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Kde hledat informace  
 
 

Téma 
 

 
Zdroje 

 
Informace pro uživatele Interaktivní uživatelská příručka, nacházející se na 

CD-ROM pro Compaq iPAQ Pocket PC řady H3800 
Synchronizace a výměna souborů Nápověda pro Microsoft ActiveSync na vašem 

počítači. V nabídce Nápověda klikněte na Microsoft 
ActiveSync Help  

Aktualizace a podrobné technické 
informace 

Soubory "Read Me" umístěné ve složce Microsoft 
ActiveSync na vašem počítači a v Compaq iPAQ 
Pocket PC řady H3800  

Připojení vašeho Compaq iPAQ 
Pocket PC k počítači 
 
Informace o možnostech Compaq 
iPAQ Pocket PC  

Začínáme 
 
 
Informace o příslušenství 

Další programy, které mohou být 
instalovány na vašem Compaq iPAQ 
Pocket PC  

CD-ROM pro Compaq iPAQ Pocket PC řady H3800 

Informace o záruce a servis 
 
 
Informace o produktu  

Prohlášení o celosvětové omezené záruce  
Telefonní čísla pro různé země světa  
 
http://www.compaq.com/pocketpc  

Aktuální informace o zařízeních 
používajících systém Windows  
 
Aktualizace software Compaq  

http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc 
 
 
http://www.compaq.com/support 

 
 

http://www.compaq.com/pocketpc
http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc
http://www.compaq.com/support
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1 
První seznámení 

 
Abyste mohli používat váš Compaq iPAQ™ Pocket PC řady H3800 co nejefektivněji, 
přečtěte si nejprve jak  
��zaregistrovat váš Compaq iPAQ Pocket PC 
��nabíjet váš Compaq iPAQ Pocket PC 
��pracovat se zařízením  
��zadávat informace  

 
Protože váš Compaq iPAQ Pocket PC používá určité množství energie pro zachování souborů 
v paměti RAM a pro běh hodin, musíte baterii pravidelně nabíjet. Pokud jste doma nebo v 
kanceláři, mějte váš Compaq iPAQ Pocket PC vždy zasunut do univerzálního stojanu nebo 
připojený do napájecího adaptéru. Nejlepší řešení je, pokud máte váš Compaq iPAQ Pocket 
PC při práci v kanceláři připojený k vašemu počítači a na cesty si s sebou berete napájecí 
adaptér a redukci pro adaptér.  
Váš Compaq iPAQ Pocket PC je dodáván s nabitou baterií. Před synchronizací je vhodné se 
ujistit, zda je baterie plně nabita.  
 
UPOZORNĚNÍ: Protože většina aplikací a dat ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC je uchovávána v paměti, budete je muset 
v případě úplného vybití baterie znovu nainstalovat.  
 

Obsah balení 
 
Váš Compaq iPAQ Pocket PC je dodáván s  
��příručkou Začínáme  
��CD-ROM pro Compaq iPAQ Pocket PC, na kterém najdete   

— software Microsoft® ActiveSync 3.5  
— další software a aplikace  
— podrobnou příručku eBook, kterou si můžete zkopírovat do svého Compaq iPAQ 

Pocket PC  
— interaktivní průvodce 
— úplnou referenční příručku, kterou si můžete vytisknout 

��univerzální stojan připojení k USB i k sériovému portu  
��ochranné pouzdro 
��náhradní pero 
��napájecí adaptér  
��pryžová úchytka 
��redukce pro adaptér  
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Pokud kterákoliv z položek chybí, obraťte se na Zákaznickou podporu na číslech, uvedených 
v příručce Celosvětová telefonní čísla. 
 
Poznejte své zařízení   
 
Přední panel  
1 Pero: stisknutím tlačítka pero uvolníte, zasunutím pero zajistíte  
2 Kontrolka nabíjení: blikající oranžová = nabíjení, svítící oranžová = nabito, 

zelená = upozornění 
3 Vypínač  
4 Reproduktor – upozornění, nahrávky 
5. Barevný displej 
6 Programovatelná aplikační tlačítka 1-4 (zleva doprava): přechod na aplikace, 

standardně: tlačítko 1 je Kalendář, tlačítko 2 jsou Kontakty, tlačítko 3 je 
Pošta, tlačítko 4 jsou Úkoly iPAQ  

7 Navigační tlačítko: pohyb v seznamech  
8 Tlačítko pro záznam zvuku / aplikační tlačítko 5 
9 Snímač osvětlení: upravuje podsvícení 
10 Konektor pro stereo sluchátka 
11 Indikátor aktivity Bluetooth: bliká, pokud je aktivní rádiový přenos přes 

Bluetooth (pouze u modelů s Bluetooth) 
12 Mikrofon 
  

 

 
Vrchní panel 
1 Konektor pro stereo sluchátka 
2 Mikrofon 
3 Skrytý infračervený port: výměna informací s dalšími mobilními zařízeními  
4 Pero: stisknutím tlačítka pero uvolníte, zasunutím pero zajistíte 
5 Rozšiřující slot Secure Digital (SD) na karty Secure Digital (SD)  
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Spodní panel 
1 Nabíjecí / komunikační port: připojení k univerzálnímu stojanu, USB nebo 
sériovému kabelu. 
2 Tlačítko Reset: reset pomocí pera 
3 Konektor pro rozšiřující zařízení iPAQ: připojení k volitelnému rozšiřujícímu 

zařízení  

 

 

Zaregistrujte se 
 
Pokud vyplníte a odešlete kartu Registrace* kterou naleznete v krabici s vaším zařízením, 
nebo pokud vyplníte on-line registrační formulář na adrese http://www.compaq.com/register, 
stanete se registrovanými uživateli zařízení Compaq a budou vám zasílány nejnovější 
informace o vašem Compaq iPAQ Pocket PC a dále speciální nabídky příslušenství a software 
pro Compaq iPAQ Pocket PC. 
 
* Není k dispozici ve všech oblastech.  
 

Nabíjení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 
 
Váš Compaq iPAQ Pocket PC pravidelně nabíjejte buď pomocí napájecího adaptéru, nebo v 
univerzálním stojanu.  
 

Nabíjení v univerzálním stojanu 
Váš Compaq iPAQ Pocket PC můžete nabíjet pomocí univerzálního stojanu. Univerzální 
stojan je určen pro: 
��synchronizaci informací s vaším počítačem 
��dobíjení baterie samostatně prodávaného volitelného rozšiřujícího zařízení (ve stojanu 

můžete například dobíjet baterii dvouslotového rozšiřujícího zařízení na PC karty) 
Spodní část vašeho Compaq iPAQ Pocket PC zasuňte do stojanu a pevně zatlačte.  

Při nabíjení baterie vašeho Compaq iPAQ Pocket PC bliká kontrolka nabíjení.  
Pokud je baterie nabita, začne kontrolka trvale svítit (nebliká).  
Ve vašem počítači se otevře aplikace Microsoft ActiveSync a rozpozná váš Compaq 
iPAQ Pocket PC. 

http://www.compaq.com/register
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Nabíjení s pomocí napájecího adaptéru 
 
Protože váš Compaq iPAQ Pocket PC spotřebovává určité množství energie pro uchování 
obsahu paměti RAM a pro zálohování hodin, je zapotřebí baterii pravidelně nabíjet. Pokud 
pracujete ve své kanceláři, nechte Compaq iPAQ Pocket PC zasunutý do univerzálního 
stojanu nebo připojený k napájecímu adaptéru. Nejlepší je mít Compaq iPAQ Pocket PC při 
práci v kanceláři propojený s počítačem a na cesty si s sebou brát napájecí adaptér a redukci 
pro adaptér. 
 
UPOZORNĚNÍ: Protože většina aplikací a dat ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC je uchovávána v paměti; pokud dojde k 
úplnému vybití baterie, budete je muset znovu nainstalovat.  
 
Napájecí adaptér můžete použít i pro nabíjení volitelného rozšiřujícího zařízení, které jste si 
zakoupili. Více informací o rozšiřujících zařízeních naleznete v kapitole Rozšiřující zařízení.  
 
Standardní adaptér funguje ve všech běžných zásuvkách. Kromě toho si můžete zakoupit i 
adaptér do auta, který je možné zapojit do běžné 12 voltové zásuvky.  
 
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptéry doporučené společností Compaq. 
 
