měli vidět Vaše nové
připojení.
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Nastavení GPRS připojení
 Klikněte na

, Nastavení, tabulka Připojení, znovu Připojení, a

vyberte záložku Spojení (Tasks).

1. Jak je zobrazeno na obrázku vlevo,
klikněte na “Přidat nové modemové
připojení”.

2. Jděte na obrazovku “Vytvořit nové
připojení” jako na obrázku vlevo.

Zadejte jméno nového připojení pro
snadné připojování v budoucnu.

Vyberte “Cellular Line (GPRS)”.
Nakonec klikněte na Další.

Připojení
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3. Vložte jméno přístupového bodu
operátora (AP) a klikněte na Další.
4. Vložte případné doplňující
informace a klikněte na Dokončit.
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Spouštění připojení přes GPRS
nebo
v
1. Klikněte na ikonu
horní liště obrazovky a když se
objeví okno, klikněte na “Vypnout
letadlový mód” a vložte váš PIN pro
zapnutí telefonu. Ikona
změní na
změní na

se

zatímco ikona

se

.

, pak na Nastavení
2. Klikněte na
pro přechod do Připojení.

3. V Připojení vyberte “Spravovat
existující připojení”. Klikněte a
držte stylus na nově vytvořeném
jménu připojení a pak vyberte
Připojit pro dokončení GPRS
připojení.
4. Na obrazovce Logon Network
zadejte informace o připojení a pak
klikněte pro připojení k síti.

5. Poté, co je připojení dokončeno,
ikona

se změní na

.

6. Nyní může používat programy pro
přístup k Internetu, přijímat a
odesílat e-maily atd.

Připojení
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Odpojení GPRS
1. Odpojení GPRS: Klikněte na

a

objeví se okno. Klikněte na
Odpojit.

2. Vypnutí telefonu: Klikněte na

a

objeví se okno. Klikněte na
“Aktivovat Letadlový mód“. (Flight
Mode).
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Použití Bluetooth
Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem a
s efektivním dosahem do 10 m (30 stop). Když zapnete Bluetooth, začne
indikační dioda blikat modře každé čtyři vteřiny.
Bluetooth LED
indikátor (Modrý)

1. Klikněte na
Wireless Manager
2. Klikněte na
pro zapnutí

Průvodce připojením pro Bluetooth
 Klikněte na

, Programy, Utility, a vyberte Bluetooth Manager.

 Klikněte na libovolnou ikonu na






levé straně průvodce, systém se
zeptá, zda chete zapnout Bluetooth.
Po zapnutí začne indikační dioda
vlevo nahoře blikat modře.
 Klikněte zde a systém začne
vyhledávat okolní Bluetooth
náhlavní soupravy.
 Klikněte pro konfiguraci Bluetooth
zařízení.
 Klikněte pro vstup na obrazovku
pro párování Bluetooth zařízení.

Připojení

7-7

 Všechna okolní Bluetooth zařízení
nalezená systémem.




Klikněte na jedno ze zařízení a pak
se spustí průvodce pro spárování
s vybraným zařízením. Spárovaná
zařízení jsou zobrazena se znakem
.

 Klikněte na jednu z ikon, která
repezentuje Bluetooth náhlavní


soupravu. Když se zobrazí symbol
 , znamená to, že lze používat
příslušnou Bluetooth náhlavní
soupravu.

Tlačítko Obnovit vyhledávání:
nové hledání okolních Bluetooth
zařízení.

Změna zobrazení.
 Ke vstupu na tuto obrazovku
klikněte na tlačítko Bluetooth
Manager v průvodci.

Systém znovu vyhledá a zobrazí
zařízení, které můžete párovat.
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Návrat do průvodce Bluetooth.
Klikněte pro konfiguraci Bluetooth
zařízení.

Nastavení připojení pro Bluetooth
Klikněte na tlačítko Nastavení v průvodci Bluetooth pro zobrazení
obrazovky Nastavení funkce Bluetooth.

 Klikněte na záložku Hlavní
(General)

1.Stav Bluetooth

 Klikněte na Otevřít pro povolení
funkce Bluetooth.

Klikněte na Zavřít pro zakázání
funkce Bluetooth.
Funkci Bluetooth zakažte, když
chcete ušetřit energii baterie nebo
na místech, kde je zakázáno
používání bezdrátových zařízení
(nemocnice nebo v letadlech).
2. Identifikace zařízení

Jméno: Ostatní zařízení podporující Bluetooth mohou identifikovat Vaše
Pocket PC tímto jménem.

Adresa: Toto je unikátní adresa Vašeho Pocket PC.
3. Přístup

 Zaškrtněte “Objevitelný”: Do 10m (30 stop) mohou všechna Bluetooth
zařízení detekovat Vaše Pocket PC a mohou po Vašem potvrzení zahájit
přenos dat.

 Odškrtněte “Neviditelný”: Vaše Pocket PC bude moci přenášet data do
ostatních zařízení, ale ty jej nebudou moci detekovat.
Připojení
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Služba
 Klikněte na záložku Služba
Poskytuje nastavení služeb jako
sériový port, přenos dat a výměna
vCard.
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Sériový port
Pokud chcete používat Bluetooth GSP software, nastavte jej, jak je
popsáno v jeho manuálu. Tato část popisuje, jak registrovat Pocket PC jako
sériový port a jak pracovat s hledáním ostatních sériových portů.

 Klikněte na záložku Sériový Port
Registrace nového sériového portu

4. Klikněte na
Přidat pro
vstup na
obrazovku
Nastavení.
Pokud dále nepoužíváte
zaregistrovaný sériový port,
klikněte na jeho jméno a pak na
Odstranit pro jeho vymazání.
5. Obrázek vlevo ukazuje obrazovku
s nastaveními při registraci nového
sériového portu.

 Pokud vyberete COM v poli
„Jméno”, povolené hodnoty pro
pole „Index” jsou 0, 2, 4, 6 a 7..

 Pokud v poli „Jméno“ zvolíte BTS,
povolené hodnoty pro pole „Index”
jsou od 0 do 9.
Připojení
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Bluetooth náhlavní souprava (Headset)
Klikněte na záložku Bluetooth
Headset
6. Vyberte náhlavní soupravu ze
seznamu spárovaných zařízení.
Zaškrtněte “Používat Headset”.

FTP Sdílení
 Klikněte na záložku FTP.
Zadejte jméno adresáře na Vašem
Pocket PC který chcete přes FTP
sdílet.
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CSD Připojení
 Klikněte na

, Nastavení, tabulka Připojení, a vyberte CSD Type.

Před použitím této funkce ji musíte nejprve aktivovat u Vašeho mobilního
operátora. Tato funkce je podobná modemovému dial-up připojení na
stolních počítačích. Simulací modemu na Pocket PC a připojením přes
vestavěné GSM zařízení, můžete Pocket PC použít k přístupu na internet.

 Tento obrázek je pouze ilustrační.
Zobrazené parametry závisejí na
nastavení Vašeho telefonního
operátora, stejně tak rychlost
přenosu.

Připojení
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Připojení k PC
Podrobnější informace naleznete v kapitole “Microsoft ActiveSync”.

Přenosy přes Bezdrátovou síť
Klikněte na ikonku Wireless Manageru

, která se nachází v pravém

dolním rohu obrazovky Dnes. Další informace naleznete v kapitole
“Používání Bezdrátové sítě”.

Wi-Fi LED indikátor
(Žlutý)

Klikněte na
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Wireless Manager

8 Používání

bezdrátové sítě /

Připojení k bezdrátové síti
V této kapitole se naučíte, jak používat Pocket PC s vestavěnou
bezdrátovou kartou pro připojení k Internetu. To je vhodné například pro
prohlížení www stránek, přijímání a odesílání emailů přes bezdrátovou síť v
místech, kde je tato služba poskytována.

Když máte povolený přístup do dané bezdrátové sítě, měli byste znát
následující informace: IP adresu, DNS adresu serveru, Proxy server, port a
síťový klíč. Tyto informace budete potřebovat pro nastavení a aktivaci
připojení.V některých případech dostanete ještě dodatečné informace
ohledně bezdrátového připojení.

Když budete poprvé používat bezdrátové připojení, podívejte se do
„Konfigurace bezdrátového připojení“, kde naleznete všechna potřebná
nastavení. Jakmile jednou dokončíte konfiguraci připojení, budete pak pouze
vybírat ikonu

v aplikaci Wireless Manager pro jednotlivá připojení.

Používání bezdrátové sítě
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v pravém dolním rohu obrazovky Dnes.
 Vyberte ikonu
, Programy a vyberte Wireless Manager.
 Klikněte na



 Tato ikona se zobrazí, jakmile je
detekována bezdrátová síť a je
možné se přihlásit do této sítě. To
znamená, že Pocket PC bylo
úspěšně připojeno k Wi-Fi




Hotspotu (přístupovému bodu).
V tento moment začne oranžově
svítit LED indikátor vlevo nahoře.

Zde klikněte pro nastavení.
Klikněte pro připojení nebo
odpojení od bezdrátové sítě. Ikonka
značí, že funkce byla zakázána.

 Když se obejví obrazovka vlevo,
vyberte síť, kterou chcete použít a
klikněte na na tlačítko OK. Pak
vyberte Práce a klikněte na tlačítko
Připojit.
Při prvním používání bezdrátové
sítě se Vás systém zeptá na zmíněná
nanastavení. Při dalším použití už
systém použije parametry
posledního úspěšného připojení.
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Konfigurace Bezdrátové sítě
WLAN Profily
Místo

Výběr sítě

Proxy připojení

Síťový klíč nebo
Přístupový bod

Doma

, Nastavení,
záložka Připojení,
znovu Připojení,

1. Zavřete spojení 1. Ověření:
na proxy
Vyberte

záložka Pokročilé,

2. Není
vyžadováno

2. Klíčování:

tlačítko Vybrat sítě, a

nastavení Proxy

Vyberte WEP pro

pak vyberte My Work

„Otevřít“

zpřístupnění pole

Network z menu.

Síťový klíč
V

Viz nastavení výše

kanceláři

, Nastavení,

Viz nastavení

záložka Připojení, výše
znovu Připojení,
záložka Spojení.
Vyberte “Upravit
nastavení proxy”,
A povolte okno
zobrazující
nastavení Proxy

Kavárna
nebo
restaurace

Viz nastavení výše

1. Zavřete připojení Vyberte jiný
k Proxy
přístupový bod
2. Není nutné
nastavit Proxy

Používání bezdrátové sítě
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Nastavení bezdrátové sítě
(pro běžné Wi-Fi sítě)

K nastavení připojení potřebujete znát správnou IP adresu, adresu DNS
serveru, Proxy server a číslo portu. Když si koupíte kredity (předplacenku)
pro připojení do bezdrátového internetu, měla by Vám poskytovatelova
infolinka sdělit tyto informace, případně o ně můžete požádat správce sítě.
Když Pocket PC nemůže
automaticky detekovat bezdrátové
sítě, které jsou v dosahu, je nutné
nastavit je ručně.
1. Vyberte ikonu

v menu

Wireless Manager a navigačním
pruhu se zobrazí ikona

2. Pak klikněte na

.

, Nastavení,

záložka Připojení, znovu
Připojení, a pak záložka
Rozšířené, zobrazí se obrazovka
vlevo.
3. Vyberte tlačítko Vybrat sítě.
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4. Podle obrázku vlevo se ujistěte, že
je vybráno pro obě položky My
Work Network. Nakonec klikněte
na

pro uložení a opuštění

nastavení.

My Work Network je způsob
bezdrátového připojení. Druhou
možností je GPRS připojení.
5. Vyberte jméno jedné z dostupných
sítí a vstupte do obrazovky
autorizace bezdrátové sítě.
6. Pak stiskněte tlačítko Konfigurace
pro nastavení WLAN.

7. Vyberte jméno jedné z dostupných
sítí a vstupte do obrazovky
autorizace bezdrátové sítě.

Používání bezdrátové sítě

8-5

8. Nastavte společně volby a
informace o přípojení do sítě.

Autentifikace: Vyberte Otevřít
Klíčování: Vyberte WEP pro
zpřístupnění části Network key

Network key (Síťový klíč)
Network index (Síťový index)
Pokud je třeba, vyberte záložku
General nebo 802.1x k nastavení
dalších voleb.

9. Klikněte a držte stylus nad jménem
sítě, kterou jste předtím nastavili,
pak vyberte Připojit. Až se objeví
ikona

v horní části obrazovky,

bylo dokončeno připojení
k bezdrátové síti.
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Nastavení bezdrátové sítě
(pro připojení přes Proxy)

K nastavení připojení potřebujete znát správnou IP adresu, adresu DNS
serveru, Proxy server a číslo portu. Když si koupíte kredity (předplacenku)
pro připojení do bezdrátového internetu, měla by Vám poskytovatelova
infolinka sdělit tyto informace, případně o ně můžete požádat správce sítě.
Pokud připojení do Wi-Fi sítě nevyžaduje připojení přes Proxy, použijte
klasické připojení popsané výše.

 Klikněte na

, Nastavení, tabulka Připojení, znovu Připojení, a zde

vyberte tabulku Spojení.
Pokud Vaše Pocket PC selhalo při
automatickém připojování do
bezdrátové sítě, zkuste použít
manuální metodu konfigurace
síťového připojení. Potřebné
informace naleznete v této kapitole.
1. Vyberte “Nakonfigurovat proxy
server” nebo “Upravit existující
proxy server”, podle obrázku
nalevo.

Používání bezdrátové sítě
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2. Na obrazovce Nastavení Proxy se
ujistěte, že máte zaškrtnuté
následující volby:

Tato síť je připojena k internetu
Tato síť používá pro připojení na
internet proxy server

Výše uvedený postup je možné použít pouze v případě, že se opravdu
připojujete přes Proxy server.
V opačném případě zavřete nastavení proxy serveru, a ani
nezaškrtávejte volbu “Tato síť je připojena k internetu” a přeskočte
následující kroky.
3. Vložte název do políčka “Proxy server”.
4. Klikněte na tlačítko Rozšířené pro vstup na obrazovku rozšířené
konfigurace.
5. Nastavení můžete upravit kliknutím
na typ HTTP.
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6. Napište číslo do kolonky “Port”. Na
závěr klikněte na

pro uložení

nastavení.

Používání bezdrátové sítě
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9 Odesílání a příjem zpráv

/

E-maily a textové zprávy
Podívejte se do kapitoly “Připojování na internet”, abyste zjistili, jak
správně nastavit systém pro příjem a odesílání emailů.
S aplikací Messaging (Zprávy, Inbox) můžete odesílat a příjímat
SMS/emaily podle následujících možností:
1. Odesílat a příjímat emaily přímým připojováním na emailový server
internetového poskytovatele (ISP).
2. Synchronizovat e-maily s Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlookem
na Vašem PC.
Synchronizace Inboxu není podporována aplikací Microsoft Outlook
Express.
Pokyny pro používání emailu:
1. Podívejte se do kapitoly “Nastavení e-mailového serveru”.
2. Podívejte se do kapitoly “Použití e-mailu a SMS”.
Pokyny pro používání SMS:
1. Podívejte se do kapitoly “Použití e-mailu a SMS”.
2. Pokud chcete odesílat SMS zprávy, je potřeba aktivovat telefonní mód
(ikonka signálu v horní navigační liště je

). Pro SMS zprávy není

potřeba mít nastavené GPRS připojení, to je potřeba pouze pro práci s
emaily.

Odesílání a příjem zpráv
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Synchronizace e-mailových zpráv
Pokud chcete synchronizovat emaily, přečtěte si tuto kapitolu. Pro
synchronizaci je třeba v nastavení ActiveSync povolit synchronizaci složky
Inbox. Pro další informace ohledně synchronizace Inboxu se podívejte do
nápovědy aplikace ActiveSync.

1. Podívejte se do kapitoly “Připojení na internet”. Nastavte si režim
partnerství synchronizace, a pak můžete začít synchronizovat data. Pokud
nebudete chtít synchronizovat data, můžete emaily překopírovat nebo
přesunout z/do PC manuálně.
2. E-mailové zprávy ve složce “Outbox” (Odeslané) ve Vašem Pocket PC
budou přeneseny na Exchange server nebo do Outlooku, a poté odeslány z
těchto programů.
3. Podporovány jsou programy Exchange nebo Outlook E-mail.
4. E-mailové zprávy ve složce “Inbox” (Doručené) ve Vašem Pocket PC
budou přeneseny na Exchange server nebo do Outlooku.
5. Pokud odstraníte email z Pocket PC, bude tento email odstraněn i v PC
během příští synchronizace.
6. SMS zprávy se nesynchronizují.
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Přímé připojení k poštovnímu serveru
Pokud používáte jedno Pocket PC a nekombinujete v něm pracovní a
domácí (osobní) emaily, podívejte se do kapitoly “Nastavení e-mailového
serveru”.

Do Vašeho Pocket PC budete dostávat e-maily přímo ze serveru. Můžete
tak pracovat i když jste online nebo offline. Když jste online, můžete
stahovat a odpovídat na emaily vždy při připojení na poštovní server. Zprávy
jsou odeslány po kliknutí na tlačítko Odeslat.

Můžete samozřejmě stahovat jen hlavičky emailů nebo jejich krátké
úryvky (to se hodí, pokud chcete ušetřit za stahovaná data). Po stažení si už
jen vyberete zprávy, které chcete stáhnout celé.

V závislosti na Vašem nastavní můžete do Pocket PC stahovat pouze
emaily obdržené za několik posledních dní, stahovat pouze předměty zpráv
nebo přijímat pouze emaily, které nepřekračují nastavenou velikost. Pokud
chcete tato nastavení upravit, klikněte na Menu, Nástroje a zde klikněte na
Nastavení.

Odesílání a příjem zpráv
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Nastavení e-mailového serveru
Pokud máte vlastní emailouvou schránku, můžete použít aplikaci Zprávy
pro příjem a odesílání nových emailů. Pro nastavení emailového účtu
postupujte podle následujících instrukcí.
1. Od Vašeho poskytovatele emailové schránky budete potřebovat
následující údaje.

E-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo
Jméno POP3 nebo IMAP4 serveru pro příchozí poštu
 Jméno SMTP serveru pro odchozí poštu
2. Nastavení e-mailu: Klikněte na
, Zprávy, Menu, Nástroje, a
zde vyberte Nový účet, objeví se
obrazovka kterou vidíte na levé
straně. Postupujte dle instrukcí na
displeji.
3. Podívejte se do kapitoly “Připojení
na internet”, kde se dozvíte, jak
Vaše Pocket PC správně nastavit
pro příjem dat (GPRS).
4. Připojení na e-mailový server:

Klikněte na Zprávy, Menu,
Přepnout účty, a vyberte POP3.

Klikněte na Menu a zvolte
Odeslat/Přijmout.
Klikněte na Menu, Nástroje a vyberte Nastavení. Zde si můžete upravit
již vytvořené emailové účty nebo vytvořit zcela nové.
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Použití e-mailu a SMS zpráv
Zde naleznete popis jednotlivých funkcí aplikace Zprávy (Inbox):



Zobrazí službu a složku.

 Nastaví, jak se mají zprávy řadit.



Klikněte pro otevření zprávy.
Klikněte a přidržte stylus pro

zobrazení vyskakovacího menu.

Statusový bar
Klikněte pro změnu nastavení účtu.
Klikněte pro vytvoření nové





zprávy.

Odesílání a příjem zpráv
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Popis funkcí psaní, odesílání, čtení a odpovídání na zprávy:

1. Odesílání a příjem: Klikněte na Nový pro vytvoření nové zprávy,
tlačítkem Odeslat potom dojde k jejímu odeslání.













Klikněte na To (příjemce), Cc (kopie) nebo Bcc pro otevření obrazovky
Kontaktů. Tam si vyberete příjemce e-mailu.

Klikněte do této oblasti pro nastavení e-mailu pro odpověď, pokud text
posíláte více kontaktům, použijte středník (;) pro oddělení jednotlivých
adres.
POP3 značí složku pro emaily a Textové zprávy značí složku pro příjem
a odesílání SMS zpráv. Nezapomeňte, že nemůžete současně posílat SMS
zprávu a zároveň odesílat e-mail.
Použijte skrolovací posuvník pro posun.
Tlačítko Menu: Dostanete se do menu nabízejícího základní funkce pro
práci s e-maily nebo SMS.
 Tlačítko Odeslat: Odešle vaši zprávu.
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2. Čtení a odpovídání: Nové e-maily stáhnete tak, že kliknete na Menu a
zvolíte Odeslat/Přijmout. Přepněte se do složky “Inbox” a klikněte na ni
pro zobrazení jejího obsahu. Následující obrázek znázorňuje čtení e-mailu.

Během čtení zpráv nabízí tlačítko
Menu množství příkazů a nabídek.

3. Změna nastavení:

Nastavte synchronizaci složky Inbox v ActiveSyncu.
Klikněte na Zprávy, Menu, Nástroje, Nastavení, a vyberte Účty,
Zpráva…

Odesílání a příjem zpráv
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Upozornění technologie Direct Push
Díky technologii Direct Push nemusíte už nikdy zmeškat žádný email. Za
pomocí vlastnosti v programu ActiveSync může Vaše Pocket PC nepřetržitě
a automaticky stahovat e-maily z Microsoft Exchange Serveru.

Nastavení technologie Direct Push
V následující kapitole se dozvíte, jak správně nastavit Direct Push
technologii za pomocí aplikace ActiveSync ve Vašem Pocket PC, a zaroveň
nastavíme automatickou synchronizaci Vašeho Pocket PC s Exchange
Serverem. Díky tomu můžete přes GPRS nebo bezdrátové připojení přijímat
upozornění příchozích e-mailů, a zároveň Vám bude umožněno automaticky
tyto zprávy číst.
Mějte na paměti, že pokud vyberete bezdrátové připojení, bude Vaše
Pocket PC při přechodu do režimu spánku toto připojení vypínat pro úsporu
energie. Připojení tedy nebude aktivní. Naštěstí stačí zmáčknout tlačítko
“Power” a ihned dojde k rozsvícení displeje a aktivaci připojení.
1. Klikněte na

, Programy,

ActiveSync, Menu, a vyberte
Nastavit server.
Pokud jste dříve synchronizaci s



Exchange Serverem nenastavovali,
vyberte Přidat zdroj serveru.

Klikněte an Připojit a
Synchronizovat.
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Klikněte pro změnu nastavení.

2. Vyplněte pole adresa serveru,
uživatelské jméno, síť atd. Tyto
údaje by Vám měl sdělit
administrátor vaší počítačové sítě.

3. Klikněte na Menu a vyberte
Naplánovat. Zde si můžete
nastavit, kdy má probíhat
automatická synchronizace s
Exchange serverem.

Odesílání a příjem zpráv
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MSN Messenger
 Na obrazovce Dnes klikněte na

pro zobrazení přihlašovací

obrazovky programu MSN Messenger.

 Klikněte na

, Programy, Pocket MSN a spusťte MSN Messenger.

Pro přepnutí do aplikace MSN Messenger klikněte na

, Programy, a



zde vyberte Pocket MSN. MSN Messenger ve Vašem Pocket PC je
takzvaný instantní messenger (rychlé posílání zpráv), se kterým můžete:

Vidět další uživatele, kteří jsou online.
Odesílát a přijímat zprávy.
Komunikovat s vašimi kontakty nebo skupinami.
Další informace o tom, jak správně používat MSN Messenger naleznete v
a nabídce Nápověda.

Pro používání MSN Messengeru musíte mít zaregistrovaný Microsoft
Passport™ účet nebo e-mailový účet Microsoft Exchange. Pro připojení
bude vyžadováno heslo. Pokud máte Hotmail nebo MSN účet, pak máte i
heslo. Tyto parametry proto použijte pro správné přihlášení do sítě MSN.

Získejte váš MSN účet zdarma na http://www.passport.com. Získejte
zdarma e-mailovou adresu serveru Hotmail na http://www.hotmail.com.
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Konfigurace
Předtím než se připojíte, musíte vložit přihlašovací údaje.

Pro přihlášení vložte vaši
e-mailouvou adresu a heslo.

Pokud již používáte MSN Messenger na Vašem stolním PC, uvidíte po
přihlášení na Pocket PC Vaše kontakty stejně jako na PC.

Odesílání a příjem zpráv
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Práce s kontakty
Aplikace MSN Messenger dovoluje třídit Vaše kontakty podle vašich
požadavků. Můžete je napříkald dělit do Online a Offline kategorií. Z
následujícího zobrazení můžete uživatelům psát zprávy, emaily, prohlížet
jejich informace o účtu a provádět další nastavení.

Klikněte na libovolný kontakt pro
zahájení konverzace (chatu).



Klikněte a přidržte stylus na displeji
pro zobrazení vyskakovacího menu.



Pokud chcete vidět uživatele kteří jsou online, ale sami chcete být
neviditelní, klikněte na Menu, Můj status, a zde vyberte Zobrazovat
jako offline.
Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, uvidí Vás dotyčný jako offline a
bude uložen na váš Blacklist. Pro odblokování kontaktu přidržte stylus nad
jeho jménem a z vyskakovacího menu vyberte Odblokovat.
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Komunikace s kontakty
Zobrazí okno s chatem.

 Zde se píše Vaše zpráva.




Klikněte pro odeslání zprávy.
Zde se zobrazuje status
probíhajícího chatu. Například zde
uvidíte, pokud Vám druhá strana
začne odepisovat.

Klikněte na kontakt pro zobrazování chatovacího okna. Do textové
oblasti napište vaši zprávu a klikněte na Odeslat. Nebo můžete vybrat Menu,
Můj text a zvolit některou z předdefinovaných zpráv. Pokud chcete nějaký
kontakt přizvat k chatu, klikněte na Menu a vyberte Pozvánka, potom
vyberte kontakt, který chcete pozvat.

Pro přepnutí mezi hlavní obrazovkou a chatovacím oknem můžete použít
odkaz Kontakty z nabídky Menu. Pro návrat zpět, vyberte Menu a zvolte
Chaty, a vyberte kontakt, do jehož chatu budete přepnuti.

Odesílání a příjem zpráv
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Správce MMS
 Klikněte na

, Programy, Telefon a vyberte MMS Composer

(Správce MMS).

MMS Composer je velmi podobný klasické aplikaci Zprávy. Do složky
“Inbox” (Přijaté) se budou ukládat MMS zprávy, které jste přijali. Ve složce
“Outbox” (K odeslání) se ukládají MMS zprávy, které budou odeslány.
Složka “Sent” (Odeslané) uchovává kopie zpráv, které už byly odeslány.
Složka “Drafts” (Rozepsané) ukládá nedokončené MMS zprávy.





 Klikněte na Zprávy
Klikněte zde pro změnu řazení
MMS zpráv.

Vyberte si složku, jejíž obsah bude
zobrazen na displeji.

Klikněte pro správu Vašeho MMS




účtu.

Klikněte pro vytvoření nové MMS
zprávy.

Zobrazí menu s dalšími možnostmi.
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Nastavení MMS schránky
Nejprve musíte provést správné nastavení funkce GPRS podle hodnot
Vašeho telefonního operátora. MMS zprávy se nejčastěji stahují právě přes
GPRS, ovšem to se může lišit v závislosti na nastavení služeb Vašeho
operátora. Před konfigurací si proto potřebná nastavení ověřte u Vašeho
operátora. Po dokončení konfigurace jděte na “Vytvořit/Upravit MMS” a
vyzkoušejte si možnosti tvorby vlastních MMS zpráv. Můžete používat text,
zvuky i obrázky.

1. Klikněte na

, Nastavení,

tabulka Připojení, znovu
Připojení, záložka Spojení, a zde
vyberte “Přidat nové modemové
připojení”. To vyplňte správnými
údaji, které Vám poskytne váš
telefonní operátor.
2. Nezapomeňte vyplnit jméno tohoto
připojení.