1. Vezměte napájecí adaptér. 
2. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.  
3. Zasuňte redukci pro připojení napájecího adaptéru do otvoru ve spodní části vašeho 

Compaq iPAQ Pocket PC. 
4. Zasuňte napájecí adaptér do redukce.  
5. Upevněte redukci pro připojení adaptéru pomocí pryžové úchytky. 
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Změna nastavení podsvícení 
 
Můžete upravit nastavení podsvícení tak, abyste šetřili baterii vašeho zařízení. 
 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)  

 
2. Klepněte na System (Systém) 

 
 
 

3. Klepněte na Backlight (Podsvícení) 
4. Zvolte požadovaná nastavení podsvícení.  

Na záložce Battery Power (Napájení z baterie) vyberte, kdy chcete při práci na baterie 
používat podsvícení  

 
 
 
Na záložce External Power (Napájení z externího zdroje) vyberte, kdy chcete používat 
podsvícení při napájení z externího zdroje  
Na záložce Brightness (Jas) vyberte úroveň jasu podsvícení  
 
Tip: Pro úsporu co největšího množství energie posuňte ukazatel na nejnižší úroveň  
 
Tipy 
 
Na obrazovce není nic vidět  
1. Ujistěte se, zda je obrazovka zapnutá.  

Stiskněte vypínač. 
2. Ujistěte se, že Compaq iPAQ Pocket PC je připojen k napájecímu adaptéru a k 

univerzálnímu stojanu.  
Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.  
Zasuňte redukci pro připojení adaptéru do univerzálního stojanu.  
Zasuňte konektor adaptéru do redukce.  
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Baterie nevydrží nabitá  
Pokud Compaq iPAQ Pocket PC nepoužíváte, nechte jej vždy zasunutý do univerzálního 
stojanu nebo připojený k napájecímu adaptéru  
V nastavení podsvícení přesuňte ukazatel na nejnižší úroveň, čímž ušetříte více energie.  
 
Kontrolka nabíjení nebliká, přestože je Compaq iPAQ Pocket PC zasunut do univerzálního 
stojanu  
 
1. Ujistěte se, zda je univerzální stojan připojen k napájecímu adaptéru  
2. Přesvědčte se, zda je spodní část vašeho Compaq iPAQ Pocket PC pevně zasunuta do 

univerzálního stojanu  
3. Vyzkoušejte, zda není zařízení plně nabito. V takovém případě kontrolka nabíjení 

nebliká.. 
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)  
Klepněte na System (Systém)  
Klepněte na Power (Napájení)  

 
Podsvícení neustále zhasíná  
 
Podsvícení se zhasíná kvůli úspoře energie  
Na záložce Battery Power (Napájení z baterie) změňte dobu, po kterou zůstává podsvícení 
aktivní a zvolte možnost, že po dotyku perem nebo po stisku tlačítka se má podsvícení 
rozsvítit.  
 
Můj Compaq iPAQ Pocket PC nereaguje, nebo aplikace neodpovídá  
Proveďte měkký reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 
1. Zasuňte pero do otvoru tlačítka reset ve spodní části Compaq iPAQ Pocket PC 
2. Stiskněte tlačítko na dobu jedné sekundy  

 
Zapomněl(a) jsem své heslo  
 
Proveďte tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 
 
UPOZORNĚNÍ: Protože většina aplikací a dat, které do svého Compaq iPAQ Pocket PC nainstalujete, je uložena v paměti, 
budete je muset po provedení tvrdého resetu znovu nainstalovat. 
 
1. Stiskněte a podržte dvě krajní aplikační tlačítka.  
2. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. 
3. Stiskněte tlačítko na dobu 5 sekund. 
4. Pro opětovnou aktivaci vašeho Compaq iPAQ Pocket PC vložte pero do otvoru 

tlačítka reset a toto tlačítko na jednu vteřinu stiskněte, nebo připojte váš Compaq 
iPAQ Pocket PC k napájecímu adaptéru.  
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Pohyb v uživatelském rozhraní  
 
V uživatelském rozhraní Compaq iPAQ Pocket PC se můžete pohybovat třemi způsoby: 
��klepnutím perem 
��klepnutím a podržením pera 
��stiskem tlačítek aplikací  

Klepnutím na obrazovku špičkou pera můžete otevírat aplikace a provádět výběr. 
Například klepnutím na nabídku Start se zobrazí seznam dostupných aplikací.  
Klepnutím a podržením pera na určitém místě obrazovky se zobrazí rozvinovací nabídka. 
Stiskem aplikačního tlačítka na předním panel rychle zapnete obrazovku a otevřete kalendář, 
kontakty, nebo můžete nahrát zvukový záznam. 
 
Nastavení obrazovky  
 
Když poprvé zapnete obrazovku vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, systém vás provede 
procesem nastavení. Nastavení obrazovky proveďte pokaždé, pokud  
��Compaq iPAQ Pocket PC nereaguje přesně na klepnutí perem  
��provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 

 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 

 
 
 

2. Klepněte na System 
 
 
 

3. Klepněte na ikonu Screen (Obrazovka) 
4. Klepnutím na tlačítko Align Screen (Nastavit obrazovku) zahájíte proces nastavení. 
5. Klepnutím na každý z křížků provedete nastavení obrazovky.  

Klepání na jednotlivé křížky věnujte velkou pozornost.  
6. Klepněte na OK.  
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Otevírání aplikací  
 
Většina aplikací ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC je přístupná přes pouhá dvě klepnutí 
perem na obrazovku. Všechny aplikace ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC můžete otevírat z 
nabídky Start. 
Tip: Kteroukoliv aplikaci můžete otevírat tak, že jí přiřadíte vybrané aplikační tlačítko. 
1. Klepněte na tlačítko Start, nebo na logo Microsoft v levém horním rohu obrazovky (v 
řádkové nabídce). Otevře se nabídka Start. 

 
 
 

Jinak klepněte na název aplikace v řádkové nabídce, čímž otevřete nabídku start.   
2. Klepněte na Programs (Programy); zobrazí se seznam aplikací nainstalovaných ve 

vašem Compaq iPAQ Pocket PC 
3. Klepněte na název nebo ikonu aplikace, kterou chcete otevřít. 

 
Minimalizace aplikací  
V aplikaci, kterou chcete minimalizovat, klepněte na x. 
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Zavírání aplikací  
Aplikace by se měly zavírat automaticky při spuštění nových aplikací. Nicméně, pokud váš 
Compaq iPAQ Pocket PC pracuje pomalu, zavřete aplikace ručně.  
1. Z nabídky Start vyberte Settings (Nastavení) 
2. Klepněte na System (Systém) 

 
 
 

3. Klepněte na Memory (Paměť) 
4. Klepněte na Running Programs (Spuštěné programy) 

 
 
 

5. Klepnutím na Stop All (Zastavit všechny) zavřete všechny aplikace  
Jinak vyberte požadovanou aplikaci a klepněte na Stop 

 
Nastavení času pro domovskou zemi  
 
Když poprvé zapnete obrazovku vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, budete mimo jiné 
požádáni o nastavení času. Čas budete muset znovu nastavit také v případech, pokud  
��dojde k úplnému vybití baterie  
��provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 

 
Tip: Čas nastavíte, pokud na obrazovce Today (Dnes) klepnete na ikonu hodin. 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení). 
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2. Klepněte na System (Systém) 
 
 
 

3. Klepněte na Clock (Hodiny)  
4. Klepněte na Home (Domovská země)  
5. Klepněte na šipku u časové zóny a vyberte vaši lokalitu a časovou zónu  

 
 
 

6. Klepněte na hodiny, minuty nebo sekundy a zadejte čas, který chcete nastavit.  
7. Klepnutím na šipku nahoru nebo dolů nastavte čas.  

 
 
 
Čas můžete nastavit také tak, že posunete ručičky hodin perem.  

8. Klepnutím na AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne) nastavíte požadovanou hodnotu  
9. Klepněte na OK 
10. Klepnutím na Yes (Ano) uložíte nové nastavení hodin.  
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Nastavení času pro navštívené místo 
 
Můžete nastavit čas pro navštívené místo.  
Tip: Čas můžete nastavit klepnutím na ikonu hodin na obrazovce Today (Dnes)  
 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 
2. Klepněte na System (Systém) 

 
 
 

3. Klepněte na Clock (Hodiny)  
4. Klepněte na Visiting (Navštívená země) 
5. Klepněte na šipku u časové zóny a vyberte vaši lokalitu a časovou zónu  
6. Klepněte na hodiny, minuty nebo sekundy a zadejte čas, který chcete nastavit.  
7. Klepnutím na šipku nahoru nebo dolů nastavte čas.  

 
 
 
Čas můžete nastavit také tak, že posunete ručičky hodin perem.  