Odesílání a příjem zpráv
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3. Pokračujte a klikněte na tlačítko
Rozšířené v tabulce Připojení, a
zde použijte tlačítko Vybrat sítě.
4. Ověřte, že je horní hodnota
nastavena na “My ISP” (tento název
můžete přejmenovat).

5. Klikněte na

, Zprávy, Menu,

Jdi na, a vyberte MMS.
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6. Klikněte na Zprávy, Menu, MMS
Nastavení, a zvolte Nové.
Dostanete se do obrazovky kterou
vidíte nalevo.
7. Vyplňte údaje, které Vám poskytne
váš telefonní operátor a potvrďte
stisknutím Hotovo (Done).
8. Pro datová připojení vyberte jako
Datový nosič položku “Internet”.
9. Nyní jste úspěšně dokončili proces
nastavení MMS zpráv.

Odesílání a příjem zpráv
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Vytvoření a editace MMS zpráv
Jak vytvořit novou MMS:

1. Spusťte aplikaci MMS Composer pro zobrazení MMS šablony, která
bude použita pro Vaši zprávu.
2. Klikněte do připravených pozic stylusem a přidejte do zprávy obrázek,
text nebo zvukový soubor.

Do pole To vyberte telefonní číslo




nebo e-mail někoho z Vašich
Kontaktů.

Klikněte pro napsání předmětu
zprávy.

 Klikněte pro vložení Vašeho
obrázku.

  Klikněte pro vložení zvukového
 souboru.

Klikněte pro vložení textové zrávy.

Zobrazí se menu s příkazy.
Kliknutím na Odeslat dojde k
odeslání MMS zprávy.
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Multimédia /

Použití fotoaparátu
 Klikněte na

, Programy, Multimédia, a vyberte Camera.

1. Pro pořizování fotografií musíte aktivovat kameru, zapněte displej Vašeho
Pocket PC, který bude směřovat směrem k Vám, pak zmáčkněte tlačítko
na boku Vašeho Pocket PC.
2. Pokud chcete vyfotit autoportrét, otočte Vaše Pocket PC zadní stranou k
Vám a v zrcátku uvidíte svůj obličej.
3. Klikněte na

a vyberte Zprávy pro odeslání obrázku e-mailem nebo

MMS zprávou.








Spoušť Objektiv Zrcátko pro autoportréty Zoom

 Tipy na focení
Pro dobrou kvalitu autoportrétu mějte dostatek světla. Pro kvalitní
fotografie se vyhněte focení ve tmavých prostorách.
Multimédia
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Fotoaparát
Fotoaparát můžete použít pro pořizování snímků i záznam videa. Tato
kapitola popisuje, jak správně fotografovat.

 Ukončí režim Camera
(Fotoaparát)

Panel nástrojů



Hledáček
Přepínač mezi fotoaparátem a
kamerou

 Zobrazí nebo skryje Panel nástrojů


Ikona

Popis
Režim fotoaparátu: Normalní, Časovač, Postupné foto, Portét
Aktivuje “časovač”
Aktivuje “Postupné focení” (vyfotí několik obrázků za sebou)
Orientace na výšku nebo na šířku
Aktivuje nebo vypne přisvětlovací diodu
Aktivuje nebo vypne datum a čas na fotografii
Vybere výstupní formát obrázku
Nastaví rozlišení fotografie. Čím větší rozlišení vyberete, tím
bude větší výsledný soubor.
Vybere scénu
Nastaví složku pro ukládání souborů
Aktivuje nebo vypne průvodce
Vyběr speciálních efektů
Výběr rámečku kolem fotografie
Nastaví frekvenci snímání
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Průvodce použitím fotoaparátu
Klikněte na

nebo

pro výběr Průvodce. Po stisknutí spouště na

boční straně Pocket PC a vyfocení obrázku se zobrazí průvodce, ve kterém
můžete dále pracovat s pořízeným snímkem. V této kapitole se podíváme,
jak průvodce používat.

 Ukončí režim Camera


Náhled na poslední pořízenou
fotografii

Panel průvodce
Pokud je aktivován režim
“Postupné focení”, budou
automaticky zobrazeny zmenšeniny
všech snímků.


Ikona

Popis
Přepne zpět do Fotoaparátu
Odstraní aktuální fotografii
Otevře Zprávy (E-mail, MMS)
Otevře Multimedia Manager (Manažér multimédií)
Otevře MMS Composer (MMS editor)
Otevře Image Maker (Malování)
Otevře Image Wizard (Průvodce obrázky)

Multimédia
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Správa snímků pořízených v režimu “Postupné focení”

Klikněte na

pro aktivaci režimu “Postupné focení” v průvodci. Po

stisknutí spouště se v průvodci zobrazí všechny pořízené snímky, a vy
můžete odstranit ty, které Vám nebudou vyhovovat.

 Vypne Fotoaparát
Klikněte na zmenšeninu, kterou



chcete odstranit

Potom klikněte na
se vybraná fotografie



10-4

a odstraní

Kamera (záznam videa)
Nahrávat video je možné i tak, že se nebudete přimo přepínat do aplikace
po několik vteřin a potom jej
Camera: Stačí zmáčknout a držet tlačítko
pustit, tím dojde k zahájení nahrávání. Pro ukončení stiskněte tlačítko
spouště znovu.

 Klikněte na

, Programy, Multimédiaa vyberte Camera, a přepněte
se do režimu nahrávání videa.
1. Při záznamu videa je podporováno zobrazení displeje v horizontálním
směru (landscape), proto Vaše Pocket PC otočte o 90 stupňů.
2. Pro spuštění nahrávání natočte Pocket PC displejem k Vám a zmáčkněte
tlačítko
kamery. Pro ukončení stiskněte tlačítko znovu.
Pokud se chcete sami nahrát, otočte Pocket PC zrcátkem k Vašemu obličeji.
Videozáznam




Ukončí Kameru
Panel nástrojů
Hledáček
 Přepínač mezi fotoaparátem a
kamerou

 Zobrazí nebo skryje Panel nástrojů


Ikona

Pokud chcete video přehrávat i na
PC, vyberte jako výstupní formát
3GP.

Popis
Nastavení kvality záznamu
Výběr výstupního formátu videa
Nastavení rozlišení
Výběr scény
Aktivuje nebo deaktivuje záznam zvukové stopy u videa
Nastaví složku pro ukládání souborů
Aktivuje nebo vypne průvodce
Výběr speciálních efektů
Vybere frekvenci
Multimédia
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Průvodce použitím kamery
Klikněte na

nebo

pro výběr Průvodce. Po stisknutí spouště na

boční straně Pocket PC a natočení záznamu se zobrazí průvodce, ve kterém
můžete dále pracovat s pořízeným videem. V této kapitole se podíváme, jak
průvodce používat.

 Ukončí program Camera

Náhled videa, kde se zobrazí pouze
první snímek z Vašeho záznamu.

Panel průvodce




Ikona

Popis
Přepne zpět do záznamu videa
Odstraní aktuální video
Otevře Zprávy (E-mail, MMS)
Otevře Multimedia Manager (Manažér multimédií)
Otevře Windows Media Player
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Rychlé focení s použitím hardwarových kláves
Klasický režim









Zoom Ukončí aplikaci Camera (Fotoaparát, Kamera)
Přepíná mezi režimem fotoaparát a videokamera
Zobrazí nebo skryje Lištu nástrojů Spuštění fotoaparátu/kamery
Nastavení/Průvodce

Pro navigaci v nastavení použijte ovládací prvek Vašeho Pocket PC.
Potvrzovacím tlačítkem uprostřed potvrdíte Vaši volbu.
Multimédia
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Správce multimédií
 Klikněte na

, Programy, Multimédia, a vyberte Multimedia

Manager (Správce multimédií).

Multimedia Manager můžete používat pro správu obrázku, audio
souborů nebo videozáznamů.

Prohlížení multimediálních souborů

Výběr obsahu složky, kterou chcete

zobrazit.
 Změna řazení souborů.
Náhledy. Pokud prohlížíte obrázky,



klikněte na zmenšeninu pro




zobrazení obrázku v plné velikosti.
Pokud audio nebo video, klikněte
pro přehrání.


Pro zobrazení vyskakovacího menu přidržte chvíli stylus na náhledu.
Tlačítko Zobrazit (View): Změna typu zobrazení souborů, podpora funkce
Slideshow.

 Tlačítko Nástroje (Tools): Vytvoření nové složky, spouštění
doprovodných editačních programů.

 Tlačítko Typ zobrazení: Nastavení velikosti náhledů.
Návrat o adresář výše.

10-8

Funkce Slide Show
 Ve Správci multimédií vyberte,
Zobrazit, a potom SlideShow.

Dvojklikem kamkoliv na



obrazovku ukončíte SlideShow.

Po dokončení přehrávání
SlideShow můžete kliknout na



ikonku

a SlideShow se zavře.

Po ukončení SlideShow budete
navráceni na obrazovku, kterou
vidíte nalevo.

Nastavení velikosti obrázku, rotace
a další informace o souboru.


 Spuštění alternativního prohlížeče.
 Celoobrazovkové zobrazení. Pro

ukončení tohoto režimu klikněte na


displej, a potom na ikonku
.
Listování mezi obrázky.
Zvětšení nebo oříznutí aktuálního
obrázku.

Funkce Zoom.

Multimédia
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Nástroje Správce multimédií
 Klikněte na Správce multimédií,
Nástroje, a vyberte Nastavení.



Záložka Slideshow: Nastavení
režimu Slideshow (obrázek vlevo).

Záložka Asociace: Vyberte typy
souborů, které chcete otevírat ve
Správci multimédií.

  Záložka Prohlížení souborů:
Nastaví metodu prohlížení.

 Klikněte na Správce multimédií,



Nástroje, a vyberte Doručení.

Klikněte na náhled. Indikátor 
značí, že máte daný obrázek ve
výběru.

Další: Vybere program, v kterém se
vybraný obrázek otevře. Pokud



například vyberete “Image Maker”,
(Malování), pak se obrázek otevře
právě v této aplikaci.
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Malování
 Klikněte na

, Programy, Multimédia, a vyberte Malování (Image

Maker).

Aplikaci Malování můžete použít pro vytváření, editaci nebo prohlížení
obrázkových souborů. Samozřejmě můžete využít editačních nástrojů
Malování, jako například otočení, oříznutí, zesvětlení...




Panel nástrojů Malování.
Klikněte pro zobrazení dalších
nástrojů.

Kreslící/editační oblast.



Pokud Váš obrázek přesahuje
velikost displeje, použijte k posunu
skrolovací lišty.

 Tlačítko Soubor: Provádí základní

práci se souborem, jako ukládání

atd.

Tlačítko Úpravy: Provádí základní
funkce, jako zpět, kopírovat atd.

Tlačítko Obrázek: Umožňuje
přidat k obrázku zvláštní efekty.

Multimédia
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Ikona

Význam na liště Malování
Výběr barvy pozadí a popředí
Guma
Kapátko
Tužka
Sprej
Linka
Křivka
Obdélník
Kružnice
Polygon
Obdélník se zakulacenými rohy
Text
Výběr
Plechovka (výplň)
Lupa
Štětec

Ikona

Význam na liště Malování
Nový soubor
Otevřít
Uložit
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Průvodce obrázky
 Klikněte na

, Programy, Multimédia, a vyberte Průvodce obrázky

(Image Wizard).

Průvodce obrázky nabízí efektivní možnost, jak do vašich obrázku
přidávat rámečky, ikonky, aplikovat filtry nebo do nich jednoduše kreslit.
Průvodce obrázky Vám umožní upravit obrázek “Krok po kroku”. Po
dokončení úprav můžete obrázek uložit, odeslat e-mailem nebo vložit do
Editoru MMS zpráv.






Přechod na další krok.
Oblast náhledu
 Výběr obrázku na pozadí:
Vyberte obrázek nebo fotografii,
například použijte tu, kterou jste
vyfotili.
Výběr rámečku
Zpět
Opakovat
Celá obrazovka. Klikněte na
pro návrat.
Uložit

Multimédia
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Návrat na předchozí krok.
Vložte název souboru a cestu, kam
se má uložit.

Použít automatické jméno přidělené
systémem a uložit do složky



Dokumenty.

Záložka Odeslat: Odeslat obrázek
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E-mailem nebo v MMS zprávě.

FM Rádio
 Klikněte na

, Programy, Multimédia, a vyberte FM Rádio

(Tuner).

Tato aplikace slouží pro poslech rádia přes připojený headset. Kvalitní
příjem signálu je zajištěn jen s připojeným headsetem, který má v sobě
integrovanou anténu pro příjem.



Panel nástrojů:
Vypnout displej: Tato funkce

vypne obrazovku, ale aplikace
zůstane dále spuštěna. Tlačítkem

“Power” displej opět aktivujete.

Pokud přejde Pocket PC do režimu

spánku, systém ukončí činnost
aplikace.
Oblíbené: Přidejte si do seznamu

Vaše oblíbené stanice.
Pásmo: Změna frekvence pásma.
Použijte při ladění stanice.

 Zobrazuje aktuální používané
pásmo.

Zobrazení frekvence stanice. Pro změnu frekvence na ni klikněte stylusem.
Před frekvencí se mohou zobrazovat případné doplňující informace o
stanici (pokud to daná stanice podporuje).

Nastavení hlasitosti.
Přepne na seznam Oblíbených stanic. Klikněte na stanici v seznamu pro
přepnutí na její frekvenci. Přidržte stylus několik vteřin nad stanicí, a bude
automaticky přidána do seznamu.

Aktivace/deaktivace zvuku.
 nebo : Vyhledání radiové stanice.
Multimédia
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⊳ nebo : Listování mezi frekvencemi.

Nastavte frekvenci stanice.

 Klikněte pro editaci a manuální
vložení frekvence stanice.
Poznámka: Frekvence musí být
nastavena v povoleném rozsahu.

 Zrušit


OK
Odstranit předchozí číslo.


 Klikněte na tlačítko Oblíbené na
hlavní obrazovce pro nastavení
oblíbené stanice.

 Zavře a uloží nastavení.
 Defaultní hodnota je EVROPA. Pro



změnu nastavení přidržte stylus na
jiném pásmu.