8. Klepnutím na AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne) nastavíte požadovanou hodnotu  
9. Klepněte na OK 
10. Klepnutím na Yes (Ano) uložíte nové nastavení hodin.  
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Nastavení data  
 
Když poprvé zapnete obrazovku vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, budete mimo jiné 
požádáni o nastavení data. Datum budete muset znovu nastavit také v případech, pokud  
��dojde k úplnému vybití baterie  
��provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 

 
Tip: Datum nastavíte, pokud na obrazovce Today (Dnes) klepnete na ikonu hodin. 
 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení). 
2. Klepněte na System (Systém) 

 
 
 

3. Klepněte na Clock (Hodiny)  
4. Klepnutím na šipku u data zobrazíte kalendář.  

 
 
 

5. Klepnutím na šipky vlevo nebo vpravo se v kalendáři posunete vpřed nebo zpět.  
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6. Klepnutím na den vyberete požadované datum.  
7. Klepněte na OK 
8. Klepnutím na Yes (Ano) uložíte nové nastavení data.  

 
Nastavení aplikačních tlačítek  
 
Stiskem aplikačních tlačítek na předním panelu můžete rychle otevřít kalendář, kontakty, 
nebo nahrát zvukový záznam.  
Tlačítka na předním panelu můžete nastavit tak, aby otevírala jiné aplikace.  
 
 
 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 
2. Klepněte na Buttons (Tlačítka) 
3. Klepněte na tlačítko, které chcete změnit  
4. Klepnutím na šipku u jednotlivých tlačítek zobrazíte seznam aplikací. 

 
 
 

5. Klepněte na požadovanou aplikaci  
6. Klepnutím na OK přiřadíte aplikaci tlačítku.  

 
Tipy 
 
Chci obnovit implicitní nastavení aplikačních tlačítek  
 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 
2. Klepněte na Buttons (Tlačítka)  
3. Klepněte na Restore Defaults (Obnovit implicitní hodnoty) ¨ 
4. Klepněte na OK 
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Zadávání informací  
 
Písmena, symboly a číslice můžete na obrazovce vašeho Compaq iPAQ Pocket PC zadávat  
��klepnutím na klávesnici  
��napsáním znaků perem a jejich převodem na text pomocí rozpoznáváním písma 
��napsáním znaků perem a jejich převodem na text pomocí rozpoznáváním textu 
��napsáním znaků perem a jejich převodem na text pomocí rozpoznávání bloku  
��kreslením a psaním pomocí pera  

 
Klávesnici, rozpoznávání písma, rozpoznávání textu i rozpoznávání bloku můžete použít v 
jakékoliv aplikaci. Perem můžete na obrazovku kreslit a psát nejen v aplikaci Notes 
(Poznámky), ale také na jakékoliv záložce s poznámkami v aplikacích Calendar (Kalendář), 
Contacts (Kontakty) a Tasks (Úkoly). 
 
Všimněte si, že při psaní na klávesnici i rukou vám Compaq iPAQ Pocket PC v bloku nad 
klávesnicí, rozpoznáváním písma i rozpoznáváním bloků nabízí vhodná slova; slova nejsou 
nabízena pouze při rozpoznávání textu. Můžete nastavit, kdy se mají tyto nabídky zobrazit 
(například můžete rozhodnout, kolik písmen musíte zadat předtím, než aplikace pro 
rozpoznávání písma nabídne slova) a kolik slov může být najednou nabídnuto.  
 
Změna nastavení nabídky slov  
 
Můžete nastavit  
��zda mají být slova nabízena  
��počet písmen, který musíte zadat předtím, než je zobrazena nabídka slov  
��počet nabízených slov 

 
1. Z nabídky Start vyberte Settings (Nastavení) 
2. Klepněte na Input (Vstup)  
3. Klepněte na Word Completion (Dokončování slov)  
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4. Klepnutím na šipku dolů změníte počet písmen potřebných pro nabídku slov  
 
 
 

5. Klepnutím na šipku dolů změníte počet nabízených slov  
 
 
 

6. Klepnutím na uvedené políčko nabídku slov zrušíte.  
 
 
 

7. Klepnutím na OK změny uložíte.  
 
Psaní na softwarové klávesnici  
 
Psaný text můžete zadávat přímo na obrazovce klepáním na písmena, čísla a symboly na 
klávesnici.  
 
Tip: Pokud chcete zobrazit symboly, klepněte na 123 nebo na klávesu Shift. 
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1. Ve všech aplikacích můžete klepnout na šipku vedle tlačítka vstupního panelu  
 
 
 

2. Klepnutím na Keyboard (Klávesnice) se na displeji zobrazí klávesnice  
3. Klepnutím na písmeno, symbol nebo číslo můžete zadávat informace.  

 
Psaní pomocí pera a rozpoznávání písma  
 
Písmena, čísla a symboly můžete na obrazovku psát perem a pomocí rozpoznávání písma je 
převádět na strojopisný text. Slova a věty můžete vytvářet psaním velkých písmen (ABC), 
malých písmen (abc) a symbolů (123) ve vyhrazených oblastech. 
 
1. Ve všech aplikacích můžete klepnout na šipku vedle tlačítka vstupního panelu.  
2. Klepnutím na rozpoznávání písma zobrazíte oblast pro psaní.  
3. Aby rozpoznávání písma fungovalo správně, pište písmena a symboly mezi 
čárkovanou čáru a základní čáru.  

 
 
 

Pokud napíšete znak v prostoru s označením ABC, bude tento znak zobrazen jako 
velké písmeno.  
Pokud napíšete znak v prostoru s označením abc, bude tento znak zobrazen jako malé 
písmeno.  
Pokud napíšete číslo nebo symbol v prostoru s označením 123, bude tento znak 
zobrazen jako symbol.  

 
4. Znaky napsané na obrazovce budou převedeny na text.  

 
Psaní pomocí pera a rozpoznávání textu 
 
Slova, písmena, čísla a symboly můžete psát kdekoliv na obrazovce, pokud použijete pero a 
rozpoznávání textu.  
 
1. Ve všech aplikacích můžete klepnout na šipku vedle tlačítka vstupního panelu. 
2. Klepněte na Transcriber (Rozpoznávání textu)  
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3. Nyní můžete psát na jakékoliv místo na obrazovce  
4. Vše co napíšete na obrazovku bude převedeno na text.  

 
Psaní pomocí pera a rozpoznávání bloku 
 
Písmena, čísla a symboly můžete psát pomocí pera a rozpoznávání bloku. Slova a věty můžete 
vytvářet psaním znaků a čísel do určených oblastí.  
1. Ve všech aplikacích můžete klepnout na šipku vedle tlačítka vstupního panelu.  
2. Klepněte na Block Recognizer (Rozpoznávání bloku) 
3. Do určené oblasti napište slovo, písmeno nebo symbol  

Pokud chcete psát text, napište písmeno do oblasti označené abc  
Pokud chcete napsat číslo nebo symbol, pište do oblasti označené 123  
 
 
 

4. Vše co napíšete na obrazovku bude převedeno na text.  
 
Kreslení a psaní na obrazovce 
 
Perem můžete na obrazovce kreslit a psát stejně jako na papíře. K tomu slouží aplikace Notes 
(Poznámky), nebo záložka Notes (Poznámky) v aplikacích  
��Kalendář 
��Kontakty 
��Úkoly  

 
1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky).  



První seznámení 

iPAQ Pocket PC H3800 – Referenční příručka  23 

2. Klepněte na New (Nová). 
 
 
 
Nebo klepněte na záložku Notes (Poznámky) v kalendáři, v kontaktech nebo v úkolech 
a poté klepněte na ikonu pera.  
 

3. Nyní můžete na obrazovku kreslit a psát.  
4. Klepnutím na ikonu pera činnost ukončíte 

 
 
 

5. Klepněte na OK 
 
Převod písma na text  
 
Pokud píšete perem v aplikaci Notes (Poznámky) nebo na záložce Notes (Poznámky) v 
kalendáři, kontaktech a nebo v úkolech, můžete vaše písmo převést na text.  
 
1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky). 

V kalendáři, kontaktech nebo úkolech klepněte na Notes (Poznámky).  
2. Klepnutím otevřete poznámku  
3. Zvýrazněte slova, která chcete převést na text.  
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4. Klepnutím na Tools (Nástroje) zobrazíte nabídku.  
 
 
 

5. Klepnutím na Recognize (Rozpoznat) převedete písmo na text.  
Pokud pro převedení na text vyberete více než jedno slovo a pokud se nepodaří 
některé ze slov rozpoznat, všechna ostatní slova budou na text převedena. 
Nerozpoznané slovo zůstane psané rukou.  