Seznam oblíbených stanic.
Klikněte na prázdné místo a
ikonkou + přidáte stanici do
seznamu.

Lišta nástrojů:
: Přidání stanice
: Odstranění stanice
: Upravení stanice
: Nastavení pozice
: Ukončit bez uložení
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Multimédia
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Práce s programy /

Microsoft Pocket Outlook obsahuje aplikace Kalendář, Kontakty,
Úkoly, Zprávy a Poznámky. Tyto programy můžete používat individuálně
nebo společně. Například e-mailové adresy uložené v Kontaktech můžete
používat pro psaní e-mailů v aplikaci Zprávy.
Použitím programu ActiveSync můžete synchronizovat informace z
programů Microsoft Outlook či Microsoft Exchange na Vašem PC do Pocket
PC. Tyto informace můžete také přímo synchronizovat s Microsoft Exchange
serverem. Pokaždé, když budete provádět synchronizaci, aplikace
ActiveSync porovná změny provedené ve Vašem Pocket PC s daty v PC a
automaticky vyhodnotí, kde se mají informace aktualizovat (PC,Pocket PC).
Pro informace, jak správně ActiveSync používat se podívejte do nápovědy k
tomuto programu.

Pokud se potřebujete přepínat mezi programy, můžete tak učinit přes
ikonu

.

Práce s programy
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Kalendář: Plánováních schůzek
Aplikaci Kalendář můžete použít k ukládání upozornění na případné
schůzky, setkání nebo další úkoly. Vaše poznámky můžete prohlížet v
několika režimech (Agenda, Den, Týden, Měsíc a Rok) a jednoduše se mezi
nimi přepínat pomocí menu Zobrazit (View).

Klikněte pro zobrazení aktuálního




dne.

Klikněte pro zobrazení nebo editaci
dané upomínky.

Menu Zobrazit.
Klikněte na Menu a vyberte Nová
poznámka pro vytvoření nové



upomínky.


Zobrazení kalendáře si můžete do jisté míry upravit podle svých představ.
Například si můžete změnit první den v týdnu kliknutím na Menu,
Nastavení.
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Vytvoření nové schůzky

Klikněte pro návrat do kalendáře
 
(poznámka je automaticky


uložena).
 Výběr některého z
předdefinovaných textů.



Výběr z již dříve zadaných lokací.
Výběr času.
Výběr data.
Do poznámek si můžete doplnit
případné další informace.

1. Vytvořit novou poznámku můžete z denního, týdenního nebo měsíčního
náhledu.
2. Klikněte na Menu a vyberte Nová poznámka.
3. Použitím vstupního panelu napište váš text a případně vyplňte místo
(schůzky, události).
4. Pokud chcete změnit čas nebo datum, klikněte na něj stylusem.
5. Vyplnit můžete i další doprovodné informace. Pro zobrazení všech políček
je nutné skrýt vstupní panel (softwarová klávesnice).
6. Pro přidání poznámky klikněte na záložku Poznámky. Sem můžete napsat
text, vložit kresbu stylusem nebo přidat zvukový záznam. Další informace
o vytváření poznámek naleznete v kapitole “Poznámky”.
7. Pro dokončení klikněte na tlačítko

.

Pokud aktivujete kolonku Připomenout, Vaše Pocket PC Vás bude na
danou poznámku upozorňovat podle nastavní v

, Nastavení, záložka

Osobní, Zvuky & Notifikace.
Práce s programy
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Použití obrazovky s přehledem
Pokud kliknete na některou poznámku v Kalendáři, zobrazí se Vám
obrazovka s detailním přehledem. Pro editaci dané poznámky klikněte na
tlačítko Upravit.



Zobrazení detailu poznámky.
Zobrazení.
Klikněte pro editaci poznámky.





Vytvoření nového setkání / pozvánky
Kalendář můžete použít pro nastavení setkání mezi uživateli uloženými
v Outlooku nebo Pocket Outlooku. Pozvánka na setkání bude automaticky
vytvořena a odeslána nastaveným příjemcům po synchronizaci Inboxu nebo
po připojení na e-mailový server. Jak se mají pozvánky odesílat naleznete
pod Menu, Nastavení. Pokud přijímáte a odesíláte zprávy přes ActiveSync,
vyberte možnost ActiveSync.
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Plánování schůzek
1. Vytvořte si poznámku/upomínku.
2. V detailech poznámky skryjte vstupní panel a potom klikněte na
Návštěvy.
3. Ze seznamu e-mailových adres, které máte uloženy v Kontaktech vyberte
setkání s návštěvami.

Poznámka setkání je automaticky vytvořena a uložena ve složce Outbox.

Další informace o příjmu a odesílání pozvánek naleznete v nápovědě k
aplikacích Kalendář a Zprávy na Vašem Pocket PC.

Práce s programy
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Kontakty: Vyhledávání kontaktů a přátel
V Kontaktech vidíte seznam vašich přátel a kolegů, o kterých můžete
snadno najít informace, které potřebujete, a to ať jste doma nebo na cestách.



Klikněte zde a zadejte část názvu
kontaktu, který chcete vyhledat.

 Klikněte zde pro zobrazení detailu
kontaktu.

Pro zobrazení vyskakovacího menu
přidržte stylus na kontaktu.





Tato ikonka signalizuje, že je
kontakt uložený na SIM kartě.

Zobrazí další Menu. Například pod
tlačítkem Nastavení můžete změnit
zobrazování kontaktů. Dále můžete
vybrat Uložit na SIM nebo Uložit
do kontaktů (vytvoření
duplicitních kontaktů).

Klikněte zde pro vytvoření nového
kontaktu.
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Vytvoření nového kontaktu
1. Klikněte na Nový.
2. Použitím vstupního panelu napište název kontaktu a případně i další
doplňující informace. Pro zobrazení všech dostupných políček je potřeba
skrolovat směrem dolů.
3. Pro přiřazení kontaktu do Kategorie skrolujte na políčko Kategorie a
vyberte příslušnou kategorii ze seznamu. V Kontaktech pak můžete
položky zobrazovat klasicky i podle skupin (třídění kontaktů).
4. Pro přidání poznámek klikněte na záložku Poznámky. Do poznámky
můžete přidat text, kresbu nebo zvukový záznam. Pro další informace o
vytváření poznámek se podívejte do kapitoly “Poznámky”.
5. Pro dokončení klikněte na

, poté budete přesunuti zpět do seznamu

kontaktů.

 Klikněte pro návrat do seznamu
kontaktů (kontakt bude

automaticky uložen).

Klikněte pro přidání obrázku ke
kontaktu. Tento obrázek se bude




zobrazovat při telefonování a
pomůže Vám snadněji identifikovat
jednotlivé kontakty.

Skrolujte pro zobrazení dalších
položek.

Místo pro napsání doplňujících
poznámek.

Práce s programy
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Vyhledávání kontaktu
K dispozici se nabízejí čtyři možnosti, jak kontakty vyhledávat:

V seznamu kontaktů můžete napsat část jména do příslušného políčka. Pro
zobrazení všech kontaktů vymažte text z tohoto pole nebo klikněte na
ikonku na pravé straně.

V seznamu kontaktů vyberte Menu, Filtr a vyberte, jaký typ kontaktů
chcete zobrazit. Pro zobrazení všech kontaktů vyberte Všechny kontakty.
Pro zobrazení kontaktů, které nejsou přiřazeny do kategorií vyberte Bez
kategorií.

Pro zobrazení seznamu firem, pro které kontakty pracují, vyberte Menu,
Zobrazit dle a zvolte Společnost.

Klikněte na

, Programy, a vyberte Hledat, napište název kontaktu,

jako typ vyberte Kontakty, a poté klikněte na Vyhledat.
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Použití obrazovky s přehledem
Pokud kliknete na kontakt v seznamu všech kontaktů, objeví se
obrazovka s detaily.

Zobrazení detailů kontaktu.



Všechny informace, které jste u
kontaktu vyplnili, uvidíte na této
obrazovce.

Vyberte Menu a poté Upravit pro



editaci příslušných informací.

Klikněte pro zobrazení poznámek.



Práce s programy
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Úkoly: Práce s upomínkami
Použijte aplikaci Úkoly pro uložení poznámek, na které chcete být
upozorňováni.



Indikuje vysokou prioritu.
Klikněte pro zobrazení nebo editaci
úkolu.

 Klikněte a přidržte stylus pro
zobrazení vyskakovacího menu.

 Klikněte pro vytvoření nového
úkolu.




Zobrazí další nabídku (Menu).
Pokud například kliknete na Filtr,
můžete si nastavit, jaké skupiny
úkolů se budou zobrazovat. Můžete
kliknout také na Nastavení pro
změnu zobrazování informací z
vašich úkolů.
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Vytvoření nového úkolu
1. Klikněte na tlačítko Nový.
2. Použitím vstupního panel napište popis Vašeho úkolu.
3. Dále můžete vložit datum začátku a ukončení úkolu nebo další, doplňující
informace kliknutím do příslušného políčka. Pokud je otevřený vstupní
panel (softwarová klávesnice), musíte jej nejprve schovat.
4. Pro přiřazení úkolu do určité kategorie klikněte na Kategorie a vyberte
požadovanou kategorii ze seznamu. V přehledu úkolů můžete Vaše
upomínky třídit dle kategorií.
5. Pro přidání dalších poznámek k úkolu se přepněte na záložku Poznámky.
Do poznámky můžete vložit text, kresbu nebo zvukový záznam. Pro další
informace o psaní poznámek nalistujte kapitolu “Poznámky”.
6. Pro dokončení klikněte na

a budete přepnuti zpět do přehledu úkolů.

 Klikněte pro návrat do přehledu
úkolů (aktuální úkol bude

automaticky uložen).

Klikněte pro výběr některého z
předdefinovaných subjektů.



Do poznámek si můžete doplnit
další potřebné údaje k danému
úkolu.

Pokud chcete rychle vytvořit jednoduchý úkol, zaškrtněte Zobrazit panel
Úkoly v nabídce Nastavení. Pak klikněte na “Klikněte zde pro přidání
úkolu” a napište Váš úkol.
Práce s programy
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Použití obrazovky s přehledem
Když kliknete na nějaký úkol v přehledu, zobrazí se obrazovka s detailem.
Pro editaci úkolu klikněte na tlačítko Upravit.



Zobrazí detaily úkolu.
Klikněte pro zobrazení nebo skrytí
doplňujících informací.

 Zobrazí poznámky.
 Klikněte pro změnu úkolu.
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Poznámky: Psaní poznámek
Díky Poznámkám můžete rychle a jednoduše ukládat Vaše myšlenky,
nápady, upomínky nebo třeba telefonní čísla. Můžete vytvořit klasickou
poznámku, kresbu nebo zvukový záznam. Samozřejmě můžete zvukový
záznam přidat i ke klasické poznámce.

Klikněte pro změnu řazení souborů.

 Klikněte pro otevření poznámky

nebo přehrání nahrávky.
Přidržte stylus pro zobrazení






vyskakovacího menu.

Klikněte pro zahájení nahrávání.
Další funkce (Menu).
Například můžete vybrat volbu
Zobrazit panel rekordéru pro
zobrazení lišty s ovládacími prvky
záznamníku.

Klikněte pro vytvoření nové
položky.

Práce s programy
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Vytvoření nové poznámky
1. Klikněte na tlačítko Nový.
2. Vytvořte si vaši psanou, kreslenou nebo zvukovou poznámku. Pro další
informace o vkládání textu přes vstupní panel a kreslení na obrazovce
nalistujte kapitolu “Vkládání informací do Pocket PC”.

 Klikněte pro návrat do seznamu
poznámek (aktuální text bude
automaticky uložen).

Klikněte pro zobrazení/skrytí
vstupního panelu.

Další možnosti (Menu).
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Aplikace Word Mobile
Word Mobile dokáže pracovat s dokumenty Microsoft Word, které
používáte ve Vašem PC. Samozřejmě můžete na Vašem Pocket PC vytvářet
své vlastní dokumenty nebo můžete kopírovat dokumenty z PC do Pocket PC.
Dále můžete synchronizovat dokumenty ve Vašem Pocket PC se stolním PC,
tím docílíte toho, že budete mít vždy a všude aktuální soubory.

Aplikaci Word Mobile použijete pro psaní textů, jako jsou dopisy,
pozvánky a další záznamy. Pro vytvoření nového dokumentu klikněte na
, Programy, Word Mobile, a z menu vyberte Nový. Otevře se Vám
nový prázdný dokument. Pokud jste si v Nastavení Wordu vybrali některou
předdefinovanou šablonu, pak se Vám otevře samotná šablona. Vaše nové
dokumenty můžete ukládat do několika typů souborů Word (.doc), Word
Mobile (.pwi), Rich Text Format (.rtf), a nebo Čistý text (.txt).

Word Mobile umí zobrazovat seznam všech textových dokumentů
obsažených ve Vašem Pocket PC. Klikněte na nějaký soubor v seznamu pro
jeho otevření. Pro práci se souborem (smazat, kopírovat, vyjmout) přidržte
na displeji chvíli stylus, objeví se vyskakovací menu, ze kterého můžete
zmíněné volby provádět.

Práce s programy
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Výběr složky, jejíž obsah bude
zobrazen.

Klikněte pro změnu řazení
dokumentů.

 Klikněte pro otevření dokumentu.

Přidržte stylus na nějakém souboru
pro zobrazení vyskakovacího menu.

Klikněte pro vytvoření nového



dokumentu.

V dokumentu můžete použít funkcí zoom (lupa). Klikněte na tlačítko
Zobrazení a vyberte Zoom. Poté nastavte procentuální přiblížení, které
Vám vyhovuje. Čím více procent nastavíte, tím větší bude text, při
menším přiblížení bude i menší text, avšak na displej se ho vejde
podstatně více.
Pokud otevíráte dokumentu Wordu vytvořený na PC, nastavte v menu
Zobrazení volbu Zarovnat na obrazovku.
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Použitím vstupního panelu můžete napsat text který potřebujete. Další
informace o vkládání textu naleznete v kapitole “Vkládání informací do
Pocket PC”.
Pro změnu formátování a editaci existujícího textu jej označte stylusem.
V dokumentech můžete vyhledávat, stačí vybrat Menu, Úpravy a potom
zvolit Najít/Nahradit.