6. Klepněte na OK 
 
Tipy 
 
Chci odeslat e-mail, ale nemohu nalézt symbol @ 
  
1. Klepněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu. 

 
 
 

2. Klepnutím na klávesnici zobrazíte klávesnici na displeji.  
3. Klepněte na klávesu Shift.  

 
 
 

4. Nastavte kurzor na požadované místo v e-mailové adrese a klepněte na znak @.  
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Nemohu dosáhnout toho, aby Rozpoznávání písma určilo správný znak  
 
1. Ujistěte se, zda znak zapisujete ve správné oblasti (například ABC, abc, nebo 123) 
2. Při psaní nezvedejte pero z displeje.  

Vždy, když to bude možné, pište písmena nepřerušovaným pohybem. 
  

Napsaný text nebyl správně převeden. Existují nějaké jiné možnosti?  
 
1. Vyberte napsaná slova. 
2. Klepněte na Tools (Nástroje) 

 
 
 

3. Klepnutím na Alternates (Alternativy) zobrazíte seznam slov  
4. Klikněte na požadovanou alternativu. 

Pokud nejsou alternativy správné, můžete napsat slovo znovu.  
5. Klepněte na OK 

 
Aplikace nedokáže rozpoznat mé písmo 
 
1. Pište písmena blíž k sobě.  
2. Mezi slovy dělejte větší mezery.  
3. Zvětšte měřítko pro zlepšení rozpoznávání znaků.  
4. Používejte stránku s řádky  
5. Pište čitelně a snažte se dodržovat řádky.  

 
Chci změnit slova napsaná pomocí klávesnice a/nebo pomocí rozpoznávání písma  
 
1. Vyberte slovo, které jste zadal(a) nebo napsal(a)  
2. Přepište jej novým slovem.  

Můžete také klepnout a podržet pero na vybraném textu – tím se zobrazí nabídka s 
možnostmi cut (vystřihnout), copy (kopírovat), paste (vložit) a clear (vymazat).  
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2 
Komunikace 

 
Váš Compaq iPAQ Pocket PC řady H3800 vám umožňuje komunikovat řadou různých 
způsobů:  
��připojit se k počítači  
��připojit se k internetu nebo k vaší síti  
��vytvářet a organizovat kontakty  
��pracovat s e-mailovou schránkou 
��nahrávat zprávy přes mikrofon  
��pořizovat poznámky  

 

Připojení k počítači  
 
Váš Compaq iPAQ Pocket PC můžete připojit k počítači pomocí programu Microsoft 
ActiveSync 3.5, a to buď přes USB, přes sériový kabel, s pomocí univerzálního stojanu, nebo 
přes infračervený port.  
 
S Microsoft ActiveSync 3.5 můžete 
��manuálně nebo automaticky synchronizovat informace s aplikacemi ve vašem počítači  
��synchronizovat informace na vašem serveru v době, kdy jste připojeni k počítači 
��přesouvat soubory do a z počítače  
��instalovat aplikace do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC  
��zálohovat a obnovovat informace pomocí utility pro zálohování / obnovu obsažené v 

Microsoft ActiveSync 3.5  
 
Synchronizace s vaším počítačem  
 
UPOZORNĚNÍ: Synchronizace bude správně fungovat pouze tehdy, pokud nainstalujete program Microsoft ActiveSync 3.5 
předtím, než poprvé připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC k vašemu počítači.  
 
V průběhu instalace můžete 
��vytvářet partnerství, která vám umožní synchronizovat informace s více počítači  
��vybírat informace, které chcete synchronizovat s vaším Compaq iPAQ Pocket PC, 

například kontakty, kalendář, e-mailovou schránku, úkoly, oblíbené položky, soubory, 
poznámky a AvantGo.  

 
Tip: Pokud jste vybrali soubory pro synchronizaci, přetáhněte je ze složek ve vašem počítači 
do složky Pocket PC My Documents na vašem stolním počítači. Při synchronizaci budou tyto 
soubory přeneseny do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. 
 
1. Vložte CD-ROM dodaný s vaším Compaq iPAQ Pocket PC do mechaniky.
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2. Postupujte podle pokynů průvodce instalací  
Více informací získáte po stisku tlačítka Help (Nápověda) v průběhu instalace 
Microsoft ActiveSync 3.5. 

3. Po dokončení instalace budou vybrané informace automaticky synchronizovány.  
 
Synchronizace informací s vaším serverem  
 
Synchronizace vám umožňuje sdílet informace mezi vaším Compaq iPAQ Pocket PC a vaším 
serverem.  
1. V nabídce Start klepněte na ActiveSync 

 
 
 

2. Klepněte na Tools (Nástroje) 
 
 
 

3. Klepněte na Options (Možnosti) 
4. Klepněte na Server 

 
 
 

5. Klepněte na informace, které mají být synchronizovány se serverem  
 

Pokud jste nastavili synchronizaci vašeho Compaq iPAQ Pocket PC s počítačem, 
budete dotázáni, zda chcete uchovávat duplicitní data po synchronizaci se serverem.  
Vyberte, zda chcete stávající data vymazat nebo uchovat a klepněte na OK.  
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6. Klepnutím na Settings (Nastavení) změňte nastavení synchronizace vašich informací a 
klepněte na OK.  

7. Zadejte název serveru  
8. Klepněte na Advanced (Další možnosti) 
9. Vyberte vaši síť a zadejte své uživatelské jméno, heslo a doménu.  
10. Klepnutím na OK uložte možnosti připojení.  
11. Klepnutím na OK se vrátíte na ActiveSync 

 
Synchronizace informací pomocí infračerveného spojení  
 
Po nastavení spojení přes USB nebo sériový kabel a univerzální stojan můžete váš Compaq 
iPAQ Pocket PC a stolní počítač synchronizovat pomocí infračerveného spojení (pokud je váš 
stolní počítač vybaven infračerveným portem, nebo infračerveným USB adaptérem). 
Infračervené spojení funguje pouze u počítačů, na kterých je nainstalován některý z 
následujících operačních systémů: Windows® 98, ME, nebo 2000. 
 
1. Proveďte synchronizaci vašeho počítače pomocí USB nebo sériového kabelu a 

univerzálního stojanu 
2. Podle pokynů výrobce vašeho počítače nainstalujte a nastavte infračervený port.  
3. Položte Compaq iPAQ Pocket PC a infračervený port tak, aby mezi nimi nebyly žádné 

překážky a aby jejich vzdálenost nepřesahovala 30 cm  
4. V nabídce Start klepněte na ActiveSync 
5. Klepněte na Tools (Nástroje) 

 
 
 

6. Klepněte na Connect via IR (Připojit přes infračervený port) 
7. Na vašem počítači otevřete Microsoft ActiveSync 3.5 

V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5 
8. V nabídce File (Soubor) Vyberte Connection Settings (Nastavení spojení) 
9. Klikněte na Allow serial cable or infrared connection to this COM port (Umožnit pro 

tento COM port infračervené spojení nebo spojení sériovým kabelem).  
10. Klikněte na šipku mířící dolů a vyberte Infrared Port (IR) (Infračervený port)  
11. Spojení ukončíte tak, že od sebe zařízení oddálíte.  
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Změna nastavení synchronizace 
V nastavení synchronizace pomocí Microsoft ActiveSync 3.5 můžete změnit 
��kdy se má váš Compaq iPAQ Pocket PC synchronizovat se stolním počítačem  
��kdy se má váš Compaq iPAQ Pocket PC synchronizovat se serverem  
��typ spojení mezi vaším Compaq iPAQ Pocket PC a stolním počítačem (například sériový 

port, USB, nebo infračervené spojení)  
��výběr souborů a informací, které mají být s počítačem synchronizovány  
��výběr souborů a informací, které nechcete synchronizovat s vaším počítačem (například 

přílohy e-mailových zpráv)  
��nastavení, jakým způsobem mají být řešeny konflikty mezi informacemi ve vašem 

Compaq iPAQ Pocket PC a informacemi ve stolním počítači  
 
1. Ve vašem počítači otevřete Microsoft ActiveSync 3.5 

V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5 
2. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Options (Možnosti)  

Na záložce Sync Options (Možnosti synchronizace) vyberte soubory a informace, 
které chcete synchronizovat s vaším počítačem  
Na záložce Sync Mode (Režim synchronizace) vyberte, kdy má být váš Compaq iPAQ 
Pocket PC synchronizován s vaším počítačem  
Na záložce Rules (Pravidla) určete, jakým způsobem mají být řešeny konflikty mezi 
informacemi na vašem Compaq iPAQ Pocket PC a informacemi ve stolním počítači.  

3. V nabídce File (Soubor) klikněte na Connection Settings (Nastavení spojení) 
Vyberte typ spojení, které budete používat pro propojení Compaq iPAQ Pocket PC se 
stolním počítačem.  

 
Přesun souborů do a z vašeho počítače  
 
Pokud jste nenastavili synchronizaci souborů, můžete soubory do a z vašeho počítače 
přesouvat pomocí příkazu Explore (Prozkoumat) v aplikaci Microsoft ActiveSync 3.5 a 
pomocí aplikace Explorer (Průzkumník) ve Windows. 
 
Tip: Důležité informace přesuňte do složky iPAQ File Store v aplikaci File Explorer 
(Průzkumník souborů) na vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Informace v iPAQ File Store jsou 
uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq 
iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB 
informací. 
 
UPOZORNĚNÍ: Aby aplikace ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC byly schopny nalézt vaše soubory, přesuňte je přímo do 
složky My Documents, nebo do podsložky umístěné ve složce My Documents. 
 
1. Ve vašem počítači otevřete Microsoft ActiveSync 3.5. 

V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5. 
2. Klikněte na Explore (Prozkoumat).  
3. Dvojitým kliknutím otevřete My Pocket computer. 
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4. Pravým tlačítkem klikněte na nabídku Start a vyberte Explore. 
5. Nyní můžete přesouvat (přetáhnout a pustit) soubory mezi My Pocket computer a 

Průzkumníkem ve Windows.  
Aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 v případě potřeby provede konverzi souborů tak, 
aby mohly být tyto soubory otevřeny v aplikacích Pocket Office.  

 
Instalace aplikací do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 
 
Aplikace do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC můžete instalovat z 
��vašeho počítače pomocí Microsoft ActiveSync 3.5 
��vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, pokud má aplikace příponu .cab  
��vašeho Compaq iPAQ Pocket PC nebo z počítače tak, že zkopírujete soubor aplikace s 

příponou.exe nebo .cef  
 
Tip: Při instalaci aplikací věnujte pozornost tomu, abyste instalovali správnou verzi pro 
Compaq iPAQ Pocket PC. 
 
Tip: Důležité aplikace nainstalujte do složky iPAQ File Store, který naleznete v aplikaci File 
Explorer (Průzkumník souborů) na vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Aplikace v iPAQ File 
Store jsou ukládány v paměti ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu 
vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit 
mezi 5 a 6 MB informací. 
 
1. Při instalaci aplikací z vašeho počítače postupujte podle pokynů průvodce instalací.   
2. Klepněte na soubor aplikace v programu File Explorer (Průzkumník souborů) a při 

instalaci aplikací ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC postupujte podle pokynů 
průvodce instalací.  
V nabídce Start klepněte na Programs (Programy) (Programy) a na File Explorer 
(Průzkumník souborů). Tím otevřete program File Explorer (Průzkumník souborů). 
 
 
 

3. Při instalaci aplikací z vašeho Compaq iPAQ Pocket PC nebo ze stopního počítače 
přesuňte nebo zkopírujte soubor aplikace do složky Programs (Programy) ve vašem 
Compaq iPAQ Pocket PC.  

4. Pokud vaše aplikace nefunguje, vložte pero do otvoru tlačítka reset na spodní straně 
vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.  

5. Podržte tlačítko stisknuté po dobu 1 sekundy. 
 
Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft ActiveSync 3.5 
 
Informace z vašeho Compaq iPAQ Pocket PC můžete zálohovat ve stolním počítači a v 
případě potřeby provést jejich obnovu v Compaq iPAQ Pocket PC. Při pravidelném 
zálohování informací se sníží možnost ztráty vašich dat. Při obnově informací jsou všechny 
informace v Compaq iPAQ Pocket PC nahrazeny informacemi uloženými v záložní kopii. 
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UPOZORNĚNÍ: Před provedením obnovy informací zavřete všechny informace ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. 
 
1. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je připojen k vašemu počítači  
2. Ve vašem počítači otevřete Microsoft ActiveSync 3.5 

V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5 
3. V nabídce Tools klikněte na Backup/Restore (Zálohování/Obnova) 
4. Klikněte na záložku Backup or Restore a vyberte požadovaná nastavení  
5. Klikněte na Backup Now (Zálohovat) nebo Restore Now (Provést obnovu)  

 
Tipy: 
 
Připojení k počítači pomocí kabelu nebo univerzálního stojanu se nedaří  
 
1. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je připojen ke stolnímu počítači.  
2. Ověřte, zda je obrazovka vašeho Compaq iPAQ Pocket PC zapnuta.  
3. Pokud používáte modem nebo síťovou kartu, vyjměte je z Compaq iPAQ Pocket PC. 
4. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je nastaven pro propojení kabelem.  
5. Ujistěte se, zda nejsou aktivní jiná připojení. 

V nabídce Start klepněte na Today (Dnes). 
 
 
 
Klepněte na ikonu připojení a na Disconnect (Odpojit).  
 
 
 

6. Ujistěte se, že kabel je správně zapojen.   
7. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je správně zasunut do univerzálního 

stojanu.  
8. Pokud používáte sériový kabel, ujistěte se, zda je zasunut do COM portu  
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9. Pokud používáte USB kabel, ujistěte se, zda je ve stolním počítači nainstalován 
operační systém Windows 98, ME, nebo 2000 a že na svém počítači máte nainstalován 
program Microsoft ActiveSync verze 3.5 nebo vyšší.  
Microsoft ActiveSync verze 3.5 nebo vyšší si můžete stáhnout z internetových stránek 
společnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com/pocketpc  

10. Nezapomeňte nainstalovat program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím,  než k počítači 
připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC. 
Synchronizace bude správně fungovat pouze tehdy, pokud nainstalujete program 
Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než poprvé připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC 
k vašemu počítači. Pokud Compaq iPAQ Pocket PC připojíte před instalací Microsoft 
ActiveSync 3.5, ovladač vašeho zařízení nebude nainstalován a váš Compaq iPAQ 
Pocket PC nebude rozpoznán.  

 
Připojil(a) jsem svůj Compaq iPAQ Pocket PC před instalací Microsoft ActiveSync 3.5 
 
1. Odpojte USB nebo sériový kabel od počítače  
2. Pokud máte nainstalován operační systém Windows® 98, 2000, nebo NT 4.0, 

odinstalujte záznam USB nebo sériového zařízení  
V nabídce Start klikněte na Settings (Nastavení) 
V Control Panel (Ovládacím panelu) klikněte na System (Systém) a automaticky se 
otevře Device Manager (Správce zařízení)  
Vyhledejte a vyberte záznam USB nebo sériového zařízení a klikněte na Remove 
(Odebrat).  
Ve Windows® 2000 vyhledejte a vyberte záznam USB nebo sériového zařízení a 
klikněte na  Uninstall (Odinstalovat).  

3. Restartujte počítač a nechte jej detekovat záznam USB zařízení  
4. Nainstalujte Microsoft ActiveSync 3.5 

Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole Synchronizace s vaším počítačem  
5. Znovu připojte Compaq iPAQ Pocket PC 

 
Microsoft ActiveSync 3.5 nedokáže při synchronizaci nalézt můj Compaq iPAQ Pocket PC 
 
1. Ověřte správné zapojení  
2. Zkontrolujte, zda je zapnuta obrazovka  
3. Ujistěte se, zda je baterie nabitá  
4. Vyjměte Compaq iPAQ Pocket PC z univerzálního stojanu nebo ho odpojte kabel, 

stiskněte vypínač a vraťte jej zpět do univerzálního stojanu nebo připojte kabel.  
5. Vložte pero do otvoru tlačítka reset a na 1 vteřinu tlačítko stiskněte.  

 
Chci cestovat s mým Compaq iPAQ Pocket PC 
 
1. Zazálohujte všechny informace.  

Postupujte podle pokynů v kapitole Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft 
ActiveSync 3.5, nebo použijte zálohovací utilitu Compaq.  

2. Jednu záložní kopii si vezměte s sebou na paměťové kartě CompactFlash nebo na 
paměťové kartě Secure Digital.  

http://www.microsoft.com/pocketpc
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3. Odpojte všechna externí zařízení.  
4. Vezměte si s sebou napájecí adaptér a redukci pro připojení adaptéru. 
5. Mějte Compaq iPAQ Pocket PC uložený v ochranném pouzdře a noste jej v příručním 

zavazadle.  
6. Věnujte pozornost bezpečnostním zařízením na letištích.  
7. Zeptejte se, zda můžete váš Compaq iPAQ Pocket PC v letadle použít.  