 Klikněte pro návrat do seznamu

dokumentů (provedené změny
budou automaticky uloženy).

Přidržte stylus a zobrazí se
vyskakovací menu.



Klikněte zde pro formátování textu.
Zobrazení dalších možností
(Menu).




Například vyberte z menu Formát
pro změnu formátování dokumentu.

Klikněte na Zobrazení a zaškrtněte
Toolbar pro zobrazení panelu
nástrojů.

Práce s programy
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Aplikace Excel Mobile
Excel Mobile dokáže pracovat s tabulkovými dokumenty Microsoft
Excel, které používáte ve Vašem PC. Samozřejmě můžete na Vašem Pocket
PC vytvářet své vlastní tabulky nebo můžete kopírovat dokumenty z PC do
Pocket PC. Dále můžete synchronizovat tabulkové dokumenty ve Vašem
Pocket PC se stolním PC, tím docílíte toho, že budete mít vždy a všude
aktuální soubory.

Aplikaci Excel Mobile použijete pro tvorbu tabulek. Pro vytvoření
nového dokumentu klikněte na

, Programy, Excel Mobile a z menu

vyberte Nový. Otevře se Vám nový prázdný dokument. Pokud jste si v
Nastavení Excelu vybrali některou předdefinovanou šablonu, pak se Vám
otevře samotná šablona.

Excel Mobile umí zobrazovat seznam všech tabulkových dokumentů
obsažených ve Vašem Pocket PC. Klikněte na nějaký soubor v seznamu pro
jeho otevření. Pro práci se souborem (smazat, kopírovat, vyjmout) přidržte
na displeji chvíli stylus, objeví se vyskakovací menu, ze kterého můžete
zmíněné volby provádět.
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Excel Mobile umožňujě vytvářet tabulkové objekty, formuláře, funkce,
řazení a filtrování. Pro zobrazení panelu nástrojů klikněte na menu
Zobrazení a zaškrtněte položku Toolbar.



V buňkách se zobrazuje obsah
podobně, jako vidíte na obrázku.

Vyberte obsah buňky pro editaci



nebo vložení znaků.

Tlačítko Vložit graf

 Tlačítko Suma
 Tlačítko Zoom (Lupa)

Klikněte na Vložit graf pro úpravu
informací, jako jsou nadpisy,
měřítka nebo typy grafu.

Práce s programy
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Tipy pro práci v aplikaci Excel Mobile
Pro další informace o tom, jak správně používat Excel Mobile, klikněte
na

a vyberte Nápověda. Pokud pracujete v Excel Mobile s rozsáhlým

dokumentem, můžete použít některou z těchto možností pro usnadnění práce:

Celoobrazovkový režim zobrazí co nejvíce tabulek na displeji. Klikněte na
Zobrazení a vyberte Celá obrazovka. Pro návrat do klasického režimu
klikněte na Obnovit (Restore).

Zobrazit nebo skrýt pomocné položky. Klikněte na Zobrazit, Ukázat a
vyberte položky, které chcete zobrazit nebo skrýt.

Zmrazit tabulku v dokumentu. Nejprve vyberte buňky, které chcete
“zmrazit”. Klikněte na Zobrazení a vyberte Zmrazit tabulku. Po
zmrazení vybraného obsahu se nebude obsah od označeného místa při
skrolování posouvat.

Příkaz Rozdělit tabulku použijte v případě, že máte otevřený velký
dokument a potřebujete se v něm lépe orientovat. Klikněte na Zobrazení a
vyberte Rozdělit. Potom pomocí stylusu vyberte, kde se má tabulka
rozdělit. Pro odstranění rozdělení klikněte na Zobrazení a vyberte Zrušit
rozdělení.

Skrytí a zobrazení řádků nebo sloupců. Pro skrytí sloupce nebo řádky
vyberte buňku v daném řádku, který chcete skrýt. Potom klikněte na
Menu, Formát, Řádek nebo Sloupec, a vyberte Skrýt. Pro zobrazení
skrytých řádků nebo sloupců klikněte na Menu, Formát, Řádek nebo
Sloupec a vyberte Zobrazit.
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Aplikace PowerPoint Mobile
Aplikace PowerPoint slouží pro přehrávání prezentací vytvořených na
PC v programu PowerPoint 97 nebo vyšší. Mezi podporované formáty
souborů patří .ppt a.pps.



Vyberte složku jejíž obsah chcete


zobrazit.
 Klikněte pro změnu řazení souborů.
Klikněte pro otevření a přehrávání
prezentací.

Klikněte pro přehrání naposledy
otevřené prezentace.




Doplňující možnosti (Menu).

Klikněte na ikonku

v dolním

levém rohu pro zobrazení Menu.
Kliknutím na Ukončit vypnete
aktuální prezentaci.

Práce s programy
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Windows Media Player
Aplikaci Microsoft Windows Media Player pro Pocket PC použijete pro
přehrávání audio nebo video souborů uložených ve Vašem Pocket PC nebo
na Internetu (Streaming). Pro spuštění Windows Media Playeru pro Pocket
PC klikněte na

a vyberte Windows Media.

Celoobrazovkový režim pro video.
Otevřít webovou stránku.
Přehrávejte hudbu nebo video
přímo z internetu.

Návrat na začátek aktuálního
souboru nebo přepnutí na předchozí



   

soubor.

Přehrávání / pauza.
Přeskočit na další soubor.
Změna hlasitosti.



Vypnutí zvuku
Průběh přehrávaného souboru.

Pro zobrazení knihovny souborů



vyberte Menu a potom Knihovna.

Výběr adresáře.
Přidržte stylus na položce, která se



má přehrát. Potom vyberte Přehrát

Tlačítko Menu: Vyberte Otevřít
soubor pro přehrání souboru, který
ještě není v knihovně. Položka
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Aktualizovat přidá nové soubory.

Pro nakopírování audio a video souborů z Vašeho PC do Pocket PC
můžete použít Microsoft Windows Media Player ve Vašem PC. V Pocket PC
můžete přehrávat soubory typu Windows Media a nebo MP3.

Pro další informace o používání Windows Media Playeru pro Pocket PC,
klikněte na

, a vyberte Nápověda.

Práce s programy
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Internet Explorer
Použití aplikace Internet Explorer
Aplikaci Microsoft Internet Explorer Mobile použijte pro zobrazení
webových nebo wapových stránek.

Během synchronizace si můžete uložit oblíbené odkazy ze složky
Oblíbené z Internet Exploreru na stolním PC.

Připojte se na Internet (ISP) nebo do sítě a prohlížejte si internetové
stránky. Pro tento krok je nejprve potřeba mít správně nastavená datová
připojení podle Vašeho telefonního operátora, více o tom naleznete v
kapitole “Připojení na Internet”.

Po připojení do sítě můžete také stahovat soubory nebo další dokumenty.

Pro spuštění Pocket Internet Exploreru klikněte na
Internet Explorer.
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a vyberte

Prohlížení internetových stránek
Podívejte se do kapitoly “Připojení na internet” pro správné nastavení
Vašeho Pocket PC a datových služeb.
1. Klikněte na

a vyberte Internet Explorer.

2. Napište adresu internetové stránky do horního boxu.
3. Pro posun na stránce můžete použít skrolovací proužek nebo tlačítka
Nahoru a Dolů na Vašem Pocket PC.

Napište adresu serveru



Klikněte pro otevření stránky
Tlačítko Zpět
Zobrazení dalších položek, jako
Oblíbené, Přidat k oblíbeným,
Domů nebo Obnovit.



Webové stránky můžete také načítat z historie nebo ze složky Oblíbené.

Klikněte na tlačítko Oblíbené, a potom zvolte stránku, kterou chcete
zobrazit.

V panelu adresa klikněte na ikonku ▼ pro zobrazení dříve zadaných
adres.
Pro přidání stránky do oblíbených ve Vašem Pocket PC jděte na stránku,
kterou chcete přidat a z menu vyberte Přidat k oblíbeným.

Práce s programy
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Zobrazení oblíbených stránek a kanálů
Klikněte pro zobrazení oblíbené
stránky.



Klikněte pro přidání nové stránky,
složky, připadně pro odstranění již
existujících položek.


1. Klikněte na tlačítko Oblíbené pro zobrazení seznamu oblíbených odkazů.
2. Vyberte stránku, kterou chcete zobrazit.

Složka Oblíbené
Pouze položky v podsložce Mobilní oblíbené v záložce Oblíbené v
Internet Exploreru na Vašem PC budou synchronizovány s Pocket PC. Tato
složka se vytvoří automaticky po nainstalování programu ActiveSync.
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Oblíbené odkazy
Během synchronizace dojde také k přenesení složky Mobilní oblíbené na
Vašem stolním PC do aplikace Pocket Internet Explorer ve Vašem Pocket PC
(pokud je nastaveno). Položky se budou aktualizovat pokaždé, když zahájíte
synchronizaci a systém rozpozná nějaké změny. Další informace o
synchronizaci naleznete v nápovědě k programu ActiveSync na Vašem PC.

Synchronizace oblíbených odkazů
Pokud na svém PC používáte prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.0
nebo vyšší, můžete oblíbené odkazy stahovat přímo do Vašeho Pocket PC.
Synchronizací oblíbených odkazů bude obsah přenesen do Vašeho Pocket PC,
takže si budete moci stránky prohlížet i po odpojení od PC.
Použijte zásuvný modul pro Internet Explorer, který se nainstaluje
společně s programem ActiveSync, tím pak snadno vytvoříte oblíbené
odkazy.

Přidání stránky do oblíbených
1. V Internet Exploreru na Vašem PC vyberte z menu Nástroje a potom
Vytvořit Mobilní oblíbenou položku.
2. Pro editaci názvu odkazu napište vlastní text do políčka Jméno.
3. Potvrďte tlačítkem OK. Internet Explorer stáhne nejnovější verzi vybrané
stránky do Vašeho PC.

Práce s programy
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4. Synchronizujte Vaše Pocket PC se stolním PC. Mobilní oblíbené stránky
uložene ve složce Mobilní oblíbené v Internet Explorer budou staženy do
Vašeho Pocket PC.

Aktualizaci stránky si můžete nastavit automaticky nebo manuálně.
Pokud vyberete manuálně, budete si muset sami stahovat aktuální
obsah stránky na Vašem PC a Pocket PC. Pro zahájení
synchronizace Vašeho Pocket PC, vyberte z menu Nástroje v
Internet Exploreru na PC položku Synchronizovat.

Šetření volné paměti Vašeho Pocket PC
Položky ve složce Oblíbené mobilní položky zabírají na Vašem Pocket
PC místo, což má za následek úbytek volné paměti. Pro zvětšení kapacity
proveďte následující kroky:

V nastavení pro položku Oblíbené v programu ActiveSync, vypněte
obrázky a zvuky, nebo odstraňte starší mobilní obsah z Vašeho Pocket PC.
Další informace naleznete v nápovědě k programu ActiveSync.

Zmenšete limit pro maximální počet stahovaných stránek. V Internet
Exploreru na PC klikněte pravým tlačítkem myši na stránku v Oblíbených
a vyberte Vlastnosti. Na záložce Stahování nastavte 0 nebo 1 pro počet
stránek, které chcete stáhnout.
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Údržba Vašeho Pocket PC /
Zálohování

 Klikněte na

, Programy, Utility, a vyberte Backup Utility.

Backup Utility je aplikace používaná pro zálohování a obnovu souborů
v Pocket PC. Můžete zálohovat osobní data z aplikací jako Kalendář,
Kontakty, Úkoly a dalé také Osobní nastavení, Síťová nastavení atd.

Ukládací prostor
Při provádění zálohy si můžete vybrat mezi následujícími místy pro
uložení zálohy:

1. My Documents: (Dokumenty) Data uložená zde se mohou ztratit při
studeném startu. Je doporučeno používat toto místo jako dočasné úložiště.
2. Externí úložná paměťová karta

Údržba Vašeho Pocket PC
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Zálohování souborů
Režim průvodce
 Klikněte na Zálohovat (Backup).
Další a
 Klikněte na tlačítko
průvodce Vás provede kroky, které
budou následovat.

 

Standard: Přepne do
standardního režimu.



Standardní režim
Zálohuje Vaše osobní data do úložného prostoru.

 Klikněte na záložku Záloha.

 Klikněte zde na kontrolu položek
pro zálohování.



Vyberte ze seznamu úložné místo
pro zálohu.

Klikněte na tlačítko
Zálohovat a zálohování začne.
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Tlačítko

Rozšířené: Vstoupíte

na obrazovku Pokročilá nastavení.

Pokročilá nastavení zálohování
Na obrazovce Backup Files klikněte na tlačítko

Rozšířené a vstoupíte

do obrazovky pokročilých nastavení tak, jak je zobrazeno níže.

 Zaškrtněte volbu, kterou
požadujete

Pokud zaškrtnete tuto volbu, při



příštím spuštění Zálohování se
spustí v režimu Průvodce.




Tlačítko Zrušit
Tlačítko OK

Pokud zaškrtnete “Zálohovat






automaticky”, klikněte na tlačítko
a vstoupíte do obrazovky
vlevo.

Vyberte volbu zálohování.
Vyberte místo, kam se má
zálohovat.

Pocket PC automaticky zálohuje,
když je nízký stav baterií.

Pro pravidelné zálohování, klikněte
na

a vyberte “Zálohovat

automaticky podle plánu”.
Údržba Vašeho Pocket PC
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 Když zaškrtnete “Zálohovat
automaticky podle plánu”, klikněte






na

a vstoupíte na obrazovku

vlevo.

Frekvence zálohování.
Klikněte na tlačítko data vpravo od
“Začátek” pro nastavení data startu
zálohování.

Klikněte na tlačítko času vpravo od
“Začátek” a nastavte čas startu.

Když zaškrtnete “Týdně”, klikněte
na tlačítko vpravo od “Pokaždé”
pro nastavení dne v týdnu.

 Pokud vyberete “Spravovat starší
zálohy”, klikněte na

a

vstoupíte na obrazovku vlevo.