 
Chci cestovat s mým Compaq iPAQ Pocket PC do zahraničí  
 
1. Postupujte podle pokynů uvedených v odstavci Chci cestovat se svým Compaq iPAQ 

Pocket PC  
2. Dodržujte celní předpisy 
3. Ověřte si, že máte s sebou modem, kabel a adaptér na zásuvky používané v cílové 

zemi.  
 
Chci odeslat můj Compaq iPAQ Pocket PC do opravny 
 
1. Zazálohujte všechny informace.  

Postupujte podle pokynů v kapitole Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft 
ActiveSync 3.5, nebo použijte zálohovací utilitu Compaq.  

2. Stiskněte a podržte dvě krajní aplikační tlačítka. 
3. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC a 

tlačítko na 5 sekund stiskněte. 
 
UPOZORNĚNÍ: Pokud provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ztratíte všechny uložené informace. 
 
Tip: Informace v iPAQ File Store jsou uchovávány v paměti ROM a k jejich ztrátě nedojde 
ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. 
 

4. Odpojte všechna externí zařízení.  
5. Vložte váš Compaq iPAQ Pocket PC a všechna externí zařízení do ochranných obalů.  

 

Připojení k Internetu nebo k vaší síti  
 
Pokud chcete přijímat a odesílat e-mailové zprávy pomocí vestavěného poštovního programu 
a pokud chcete prohlížet webové stránky v aplikaci Pocket Internet Explorer, musíte nejprve 
nastavit připojení pomocí modemu nebo Ethernet/LAN karty. Spojení je vytvořeno pokud 
dáte odeslat nebo přijmout e-mail nebo pokud zadáte adresu webových stránek, které si chcete 
prohlédnout. Pokud chcete systém odpojit, vyjměte kartu z vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. 
 
Nastavení telefonického připojení přes modem  
 
Pro připojení k internetu pomocí modemové karty potřebujete telefonní linku, poskytovatele 
telefonického připojení k internetu a doplňkové jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující 
zařízení na PC karty nebo rozšiřující zařízení na CompactFlash (CF) karty. 
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UPOZORNĚNÍ: Před nastavením telefonického připojení vložte do zařízení modemovou kartu. 
 
1. Vložte modemovou kartu do jednoslotového nebo dvouslotového rozšiřujícího 

zařízení na PC karty nebo do rozšiřujícího zařízení na karty CompactFlash (CF)  
Váš Compaq iPAQ Pocket PC je vybaven ovladači pro většinu nejčastěji používaných 
modemových karet, takže systém by měl vaši kartu rozpoznat.  
Pokud vaše modemová karta není rozpoznána, postupujte při instalaci ovladače 
modemu do vašeho zařízení podle pokynů výrobce karty.  

2. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení). 
 
 
 
3. Klepněte na záložku Connections (Připojení). 
4. Klepněte na ikonu Connections (Připojení). 
 
 
 
5. Klepněte na Internet Settings (Nastavení internetu). 
6. Klepněte na Modify (Upravit). 
7. Klepněte na New (Nové). 
8. Zadejte název připojení, vyberte typ modemu a zvolte správnou přenosovou rychlost 

modemu.  
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9. Pokud potřebujete zadat nastavení TCP/IP, klepněte na Advanced (Pokročilé 
nastavení) a klepněte na TCP/iPAQ. 

10. Vyberte Use specific IP address (Použít konkrétní IP adresu).  
11. Zadejte svou IP adresu  
12. Klepněte na OK 
13. Klepněte na Next (Další)  
14. Zadejte telefonní číslo přípojného bodu vašeho poskytovatele připojení k internetu a 

klepněte na Next (Další)  
15. Klepnutím na Finish (Dokončit) nastavíte telefonické připojení.  

 
Nastavení připojení s využitím Ethernetové/LAN karty 
 
Pro připojení k internetu nebo k vaší síti prostřednictvím Ethernet/LAN karty potřebujete 
��počítač se síťovou kartou  
��počítač s nastaveným TCP/IP a Client for Microsoft Networks (Klient sítí Microsoft)  
��Ethernetový hub nebo křížený kabel pro připojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC  
��jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty nebo rozšiřující zařízení 

na CompactFlash (CF) karty  
 
1. Vložte Ethernet/LAN kartu do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 

Pokud je není Ethernet/LAN karta rozpoznána, postupujte podle pokynů výrobce karty 
a nainstalujte potřebný ovladač.  

2. Pokud používáte DHCP server, mělo by být nastavení sítě provedeno automaticky.  
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3. Pokud DHCP server nepoužíváte, zadejte nastavení sítě ručně.  
V nabídce start klepněte na Settings (Nastavení) 
Klepněte na záložku Connections (Připojení) a klepněte na Network Adapters (Síťové 
adaptéry) 
 
 
 
Klepněte na název ovladače vaší karty a klepněte na Properties (Vlastnosti)  
Klepněte na Name Servers (Názvové servery) a zadejte informace o serveru  
 
 
 
Klepnutím na OK uložíte informace o serveru.  
Klepnutím na OK uložíte nastavení sítě.  

 
Synchronizace odkazů na Webové stránky 
 
Odkazy na webové stránky ze seznamu Favorites (Oblíbené položky) ve vašem počítači 
můžete synchronizovat a používat ve vašem počítači off-line s aplikací Pocket Internet 
Explorer.  
 
1. V nabídce Start ve vašem počítači klikněte na Programs (Programy)  
2. Klikněte na Internet Explorer 
3. Kliknutím na Favorites (Oblíbené položky) zobrazíte seznam odkazů na vaše oblíbené 

webové stránky.  
4. Pokud chcete uložit odkaz na webovou stránku do Mobile Favorites (Mobilní oblíbené 

položky), otevřete webovou stránku a klikněte na Create Mobile Favorite (Vytvořit 
mobilní oblíbenou položku).  
Pokud jste vybrali oblíbenou položku jako informaci pro synchronizaci a pokud jste 
právě připojeni, zahájí program Microsoft ActiveSync 3.5 synchronizaci s vaším 
Compaq iPAQ Pocket PC ihned po přidání odkazu do Mobile Favorites (Mobilních 
oblíbených položek).  

5. Při manuální synchronizaci vašich oblíbených položek postupujte podle pokynů 
uvedených v odstavci Synchronizace informací 
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Prohlížení webových stránek  
 
S aplikací Pocket Internet Explorer a s připojením na internet můžete na svém Compaq iPAQ 
Pocket PC prohlížet webové stránky. Do adresového řádku zadejte adresu URL, nebo vyberte 
adresu požadované stránky ze seznamu oblíbených položek.  
 
UPOZORNĚNÍ: Webové stránky používající HTML 4.0, DHTML, animované GIF obrázky a Java aplety nemusí v Pocket 
Internet Explorer fungovat správně. 
 
1. V nabídce Start klepněte na Internet Explorer 
 
 
 
2. Pokud chcete otevřít stránku, kterou máte uloženou mezi oblíbenými položkami, 

klepněte na ikonu Favorites (Oblíbené položky) a na adresu požadované stránky.  
 
 

 
Tip: Pokud chcete zobrazit adresový řádek, klepněte na View (Zobrazit) a na Address Bar 
(Adresový řádek).  
V jiném případě zadejte adresu webových stránek do adresového řádku a klepněte na Go 
(Přejít na...)  
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Tipy 
 
Nemohu se připojit k síti  
 
1. Ujistěte se, že máte kompatibilní Ethernet/LAN kartu.  
2. Ověřte, zda máte k dispozici DHCP server. 
3. Ujistěte se, zda jste zadali potřebné informace o serveru.  

V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení). 
Klepněte na Connections (Připojení) a poté na Network Adapters (Síťové adaptéry).  
 
 
 
Klepněte na název ovladače vaší Ethernetové karty a klepněte na Properties 
(Vlastnosti).  
Klepněte na Name Servers (Názvové servery) a zadejte informace o serveru.  
 
 
 
Klepnutím na OK uložte informace o serveru.  

4. Zjistěte, zda není síť přetížená.  
Počkejte několik minut a pokuste se o připojení znovu.  

5. Ověřte, zda jsou pro vaši kartu  nainstalovány správné ovladače.  
6. Zkontrolujte, zda jste správně zadali uživatelské jméno a heslo.  
7. Ověřte dostupnost sítě.  