Klikněte na šipku pro nastavení
počtu souborů.

Klikněte na soubory, které mají být
zachovány.
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Obnovení souborů

 Upozornění!
3. Když obnovujete soubory, systém smaže všechna aktuální data
v Pocket PC a nahradí je soubory ze zálohy.
4. Ujistěte se, že soubory byly obnoveny úspěšně, nepoužívejte Pocket PC
v době obnovování souborů.
5. Jakmile bude spuštěna obnova, už nemůže být zastavena. Buďte opatrní
před jejím spuštěním.
6. Po dokončení obnovy se Pocket PC restartuje.

Režim průvodce
 Klikněte na Restore (Obnovit).
Další a
 Klikněte na tlačítko
průvodce Vás provede
následujícími kroky.





Standard: Přepne do
standardního režimu.




Údržba Vašeho Pocket PC
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Standardní režim
Obnoví osobní data ze zálohy.

 Klikněte na záložku Restore



(Obnovení).

 Vyberte „Nejnovější” pod „Obnovit

z”. Nebo vyberte ze seznamu.
Klikněte na jméno zálohy ze
seznamu pod „Název souboru”.

Klikněte na tlačítko „Obnovit“
a spustí se obnova.
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Instalace a odstranění programů
Programy dodávané přímo ve Vašem Pocket PC od výrobce jsou uloženy
v paměti ROM (read-only memory). Tyto programy nemůžete odinstalovat,
proto se nemusíte obávat, že byste si omylem smazali důležité části systému.
Veškeré další aplikace, které jste do Pocket PC nainstalovali později, jsou
uloženy v paměti RAM (random access memory).
Do Vašeho Pocket PC můžete nainstalovat jakýkoliv program určený pro
toto zařízení, omezeni jste pouze kapacitou volné paměti ve Vašem Pocket
PC. Užitečné aplikace pro každodenní použití naleznete na internetové
adrese (http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc/).

Instalace programů pomocí ActiveSyncu
Před instalací aplikací do Pocket PC je nejprve potřeba tyto programy
nainstalovat do Vašeho PC, odkud jsou poté nainstalovány do Pocket PC.
1. Zjistěte si označení Vašeho Pocket PC a typu procesoru, abyste věděli,
jakou verzi softwaru máte nainstalovat. Klikněte na
a vyberte
Nastavení. Na záložce Systém klikněte na About (O systému). Tabulka
Verze Vám zobrazí informace o použítém Procesoru.
2. Stáhněte program do Vašeho PC (nebo vložte CD se softwarem do
mechaniky). Měli byste vidět soubory s příponami *.xip, *.exe, nebo *.zip,
případně ještě soubor Setup.exe. Ještě jednou si raději ověřte, že je daný
program opravdu určený pro Vaše zařízení.
3. Přečtěte si instalační instrukce k dané aplikaci, soubory ReadMe nebo
dodávanou dokumentaci k programu. Některé programy vyžadují
speciální postup pro správné nainstalování.
4. Připojte Vaše Pocket PC ke stolnímu PC.

Údržba Vašeho Pocket PC
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5. Dvojklikem spusťte *.exe soubor.

Pokud se jedná o instalátor, dojde ke spuštění instalačního procesu. Řiďte
se případnými dalšími instrukcemi na monitoru. Jakmile bude aplikace
nainstalována do PC, spustí se automaticky instalátor pro Pocket PC.

Pokud se nejedná o instalátor, zobrazí se Vám pravděpodobně chybová
hláška že je program připravený pro jiný typ zařízení. Můžete také zkusit
přesunout CAB soubor přímo do Vašeho Pocket PC a nainstalovat jej tam.
Soubor do Vašeho zařízení přesunete pomocí aplikace ActiveSync. Další
informace naleznete v kapitole “ActiveSync”.
Po dokončení instalace v Pocket PC klikněte na

, Programy a

klikněte na ikonku nového programu, který jste nainstalovali.

Instalace programů přímo z Internetu
1. Zjistěte si označení Vašeho Pocket PC a typu procesoru, abyste věděli,
jakou verzi softwaru máte nainstalovat. Klikněte na

a vyberte

Nastavení. Na záložce Systém klikněte na About (O systému). Tabulka
Verze Vám zobrazí informace o použítém Procesoru.
2. Stáhněte si program do Pocket PC přímo z Internetu za použití programu
Pocket Internet Explorer. Měli byste vidět soubory s příponami *.xip,
*.exe, nebo *.zip, případně ještě soubor Setup.exe. Ještě jednou si raději
ověřte, že je daný program opravdu určený pro Vaše zařízení.
3. Přečtěte si instalační instrukce k dané aplikaci, soubory ReadMe nebo
dodávanou dokumentaci k programu. Některé programy vyžadují
speciální postup pro správné nainstalování.
4. Klikněte na soubor *.zip nebo *.cab. Spustí se instalátor aplikace, dále se
řiďte pokyny na obrazovce.
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Přidání programu do nabídky Start
 Klikněte na

, Nastavení, záložka Osobní, a vyberte Menu.

Zaškrtávací pole pro zástupce
programů.

Pokud nevidíte v seznamu žádný program, jděte přes Správce souborů v
Pocket PC do složky obsahující zástupce pro Start Menu, nebo použijte
program ActiveSync na stolním PC pro vytvoření nových zástupců k
programům. Tyto zástupce umístěte do složky Start Menu.

Použití Správce souborů na Pocket PC: Klikněte na

, Programy,

Správce souborů, a najděte program, ke kterému chcete vytvořit zástupce.
Přidržte stylus nad programem a z vyskakovacího menu vyberte Vyjmout.
Přesuňte se do složky Start Menu v adresáři Windows, a přes
vyskakovací menu použijte příkaz Vložit.
Program se nyní bude zobrazovat v tomto

menu.

Údržba Vašeho Pocket PC
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Použití ActiveSyncu nebo stolního PC: Použijte prohlížec v
ActiveSync pro zobrazení obsahu Pocket PC a najděte program, ke
kterému chcete vytvořit zástupce. Klikněte na program pravým tlačítkem a
z menu vyberte Vytvořit zástupce. Přesuňte zástupce do Start Menu,
tato složka se nachází v adresáři Windows. Program se nyní bude
zobrazovat v tomto

menu. Další informace naleznete v nápovědě k

ActiveSyncu.

Odstranění programu
 Klikněte na

a vyberte Nastavení. Na záložce Systém klikněte na

Odebrat programy.

Klikněte na název programu tak,
aby došlo k jeho označení. Potom
vyberte z nabídky Odstranit.

Pokud se požadovaný program nenachází v tomto seznamu, použijte
Správce souborů ve Vašem Pocket PC pro nalezení programu, a potom jej
přes vyskakovací menu příkazem Odstranit smažte.
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Správa paměti
Zobrazení stavu paměti
 Klikněte na

, Nastavení, záložka Systém a vyberte Paměť.

Klikněte na záložku Hlavní.



Aktuální stav Storage a
Programové paměti.

Hledání: Rychlý odkaz na program
Hledání.



Klikněte na záložku Paměťová
karta.


 Aktuální stav volného místa na
paměťové kartě.

Klikněte pro zobrazení stavu
integrované paměti nebo paměťové
karty.

Údržba Vašeho Pocket PC
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Klikněte na záložku Spuštěné
programy.
Klikněte na název programu v
 

seznamu ”Běžících aplikací”, a
když je označený, klikněte na
Aktivovat nebo Zastavit.

Aktivovat: Přepne Vás do
 
vybraného programu.

Zastavit: Ukončí činnost
vybraného programu.
Zastavit vše: Ukončí všechny
programy ze seznamu.

Nalezení volné paměti
Při nedostatku volné paměti ve Vašem Pocket PC můžete aplikovat
některý z následujících postupů, které Vám pomohou s uvolněním paměti.

 Klikněte na

, Programy, a vyberte Hledat.

1. Pro nalezení velkých souborů, které
zbytečně zabírají místo v paměti,
vyberte “Větší, než 64 KB” jako
typ vyhledávání, a poté klikněte na
Hledat.
2. Pak použijte Správce souborů.
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3. Klikněte na

, Programy, a

spusťte Správce souborů. Pomocí
správce souborů můžete příliš
veliké soubory přesunout například
na paměťovou kartu pomocí
příkazů, na které se dostanete
vyvoláním vyskakovacího menu.
4. Použijte Správce souborů pro
odstranění nepotřebných souborů.

 Klikněte na

, Zprávy, Menu,

Nástroje, Nastavení, a přepněte se
na záložku Storage.

Zaškrtňěte “Ukládat přílohy na
paměťovou kartu” pro ukládání
příloh e-mailových zpráv na
paměťovou kartu.

 Klikněte na

, Internet

Explorer, Menu, Nástroje, a
potom vyberte Nastavení.

Klikněte na Vymazat historii a
Odstranit soubory. Tím smažete
veškeré dočasné soubory, které se
vytvořily při prohlížení webových
stránek.

Údržba Vašeho Pocket PC
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 Klikněte na

, Programy, Poznámky/Word Mobile/Excel Mobile,

Menu, a vyberte Nastavení.

1. Spusťte Poznámky.
2. Klikněte na Menu a vyberte
Nastavení.

3. Klikněte na “Uložit do” a vyberte
SDMMC z nabídky. Tím nastavíte,
že se veškeré záznamy budou
automaticky ukládat na paměťovou
kartu.

Stejný proces aplikujte také v
aplikacích Word Mobile a Excel
Mobile.

Případně můžete použít funkce programů Přejmenovat/Přesunout nebo
Uložit jako pro přesunutí souborů na paměťovou kartu.
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Systémové informace
 Klikněte na

, Nastavení, záložka Systém, a zvolte Systémové

informace.

Klikněte na ikonky + nebo – pro
zobrazení nebo skrytí systémových
informací.

Údržba Vašeho Pocket PC
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13
 Klikněte na

Voice Commander /

, Programy a vyberte Voice Commander (Ovládání

hlasem).

Voice Commander je software pro obsluhu hlasem, a je standardně
nainstalovaný ve Vašem Pocket PC. Voice Commander Vám umožní
ovládat vybrané funkce Vašeho Pocket PC hlasem. Voice Commander
nabízí následující možnosti:
Plnou hlasovou kontrolu nad některými systémovými funkcemi (například
vytáčení čísla nebo spouštění aplikací).
Používá technologii Speaker-Independent (SI) pro práci s hlasem a
jednoduché hlasové ovládání bez nutnosti trénování.
Aplikace Voice Commander nepotřebuje k obsluze žádné trénování
nebo zkoušení. Vaše Pocket PC můžete začít ovládat hlasem okamžitě.
Vyzkoušejte si například spuštění hry Solitaire vyslovením příkazu
“Solitaire”. Zmáčkněte tlačítko Voice Commanderu na boční straně Pocket
PC a když Vás systém vyzve k zadání příkazu slovy “Say Command”,
jednoduše řekněte “Start Solitaire” a ihned dojde ke spuštění karetní hry
Solitaire.

Voice Commander
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Spouštění Voice Commander
Nabízejí se dvě metody spouštění Voice Commander:
1. Klikněte na

, Programy, Voice Commander, a vyberte Voice

Commander.
2. Tlačítko Voice Commander. Tlačítko na boku Vašeho Pocket PC slouží
ke spouštění Voice Commanderu. Jednoduše toto tlačítko zmáčkněte a
program se spustí.

Zobrazení formátu jednotlivých
hlasových příkazů.

 Tlačítko Re-Start: Restartartuje
Voice Commander.

Tlačítko Menu:
Nastavení: Konfigurace Voice
Commanderu.

Nápověda: O programu Voice




Commander.

Konec: Ukončí Voice Commander.
Klikněte na

,

Nastavení, záložka
Osobní, a vyberte
Tlačítko Voice
Commanderu

Tlačítka pro
předefinování klávesy
defaultně přiřazené ke
spouštění Voice
Commanderu.
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Parametry Voice Commanderu
 Stiskněte tlačítko Voice Commanderu na boční straně Pocket PC,
kterým se dostanete do hlavní obrazovky Voice Commanderu.

Hlasové vytáčení kontaktu
Použití: Call <Kontakt> at (ve skupině) <Home/Work/Mobile>
Příklad 1: Call Jennifer Lopez (zavolá kontaktu)
Příklad 2: Call Jennifer Lopez at mobile (zavolá kontaktu ve skupině...)
Hlasové zobrazení detailu kontaktu
Použití: Show <Contact> at <Home/Work/Mobile>
Příklad 1: Show Eric Clapton (zobrazí detail kontaktu)
Příklad 2: Show Eric Clapton at work (zobrazí detail ve skupině...)
Hlasová volba čísel

Spuštění aplikace hlasem

Použití: Digit Dial

Použití: Start <Application>

Příklad: Digit Dial

Příklad: Start Calendar (spustí

(Systém: What number)

Kalendář)

29109088
Hlasové zobrazení upomínky
Použití: Today’s/Tomorrow’s/
This week’s Appointment

Hlasové otevření souboru
Použití: Play <Music file name>
Příklad: 1: Play The Moment
Příklad: 2: Play SHE album
Příklad: 3: Play Music

Goodbye (Ukončení)
Použití: Goodbye

Voice Commander
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 Tipy
Všechny položky v Kontaktech je automaticky možné vytáčet přes
“Hlasové vytáčení”. Pokud ale počet vašich kontaktů překročí hranici
1000, systém nebude moci pracovat s dalšími kontakty. Pro přidání těchto
položek do Voice Commanderu klikněte na Menu a vyberte Nastavení
pro manuální přidání dalších kontaktů do hlasového vytáčení.
Pokud má systém problém s rozpoznáním Vašeho hlasu, například v
rušném prostředí, obdržíte hlášku “Please say again” (Prosím zopakujte
znovu). V takovém případě se zkuste přesunout do prostoru s nižším
hlukem nebo změňte vzdálenost Pocket PC od vašich úst.

 Tipy
Ovládání Voice Commanderu je uzpůsobeno tak, aby s ním neměli problém
ani začátečníci, pokud si ale přesto chcete zadávání příkazů procvičit
použijte toto:
1. Klikněte na Menu, Nastavení, a vyberte Trénování.
2. Klikněte na Voice Commander Nastavení a vyberte Trénování.

 Tipy
Můžete také zmáčknout Voice Commander, Menu, a potom Ukončit pro
vypnutí Voice Commanderu.
Pokud během používání Voice Commanderu spustíte jiný program,
Voice Commander se automaticky ukončí.
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Nastavení Voice Commanderu
K dispozici jsou dva způsoby jak se dostat do nastavení Voice
Commanderu:

 Klikněte na

, Programy, Voice Commander, a zvolte Voice

Commander Nastavení.

 Klikněte na Menu a potom Nastavení při používání Voice Commander.
Voice Commander Nastavení Vám umožní přizpůsobit si Voice
Commander podle svých představ.

Nastavení pro kontakty
Klikněte na Voice Commander Nastavení a poté na záložku Kontakty.
Zobrazí se seznam kontaktů a jejich aktuální status.



Zaškrtávací políčko
Pokud je kontakt zaškrtnutý, bude



indentifikován normálně. Pokud je



odškrtnutý, znamená to, že k němu
nebylo nastaveno žádné speciální
hlasové vytáčení. Vytvořte proto


hlasový záznam.

  Ikonka rtů: Hlasové ovládání je
přiřazeno.

 Klikněte na kontakt aby byl
označený, potom můžete používat
tlačítka funkcí

Voice Commander

.
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Tlačítko Přehrát: Přehraje zvukový záznam pro vytočení tohoto
kontaktu.

 Tlačítko Přidat: Nahraje zvukový záznam pro kontakt.
 Tlačítko Odstranit: Odstraní hlasový záznam pro tento kontakt.
Tabulka Kontakty: Nastavení hlasových příkazů pro Kontakty.
Tabulka Aplikace: Nastavení hlasových příkazů pro aplikace.
Tabulka Trénink: Trénování hlasových příkazů.
Tabulka Pokročilá nastavení: Nastavení délky a senzitivity pro ovládání
hlasem.

Například, pokud chcete vytáčet kontakt Alex Cooper v Kontaktech
jako “Sweet Heart”, proveďte následující.

1. Klikněte na kontakt Alex Cooper.
2. Klikněte na

tlačítko Přidat.

3. Až uslyšíte pípnutí, řekněte slova “Sweet Heart”, která budou nahrána.
4. Až uslyšíte pípnutí podruhé, řekněte znovu “Sweet Heart”.
5. Po dvojitém záznamu Vám systém přehraje zvuk, který jste nahráli, abyste
vědeli, jak daný kontakt vytáčet.
6. V tuto chvíli znázorňuje ikonka rtů

že osoba z vašich kontaktů (Alex

Cooper) má ke svému jménu přiřazenou vlastní hlasovou volbu. Ikonka
Vám tak pomůže rozeznat, ke kterému kontaktu již tuto volbu máte
přiřazenou.
7. Pro vytvoření další hlasové poznámky k jinému kontaktu klikněte na
ikonku
8. Klikněte na

Přidat a zopakujte výše popsané kroky.
Odstranit pro smazání hlasového příkazu. Systém

automaticky obnoví defaultní příkaz pro vytočení kontaktu Alex Cooper.
(Tedy příkaz “call Alex Cooper”).
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 Tipy
Sami si můžete vybrat, které kontakty bude možné vytáčet přes Voice
Commander. Defaultně systém přidává všechny kontakty do svého
seznamu.
Pokud ale počet vašich kontaktů překročí hranici 1000, systém nebude
moci pracovat s dalšími kontakty. Pro přidání těchto položek do Voice
Commanderu klikněte na Menu a vyberte Nastavení pro manuální
přidání dalších kontaktů do hlasového vytáčení.

Voice Commander
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Nastavení pro aplikace
Klikněte na Voice Commander Nastavení a vyberte záložku Aplikace.
Zobrazí se Vám stránka seznamu programů, které jsou zastoupeny ve Start
Menu (

, Programy).

Vy si můžete nastavit, kterou aplikaci bude možné spouštět pomocí Voice
Commanderu. Defaultně přidá Voice Commander do svého seznamu
všechny programy, které potom spouštíte zadáním příkazu < Application >.
Nezáleží na tom, zda jste nainstalovali novou aplikaci, systém ji automaticky
přidá do seznamu. Tato volba Vám může ušetřit čas při hledání a spouštění
vybrané aplikace.

Zaškrtávací políčko
 

Pokud je aplikace zaškrtnuta, bude



indentifikována normálně. Pokud je
odškrtnuta, znamená to, že k ní



nebylo nastaveno žádné speciální
hlasové vytáčení. Vytvořte proto


hlasový záznam.

  Ikonka rtů: Hlasové ovládání je
přiřazeno.

Klikněte na aplikaci aby byla
označená, potom můžete používat
tlačítka funkcí
.
Tlačítko Přehrát: Přehraje zvukový záznam pro spuštění vybrané



aplikace.
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Tlačítko Přidat: Nahraje zvukový záznam pro aplikaci.
Tlačítko Odstranit: Odstraní hlasový záznam pro vybranou aplikaci.

Příklad spuštění aplikace: Pokud chcete spouštět MSN Messenger
vlastním příkazem “Chat room”.
9. Spusťte MSN Messenger.
10. Klikněte na

tlačítko Přidat.

11. Až uslyšíte pípnutí, řekněte slova “Chat room”, která budou nahrána.
12. Až uslyšíte pípnutí podruhé, řekněte znovu “Chat room”.
13. Po dvojitém záznamu Vám systém přehraje zvuk, který jste nahráli,
abyste vědeli, jak danou aplikaci spouštět.
14. V tuto chvíli znázorňuje ikonka rtů

, že je k aplikaci MSN Messenger

přiřazen vlastní zvukový příkaz. Ikonka Vám tak pomůže rozeznat, ke
které aplikaci již tuto volbu máte přiřazenou.
15. Pro vytvoření další hlasové poznámky k jiné aplikaci klikněte na ikonku
Přidat a zopakujte výše popsané kroky.
16. Klikněte na

Odstranit pro smazání hlasového příkazu. Systém

automaticky obnoví defaultní příkaz pro spuštění aplikace MSN
Messenger.

Voice Commander
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Nastavení pro hudbu
Klikněte na Voice Commander Nastavení a vyberte záložku Hudba,
objeví se Vám stránka s nastavením pro ovládání hudby pomocí hlasu, kde si
můžete nadefinovat vlastní složku s hudebními soubory na paměťové kartě.

Pokud do složky přidáte nový soubor, systém automaticky aktualizuje
seznam souborů a přidá tento soubor do možností hlasového ovládání, což
Vám podstatně urychlý spouštění souborů.

Mezi podporované audio formáty patří .MP3 a .WMA, a systém při
hledání nových souborů automaticky prohledá následující složky:

1. Všechny složky na paměťové kartě.
2. Složku My Documents (Dokumenty) ve Vašem Pocket PC a všechny
další složky, které jsou v Dokumentech obsaženy.
3. Pokud chcete přenést soubory do Pocket PC pomocí programu ActiveSync
musíte je umístit do složky Playlists (Playlisty) v adresáři Music
(Hudba).
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Zaškrtávací políčko
 
Pokud je hudební soubor

zaškrtnutý, bude normálně

identifikován. Pokud je odškrtnutý,
znamená to, že soubor není možné





spouštět hlasovým příkazem.
Pokud je zaškrtávací políčko
šedivé, znamená to, že systém
nedokázal soubor identifikovat a
není jej možné automaticky
spouštět. K takovému souboru si ale
můžete automaticky přidat vlastní
hlasový příkaz.

 Ikonka rtů: Hlasové ovládání je přiřazeno.
Klikněte na soubor aby byla označený, potom můžete používat tlačítka
funkcí



.

Tlačítko Přehrát: Přehraje zvukový záznam pro spuštění vybraného
audio souboru.




Tlačítko Přidat: Nahraje zvukový příkaz pro spouštění audio souboru.
Tlačítko Odstranit: Odstraní hlasový záznam pro vybraný audio
soubor.

Voice Commander
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Trénování hlasového ovládání
Klikněte na Voice Commander Nastavení a vyberte Trénink. Tato
funkce Vám pomůže zdokonalit se v hlasovém ovládání Voice Commanderu.

: Správně zodpovězeno.





: Aktuálně se přehrává.
Zaškrtněte “Používat model
přizpůsobení” pro používání
lepšího rozpoznání Vašeho hlasu.



Tlačítko Záznam: Zahájí


trénink hlasového ovládání.

  Tlačítko Zrušit: Zruší
nahrávání.



Tlačítko Odstranit vše:
Odstraní všechny hlasové záznamy.

K dispozici je celkem 10 předdefinovaných setů, které se skládají z 6
čísel/slabik, které byste měli zopakovat. Postup tréninku je následující:
Záznam. Až uslyšíte pípnutí, začněte opakovat
1. Klikněte na tačítko
čísla/slabiky, které vidíte.
2. Potom systém automaticky přehraje Váš záznam, abyste poznali, zda jste
vše zodpověděli správně.
3. Pokud bude vše v pořádku, klikněte na Ano a systém pustí další řadu
znaků pro trénování.
4. Pokud si myslíte, že jste udělali chybu, klikněte na Ne a daný řádek si
zopakujete znovu.
Zrušit pro ukončení
5. Během nahrávání můžete použít tlačítko
aktuálního tréninku.
6. Pokud nejste spokojeni s nahrávkami, které jste uskutečnili dříve, klikněte
na
Odstranit vše a systém odstraní všechny tréninkové záznamy.
Pak můžete nahrávat znovu od prvního cvičení.
7. Po dokončení všech 10 cvičení se systém naučí lépe rozpoznávat Váš hlas
a Vy budete lépe připraveni pro hlasové ovládání Vašeho Pocket PC.
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 Tipy
Po dokončení testování můžete zaškrtnout “Používat model
přizpůsobení”, kdy dojde k lepšímu rozpoznání Vašeho hlasu. Pokud
dokončíte všech 10 cvičení, naučí se systém mnohem lépe rozpoznávat
váš hlas a přízvuk.
Pokud jste v některém z 10 testů při zadávání vynechali nějaké číslo,
systém automaticky tato čísla označí a vrátí Vás na pozici, kde jste tuto
chybu udělali.
Také můžete kliknout na tlačítko

Odstranit vše a systém odstraní

veškeré Vaše zvuky z tréninku. Potom můžete začít nahrávat od prvního
cvičení.

Voice Commander
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Rozšířená nastavení
Můžete si nastavit senzitivitu (citlivost) mikrofonu. Položka “Délka
telefonního čísla” nastaví maximální možný počet číslis, které bude možné
použít pro telefonní číslo. Tato nastavení Vám pomohou s lepším ovládáním
Voice Commanderu.

Citlivost: Nastavením citlivosti
mikrofonu můžete docílit lepšího



rozpoznání zvuku v různých
prostředích. Standardně je hodnota
nastavena na Normální, podle



potřeby si ji ale můžete změnit na
jiné hodnoty.


Normální: Normální nastavení je určeno pro nejlepší rozpoznání hlasu.
Přesný: V režimu Přesného nastavení je systém více citlivý na jednotlivé
zvuky, což ale může vést k občasnému zkreslování hlasového příkazu.

Na obrazovce dále vidíme tři políčka, ve kterých můžete nastavit různé
délky telefonních čísel, nebo můžete použít volbu Žádný a ignorovat tak
toto nastavení.
Defaultní hodnoty nastavené systémem jsou 3, 7 a 10, to znamená, že
systém bude moci vytáčet hlasem čísla o počtu číslic 3, 7 a 10.

Pokud zaškrtnete Bez omezení, systém nebude používat nastavení pro
maximální délku telefonního čísla možného vytočit přes hlasové ovládání.
Akceptována budou všechna telefonní čísla od 1 do18 číslic.
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Často kladené otázky (FAQ)
Otázka: Chtěl bych zavolat svému příteli Andymu Millerovi, ale
nemám moc rád pročítání manuálů. Co mám udělat pro to,
abych jej mohl hlasovým příkazem vytočit (zavolat)?
Odpověď: Nejprve si ověřte, zda máte kontakt Andy Miller uložený ve
Vašem zařízení. Potom stiskněte tlačítko Voice Commanderu na
boční straně Pocket PC a jednoduše řekněte “Call Andy Miller”.
Systém začne vytáčet tento kontakt.

Otázka: Přidal jsem si nový kontakt, ale Voice Commander jej
nerozpoznal.
Odpověď:
1. Systém dokáže rozpoznávat pouze anglická jména a čísla. Jiné symboly a
značky (diakritika) jsou ignorovány. Naštěstí si ale k takovým kontaktům
můžete hlasový přikaz přidat manuálně.
2. Pokud počet kontaktů překročil hranici 1,000, systém přestane
automaticky přidávat kontakty, a tyto položky si do seznamu hlasových
příkazů musíte přidat manuálně.
3. Pokud chcete zjistit, jaký příkaz máte k danému kontaktu nastavený, jděte
do nastavení Kontaktů na záložce Voice Commander Nastavení.

Otázka: Minulý měsíc jsem si přidal hlasový příkaz ke kontaktu, ale
bohužel jsem jej už zapomněl. Musím záznam vytvořit znovu?
Odpověď: Vůbec ne! Pouze klikněte na Voice Commander Nastavení,
záložka Kontakty, vyberte Váš kontakt a klikněte na tlačítko
Přehrát.
Voice Commander
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Otázka: Chtěl bych dnes provést nový Trénink, ale nedaří se mi jej
správně provádět, co mám udělat?
Odpověď: Trénování doporučujeme prováděť na klidném a tichém místě,
kde nejste rušeni okolními zvuky. Pokud ani to nepomáhá, vypněte
“Model přizpůsobování”. Stačí kliknout na Voice Commander
Nastavení, Trénink a zde odškrtnout “Používat model
přizpůsobování”. Nebo můžete kliknout na

Odstranit vše pro

odstranění Modelu přizpůsobování. Tím také ušetříte nějaké místo v
paměti.