Pokuste se o připojení z jiného počítače.  
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8. Změňte název zařízení  
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 
Klepněte na System (Systém) a na About (Další informace)  
Klepněte na Device ID (ID zařízení)  
Zadejte nový název pro zařízení  
Klepněte na OK 

 
Nainstaloval(a) jsem ovladač, avšak ovladač nebyl rozpoznán 
 
1. Vyjměte kartu.  
2. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC  
3. Stiskněte tlačítko na dobu 1 sekundy.  

 
Nechci, aby můj Compaq iPAQ Pocket PC tak často synchronizoval kanály AvantGo 
 
1. Přihlašte se na svůj účet na internetových stránkách AvantGo.   

Přejděte na http://www.avantgo.com  
2. Klikněte na každý z vámi vybraných kanálů a klikněte na Properties (Vlastnosti)  
3. Změňte nastavení obnovování kanálu  
4. Uložte nastavení kanálu.  

 

http://www.avantgo.com/
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Práce s kontakty  
 
V aplikaci Contacts (Kontakty) můžete zadávat a prohlížet informace o přátelích, členech 
rodiny nebo obchodních partnerech. 
Při práci s Kontakty můžete: 
��vytvořit kontakt  
��prohlížet a upravovat kontakt  
��třídit kontakty do kategorií  
��vymazat kontakt  

 
Tip: Pro rychlý přechod na aplikaci Kontakty stiskněte aplikační tlačítko Kontakty. 
 
Vytvoření kontaktu  
 
Tip: Vytvoření kontaktu z obrazovky Today (Dnes).  
1. V nabídce Start klepněte na Contacts (Kontakty).  
 
 
 
2. Klepnutím na New (Nový) vytvoříte nový kontakt  
 
 
 
3. Klepněte na kteroukoliv z položek a zadejte příslušné informace 

Další pole zobrazíte, jestliže budete posuvníkem pohybovat směrem dolů.  
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4. Klepněte na šipku dolů, která se nachází vedle jednotlivých položek a zadejte další 
podrobnosti k dané položce.  

 
Pokud klepnete například na šipku u položky Name (Jméno), můžete zadat titul, jméno, druhé 
jméno, příjmení a titul za jménem.  
 
 
 
Zadávání detailů ukončíte klepnutím kamkoliv mimo rámeček.  
 

5. Klepněte na OK. Tím uložíte informace o kontaktu a vrátíte se do seznamu kontaktů.  
 
Prohlížení a editace kontaktu  
 

1. V nabídce Start klepněte na Contacts (Kontakty), čímž zobrazíte seznam vašich 
kontaktů poslední vybrané kategorie.  

2. Klepněte na šipku vedle názvu kategorie. Zobrazí se seznam kategorií.  
 
 
 
3. Klepnutím na název kategorie zobrazíte seznam kontaktů obsažených v dané kategorii.  
4. Klepněte na název kontaktu  
5. Klepnutím na Edit (Upravit) zobrazíte informace o kontaktu  
 
 
 
6. Upravte informace o kontaktu a uložte je klepnutím na OK. Tím se vrátíte na seznam 

kontaktů.  
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Řazení kontaktů do kategorií  
 
Pomocí kategorií můžete filtrovat seznam kontaktů, což vám usnadní editaci a prohlížení 
kontaktů. 
 
Tip: Po vytvoření nové kategorie přiřaďte této kategorii některý z kontaktů, aby se nová 
kategorie objevila v seznamu kategorií.  
 
1. Z nabídky Start vyberte Contacts (Kontakty) 
2. Klepněte na jméno kontaktu  
3. Klepnutím na Edit (Upravit) zobrazíte informace o kontaktu  
 
 
 
4. Klepnutím na políčko Categories (Kategorie) zobrazíte seznam dostupných kategorií.  
 
 
 

Poli kategorií můžete rolovat.  
5. Klepnutím na záložku Add/Delete (Přidat/Odebrat) můžete vytvořit novou kategorii 

 
 
 

6. Zadejte název nové kategorie a klepněte na Add (Přidat)  
7. Klepnutím na OK zařadíte kontakt do příslušné kategorie.  
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8. Klepnutím na pole Categories (Kategorie) zařadíte kontakt do více kategorií.  
 
 
 
9. Klepnutím můžete vybrat názvy dalších kategorií. Pak klepněte na OK a seznam 

vybraných kategorií se zobrazí v poli Categories (Kategorie).  
10. Klepněte na OK, uložte informace o kategoriích a vraťte se na seznam kontaktů.  

 
Vymazání kontaktu  
 
UPOZORNĚNÍ: Pokud vymažete kontakt ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC a provedete synchronizaci kontaktů s vaším 
počítačem, bude kontakt vymazán i v Outlooku ve vašem počítači. 
 
1. V nabídce Start klepněte na Contacts (Kontakty). Zobrazí se seznam vašich kontaktů  

v poslední vybrané kategorii.  
2. Klepnutím na šipku vedle názvu kategorie se zobrazí seznam kategorií.  
3. Klepnutím na název kategorie zobrazíte seznam kontaktů nacházejících se v dané 

kategorii.  
4. Klepněte a podržte pero na jménu kontaktu. Zobrazí se rozvinovací nabídka.  
5. Klepnutím na Delete Contact (Vymazat kontakt) kontakt odstraníte ze seznamu.  
6. Klepnutím na Yes (Ano) kontakt trvale vymažete.  

 
Tipy 
 
Nemohu nalézt klávesnici.  
 
Klepněte na ikonu klávesnice.  
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Práce s poštovním programem  
 
Elektronickou poštu můžete přijímat a odesílat synchronizací vašeho Compaq iPAQ Pocket 
PC s vaším počítačem pomocí programu Microsoft ActiveSync 3.5, nebo připojením k 
internetu či k síti prostřednictvím e-mailové služby.  
 
Složku Microsoft ActiveSync 3.5 můžete použít pro odesílání a příjem pošty přes aplikaci 
Microsoft 
ActiveSync 3.5. Název právě používané složky je zobrazen ve spodní části obrazovky. Pokud 
používáte e-mailovou službu, použijte pro příjem a odesílání pošty příslušnou složku.  
 
Inbox (Pošta) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC funguje podobně, jako Inbox ve stolním 
počítači. E-maily ukládány v pěti standardních složkách: 
 
��Inbox (Doručená pošta)  
��Outbox (Pošta k odeslání)  
��Deleted Items (Vymazané zprávy)  
��Drafts (Koncepty)  
��Sent Items (Odeslané zprávy)  

 
Nastavení elektronické pošty  
 
Pokud nastavíte službu elektronické pošty, můžete odesílat a přijímat zprávy prostřednictvím 
připojení k internetu nebo k síti.  
Pokud k přijímání a odesílání pošty používáte aplikaci Microsoft ActiveSync 3.5, není 
zapotřebí nastavovat e-mailovou službu.  
Pokud používáte složku Microsoft ActiveSync 3.5, můžete odesílat a přijímat poštu 
prostřednictvím programu Microsoft ActiveSync 3.5. Název aktuálně používané složky je 
zobrazen v dolní části obrazovky. Pokud používáte e-mailovou službu, použijte pro příjem a 
odesílání pošty odpovídající složku.  
 
1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta).  
 
 
 
2. Klepněte na Services (Služby)  
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3. Klepněte na New Service (Nová služba)  
4. Zadejte požadované informace a klepněte na Next (Další) 
5. Pokud potřebujete nápovědu, klepněte na “otazník”, který naleznete na každé 

obrazovce.  
 
 
 

Vytvoření a odeslání zprávy  
 
Tip: Vytvoření e-mailu z obrazovky Today (Dnes). 
 
Pokud chcete vytvořit a odeslat e-mail prostřednictvím e-mailové služby, klepněte na Services 
(Služby) a vyberte e-mailovou službu, kterou chcete použít.  
Pokud chcete odesílat a přijímat poštu prostřednictvím aplikace Microsoft ActiveSync 3.5, 
vyberte složku Microsoft ActiveSync 3.5. Název používané složky se zobrazí ve spodní části 
obrazovky. Pokud používáte e-mailovou službu, použijte pro odesílání a příjem pošty 
příslušnou složku.  
1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta)  
2. Klepněte na New (Nová) a napište e-mail  
 
 
 
3. Klepnutím na Send (Odeslat) zprávu uložíte do složky Outbox (Pošty k odeslání).  

Zpráva je odeslána při nejbližší synchronizaci, nebo je odeslána automaticky při 
připojení k internetu nebo k síti prostřednictvím e-mailové služby.  