Otázka: Omylem jsem spustil Voice Commander, jak ho mohu
rychle vypnout?
Odpověď: Jednoduše řekněte “Goodbye” a program se ukončí.
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14

Specifikace /

Položka

Popis

Operační systém

Windows Mobile™ 5.0 pro Pocket PC (AKU 3.0)

Procesor

Samsung SC3 2442, 400 MHz

Paměť

128 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM

Displej

2.8", 240 x 320, 65,536 barev, TMR TFT-LCD

Komunikace

GSM Quad band 850/900/1800/1900 MHz
EDGE
GPRS Class 10 (Třída 10)
Bluetooth® v2.0 Class 2 (Třída 2) + EDR
WiFi IEEE 802.11b/g

GPS

Integrovaný GPS modul (SiRF Star III)
Podpora funkce TMC * (* může se lišit dle regionu)

Rozšiřující slot

MicroSD

Fotoaparát

Integrovaný 2.0 Megapixelu
Maximální rozlišení fotografií 1600 x 1200

Zvuk/Audio

Integrovaný mikrofon a reproduktor
Výstup na sluchátka

Komunikace/Data

USB Synchronizace, headset jack

Napájení

Baterie: 1530 mAh Li-Ion, nabíjecí, výměnná
AC Adaptér: 100~240 VAC/50~60 Hz, 5V/1A DC

Specifikace
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Položka

Popis

Provozní teplota

Běžné zatížení: 0°c ~ 40°c; Paměti: -10°c ~ 50°c

Provozní vlhkost

45% ~ 85%

Rozměry,

113 x 59.5 x 15.5 mm (Délka x Šířka x Tloušťka)

hmotnost

146 g včetně baterie

Volitelné

Baterie, Autonabíječka, Bluetooth® Headset

příslušenství
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15

Směrnice a bezpečností
ustanovení /
SAR Informace

Pozorně čtěte tento návod před použitím.
Varování: Přístroj má snížené elektromagnetické vlnění, nezapomeňte
jej proto správně používat.

GSM Hlavička: 0.743 mW/g (10g)
DCS Hlavička: 0.441 mW/g (10g)
CE WLAN Body: 0.127 mW/g (10g)

Směrnice a bezpečnostní ustanovení
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Zdravotní a bezpečnostní informace
Elektrická bezpečnost

♥

Používejte pouze nabíječku dodávanou s produktem. Nepoužívejte
podobné nabíječky jiných produktů. Nabíječka dodávaná s produktem je
navržená pouze pro toto zařízení. Nepoužívejte ji proto s jinými
zařízeními.

♥

Dodržujte specifikace výrobce baterie: Předejděte nabíjení, když je
okolní teplota vyšší než 45ºC. Neskladujte nebo nepoužívejte baterii
v místech, kde je teplota vyšší než 50ºC. Jinak se může objevit rozpínání
baterie nebo její vytečení.

♥

Nepokoušejte se rozebírat, tlouci, provrtávat nebo ničit baterii,
předejdete tím zranění.

Bezpečnostní pojistka

♥

Nevystavujte Pocket PC přímému působení následujících prostředí:
prudké změny teplot, vysoká teplota (jako je přímé sluneční světlo nebo
topení), extrémně nízká teplota, vysoký tlak, místa s vysokým
elektrostatickým nábojem nebo prašná a vlhká místa. Nenamáčejte či
neomývejte Pocket PC vodou nebo jinou tekutinou.

♥

Nenechávejte Pocket PC blízko elektrických spotřebičů (TV, počítače,
scanery, přehrávače disků, faxy, vysoušeče vlasů, apod.), které mohou
generovat elekromagnetické pole.

♥
♥

Nikdy nepouštějte Pocket PC tak, aby tvrdě narazilo.
Nepoužívejte běžné tužky nebo jiné předměty s ostrým tenkým hrotem
pro klikání na obrazovku nebo obal Pocket PC, předejdete tím
poškození a poškrábání.

♥

Nepoužívejte leptavé nebo těkavé tekutiny k čistění Pocket PC. Pokud
je to nutné, používejte k čištění jemné látky nebo tkaniny.
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Záruka

♥

Pokud je Pocket PC poškozené, obraťte se na obchod, kde jste jej
zakoupili. Nepokoušejte se jej sami rozebírat, přišli byste tím o záruku.

♥

Nebereme na sebe rizika vyplývající z chybného chování spotřebitele,
který nepochopil návod k použití.

Bezpečnost dat

♥

Naše společnost není odpovědná za žádnou ztrátu dat nebo poškození
Pocket PC kvůli nesprávnému používání. Ukládejte důležitá data na PC
odděleně nebo používejte USB příslušenství, které je dodané s
produktem pro uložení důležitých dat na stolní počítač nebo paměťovou
kartu.

Důvěrná omezení

♥

V některých zemích platí plné přiznání, že při záznamu telefonních
hovorů musíte informovat osobu, se kterou hovoříte, že konverzace je
nahrávána. Vždy dodržujte příslušné zákony Vaší země, když používáte
telefonní modul v Pocket PC.

Důležité bezpečnostní opatření

♥

Když používáte tento produkt, bezpečnostní opatření níže musí být
v souladu se zákonnými závazky a náhradou škody.

Bezpečnost na letištích, nemocnicích a vznětlivých prostředích
Když jste v letadle, lékařském pracovišti nebo na benzinové pumpě, kde je
zakázána bezdrátová komunikace, jděte prosím do aplikace Wireless
Manager a stiskněte tlačítko ALL OFF čímž vypnete telefon Vašeho
Pocket PC a funkci Bluetooth nebo Wi-Fi. Nezapomeňte, že pouhým
stiskem tlačítka „Power” na horní straně Pocket PC jen vypnete displej.

Směrnice a bezpečnostní ustanovení
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Bezpečnost v letadlech

♥

Kvůli možnému ovlivňování leteckých navigačních a komunikačních
přístrojů způsobených tímto produktem, je zakázáno používat jej na
palubách letadel zákony většiny států.

Ovlivňování lékařských přístrojů

♥

Tento produkt může způsobit nefunkčnost lékařských přístrojů. Použití
tohoto přístroje je zakázáno ve většině nemocnic a lékařských zařízení.

Omezení v okolním prostředí

♥

Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích. Použití přístroje je
také zakázáno ve skladech paliv, chemických továrnách a místech
s výbušninami.

Bezpečná prostředí

♥

Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích, chemických
továrnách, ve skladištích pohonných hmot nebo tam, kde probíhá odstřel.
Dále také v potenciálně výbušném prostředí, pod palubou lodě,
palivových, chemických nebo skladových prostorách a místech, kde jsou
ve vzduchu chemické látky nebo částečky jako prach apod. Mějte na
paměti, že jiskra v takových prostředích může způsobit explozi nebo
požár, který Vás může těžce zranit nebo dokonce zabít.
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Výbušné atmosféry
Když je v některém prostředí potenciálně vybušná atmosféra nebo hořlavé
materiály, měl by být produkt vypnut a uživatel by měl dodržovat všechny
instrukce. Mějte na paměti, že jiskra v takových prostředích může způsobit
explozi nebo požár, který Vás může těžce zranit nebo dokonce zabít.
Uživatelům je doporučeno nepoužívat zařízení na čerpacích stanicích nebo
úřadech. Uživatelé jsou upozorněni, žet je třeba sledovat omezení
radiových funkcí ve skladech paliva, chemických závodech nebo tam, kde
probíhá odstřel. Místa s potenciálně výbušnou atmosférou jsou častá, ale
ne vždy jasně označené, proto v takových případech dbejte zvýšené
pozornosti.

Neionizující záření

♥

Tento produkt by měl být provozován v doporučených provozních
podmínkách. Tak jako u ostatních rádiových zařízení, je uživatelům
doporučeno nedotýkat a nepřibližovat se příliš anténou k tělu během
telefonování.

Bezpečnost na cestách

♥

Řidiči jedoucích aut nemají dovoleno používat telefonu kromě stavu
nouze. V některých zemích je dovoleno používat za jízdy hands-free
sady.

Směrnice a bezpečnostní ustanovení
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FAQ (Často kladené otázky)/

1. Jaké vlastnosti má toto Pocket PC?
Odpověd:

Integrovaný Wi-Fi 802.11b/g bezdrátový síťový modul.
Integrovaný fotoaparát s možností záznamu videa.
Poslední verzi operačního systému Microsoft Windows Mobile 5.0.
2. Jak mám nastavit bezdrátovou síť? A jak se mohu připojit na
Internet?
Odpověd: Aplikace Wireless Manager Vám pomůže s obsluhou Bluetooth
zařízení, GSM modulu a bezdrátové sítě.

Pokud máte přístup do nějaké zabezpečené Wi-Fi sítě, měli byste znát
následující údaje potřebné pro připojení: IP adresa, adresa DNS serveru,
adresa Proxy serveru, číslo portu a informace o síťovém klíči. Některé
bezdrátové sítě mohou mít vlastní nastavení, proto se v případě problému
obraťte na administrátora této sítě a požádejte jej o sdělení potřebných
údajů. Pokud budete používat bezdrátový modul poprvé, podívejte se
nejprve do kapitoly “Nastavení bezdrátové sítě”.
v
Bezdrátový modul můžete jednoduše aktivovat kliknutím na ikonu
aplikaci Wireless Manager. Pokud Vaše Pocket PC detekuje v dosahu
dostupnou bezdrátovou síť, bude ji indikovat ikonkou
v horní části
obrazovky. Znamená to, že se do této sítě můžete připojit.
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3. Moje Pocket PC se nechce nastartovat, co mám udělat?
Odpověd:

Ujistěte se, zda máte ve Vašem Pocket PC dostatečně nabitou baterii.
Zapojte Vaše Pocket PC do nabíječky a ujistěte se, že indikátor nabíjení
svítí červeně. Potom zmáčkněte tlačítko “Power”.

Pokud není stále možné Vaše Pocket PC spustit, zkuste následující postup:
Odstraňte zadní kryt Vašeho Pocket PC a ověřte, zda je zámek baterie na
správne pozici. Pokud není, systém nemůže být spuštěn.

4. Moje Pocket PC se zaseklo a nereaguje na příkazy. Co mám
udělat?
Odpověd:

Zkuste Pocket PC restartovat zasunutím stylusu do malého otvoru na boku
Pocket PC.

Pokud jste Pocket PC restartovali a stále normálně nefunguje, je potřeba
provést Studený start.
Jak provést Studený start: Stiskněte a držte tlačítko “Power” jednou rukou,
a stylusem v druhé ruce zmáčkněte otvor pro “Reset”. Potom ve stejnou
chvíli pusťte obě tlačítka. Na displeji se objeví dvě otázky. Na obě můžete
odpovědět “Ano”. (Odstranit všechna data? Odstranit pouze registry?)
Mějte ale na paměti, že přijdete o všechna Vaše uživatelská data
(aplikace, kontakty, e-maily, sms...). A zařízení bude navráceno do
továrního nastavení.
Doporučujeme Vaše data pravidelně zálohovat na paměťovou kartu. Data
uložená na paměťové kartě nejsou při Studeném startu odstraněna.
Zálohovat také můžete pomocí synchronizace se stolním počítačem.
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5. Proč mé Pocket PC nevydává žádné zvuky?
Odpověd:

Klikněte na ikonku reproduktoru

v horní části displeje, a nastavte si

požadovanou hlasitost, případně deaktivujte tichý profil.

Hlasitost můžete regulovat pomocí tlačítek umístěných na boční straně
Vašeho Pocket PC.

6. Proč se mi automaticky vypíná displej mého Pocket PC?
Odpověd: Klikněte na

, Nastavení, záložka Systém, Podsvícení, a

vyberte Napájení z baterie nebo Napájení ze sítě. Při napájení z baterie je
defaultně nastaveno, aby se displej po 30 vteřinách vypínal, při napájení ze
sítě je tato doba standardně 1 minutu. V nastavení si tyto hodnoty můžete
upravit.

7. Pokud spouštím nějaký program, objeví se mi varovná hláška
“Nedostatek paměti”. Co s tím mohu udělat?
Odpověd: Ve Vašem Pocket PC se nacházejí dva typy paměti, jedna se
označuje jako Storage, a jsou do ni ukládána Vaše data nebo programy.
Druhá se nazývá Programová, a jedná se o operační paměť. Nabízejí se dva
postupy, jak paměť uvolnit.

Odstraňte již nepoužívané programy, které ve Vašem Pocket PC zbytečně
zabírají místo.

Odstraňte soubory, které již nepoužíváte (staré dokumenty, zvuky,
fotografie).

FAQ
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8. Písmena na displej jsou příliš malá. Mohu je nějak zvětšit?
Odpověd: Klikněte na

, Nastavení, záložka Systém, Obrazovka, a zde

se přepněte na záložku Velikost textu. Nastavte si velikost textu, která Vám
bude vyhovovat.

9. Doteky stylusem na displeji nejsou přesné. Mohu to nějako změnit?
Odpověd: Je potřeba provést kalibraci displeje, aby došlo ke srovnání
výchozích bodů obrazovky a zlepšení citlivosti dotykové vrstvy.

Klikněte na

, Nastavení, záložka Systém, Obrazovka, a zde klikněte

na Kalibrace displeje.

10. Hardwarová tlačítka na mém Pocket PC neprovádějí žádné akce.
Mohu je nějak nastavit?
Odpověd: Klikněte na
Tlačítka.
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, Nastavení, záložka Osobní, a zde vyberte

11. Mám problém se synchronizací mého Pocket PC s programem
ActiveSync. Jak mohu nastavit správné připojení?
Odpověď:

Ověřte, zda máte nainstalovaný ActiveSync alespoň ve verzi 4.1 nebo vyšší.
Na přiloženém CD tuto verzi naleznete, případně si ji můžete stáhnout z
webu společnosti Microsoft.

Ověřte, zda máte správně připojený USB synchronizační kabel k Vašemu
Pocket PC nebo PC.

Ověřte, zda během synchronizace nepoužívá sériové připojení jiný
program.

Pokud ActiveSync stále nepracuje, zkuste jej odinstalovat z PC a znovu
nainstalovat.

FAQ
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