4. Pokud v daný okamžik nechcete zprávu odeslat, klepněte na OK a tak zprávu uložíte 
do složky Drafts (Koncepty).  
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Připojení souboru 
 
1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta).  
2. Klepněte na New (Nová) a napište novou e-mailovou zprávu.  
 
 
 
3. Klepněte na Edit (Upravit).  
4. Klepněte na Add Attachment (Připojit přílohu). Zobrazí se složka My Documents 

(Dokumenty).  
5. Klepněte na soubor, který chcete přiložit.  

Název vybraného souboru se zobrazí pod tělem e-mailové zprávy.  
 
Příjem e-mailových zpráv  
 
E-mailové zprávy můžete přijímat buď synchronizací inboxu vašeho Compaq iPAQ Pocket 
PC s počítačem pomocí Microsoft ActiveSync 3.5, nebo připojením k internetu 
prostřednictvím e-mailové služby.  
Pro odesílání a příjem zpráv prostřednictvím aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 používejte 
složku nazvanou Microsoft ActiveSync 3.5. Název právě používané složky je zobrazen v 
dolní části obrazovky. Pokud používáte e-mailovou službu, použijte pro příjem a odesílání 
pošty příslušnou složku.  
Pokud používáte program Microsoft ActiveSync 3.5, můžete synchronizovat vaše osobní 
složky v aplikaci Outlook ve vašem stolním počítači s inboxem ve vašem Compaq iPAQ 
Pocket PC.  
Poštovní program je nastaven tak, aby standardně nebyly přijímány přílohy e-mailů. Tuto 
možnost můžete zvolit v programu Microsoft ActiveSync 3.5. 
 
1. V nabídce Start klepněte na Inbox. 
2. Klepněte na Services (Služby).  
3. Klepněte na e-mailovou službu, kterou chcete používat.  
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4.  Pokud nemáte nastavenou e-mailovou službu, proveďte synchronizaci vašeho 
Compaq iPAQ Pocket PC se stolním počítačem.  
V nabídce Start klikněte na Programs (Programy) a na Microsoft ActiveSync 3.5 
Klikněte Sync 

 
Otevření e-mailové zprávy  
 
1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta). 
2. Klepněte na šipku vedle nápisu Inbox. Zobrazí se seznam vašich složek.  
 
 
 
3. Klepněte na složku, ve které je uložena vaše zpráva.  
4. Klepnutím na e-mail zprávu otevřete. 

 
Vymazání e-mailové zprávy 
 
Pokud vymažete e-mailovou zprávu, je tato zpráva přesunuta do složky Deleted Items 
(Smazaná pošta). Zprávy tedy nejsou trvale vymazány až do okamžiku, než v nabídce Tools 
(Nástroje) klepnete na Empty Deleted Items (Odstranit smazanou poštu). 
 
Tip: Pokud chcete e-mailovou zprávu vymazat, klepněte a podržte pero na zprávě a z 
rozvinovací nabídky vyberte Delete (Vymazat). 
 
1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta). 
2. Klepněte na složku, ve které je uložena e-mailová zpráva.  
3. Klepněte a podržte pero na zprávě, kterou chcete vymazat.  
4. Klepněte na Delete (Vymazat).  

 
Přesun e-mailové zprávy 
 
1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta). 
2. Klepněte na složku, ve které je uložen příslušný e-mail. 
3. Klepněte a podržte pero na zprávě, kterou chcete přesunout.  
4. Klepněte na Move To (Přesunout do...) 
5. Klepněte na složku, do které chcete zprávu přesunout. 
6. Klepnutím na OK zprávu přesunete.  
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Otevření složky  
 
Pokud používáte aplikaci Microsoft ActiveSync 3.5, můžete na svém Compaq iPAQ Pocket 
PC otevřít nejen implicitně nastavené složky, ale i vaše osobní složky, které byly 
synchronizovány z Outlooku na vašem počítači. 
Pokud používáte e-mailovou službu, můžete otevřít implicitně nastavené složky, ale také 
jakoukoliv složku, kterou jste vytvořili. 
 
1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta). 
2. Klepněte na šipku vedle nápisu Inbox a zobrazí se seznam vašich složek.  
 
 
 
3. Klepněte na vybranou složku. Zobrazí se všechny e-mailové zprávy, které jsou v dané 

složce uloženy.  
 
Správa složek  
 
Pokud používáte e-mailovou službu, můžete pomocí složek organizovat vaše e-mailové 
zprávy. Můžete vytvářet další složky a přejmenovávat nebo mazat složky, které vytvoříte.  
Pokud však používáte pouze Microsoft ActiveSync 3.5, nemůžete v aplikaci pro práci s 
poštou vytvářet další složky. Nicméně, můžete synchronizovat vaše osobní adresáře s aplikace 
Outlook na vašem počítači s Inbox (Poštovní aplikací) na vašem Compaq iPAQ Pocket PC. 
Tyto adresáře není možné přejmenovat ani vymazat. 
 
1. V nabídce Start klepněte na Inbox (Pošta). 
2. Klepněte na Services (Služby) 
 
 
 
3. Klepněte na e-mailovou službu, kterou chcete použít.  
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4. Klepněte na Tools (Nástroje) 
 
 
 
5. Klepněte na Manage Folders (Správa složek) 
6. Klepnutím na New (Nová) vytvoříte novou složku 
 
 
 
7. Klepnutím na Rename složku přejmenujete 
 
 
 
8. Klepnutím na Remove Folder (Odstranit složku) složku vymažete.  
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Tipy 
 
Nemohu otevřít e-mail ve složce Inbox (Doručená pošta) poté, co se vrátím k používání 
Microsoft ActiveSync 3.5  
 
Proveďte synchronizaci s Microsoft ActiveSync 3.5, aby se váš e-mail z Compaq iPAQ 
Pocket PC propojil s vaším počítačem.  
 
Pokouším se otevřít aplikaci Inbox (Poštovní aplikaci), avšak zobrazí se chyba nebo 
program zamrzne.  
 
Snižte počet e-mailových služeb, které jste vytvořili. 
 

Záznam zvuku 
 
Váš hlas nebo jakékoliv jiné zvuky můžete zaznamenat jako poznámku do kalendáře, 
kontaktů, poznámek a úkolů. V aplikaci Notes (Poznámky) můžete vytvářet samostatné 
nahrávky, které jsou ukládány jako .wav soubory v programu File Explorer (Průzkumník 
souborů). 
 
Tip: Pro zahájení záznamu stiskněte rychle tlačítko Record (Nahrávání). 
 
Nahrávání  
 
1. V nabídce Start klepněte na Notes. 
 
 
 
2. Klepněte na ikonu kazety. Zobrazí se tlačítka pro ovládání nahrávání.  
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3. Klepnutím na ikonu Record (Nahrávání) zahájíte nahrávání.  
 
 
 
4. Umístěte mikrofon tak, aby mohl nahrávat váš hlas nebo jiný zvuk.  
5. Klepnutím na Stop nahrávání zastavíte.  
 
 
 

Objeví se ikona reproduktoru 
 
Přehrávání záznamů 
 
1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky) 
2. Klepnutím na ikonu reproduktoru zahájíte přehrávání záznamu.  

 
 
 
Přehrávání spustíte také tím, jestliže klepnete na poznámku a pak na ikonu reproduktoru.  
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Tipy 
 
Chci zlepšit kvalitu zvukového záznamu  
 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 
2. Klepněte na Input (Vstup) 
3. Klepněte na Options (Možnosti) 
 
 
 
4. Klepněte na rozvinovací nabídku Voice recording format (Formát záznamu zvuku) a 

vyberte formát s vyšší frekvencí.  
 
 
 
5. Klepněte na OK 

 
Když se pokouším o nahrání poznámky v kalendáři nebo v úkolech, objeví se chyba  
 
V aplikacích Calendar (Kalendář) nebo Tasks (Úkoly) zkuste použít více komprimovaný 
formát nahrávání.  
Nejvíce komprimovaný formát je 8 000 Hz, Mono (.7 KB/s).  
 
Chci vymazat nahrávku v poznámce 
 
1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky). 
2. Klepnutím otevřete poznámku. 
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3. Klepněte na ikonu klávesnice. 
4. Vyberte ikonu reproduktoru.  
5. Klepnutím na tlačítko backspace záznam vymažete.  

 
Potřebuji nastavit hlasitost nahrávání  
 
1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky)  
2. Klepněte na ikonu reproduktoru. Spustí se přehrávání nahrávky.  
3. Klepnutím na ikonu nastavení hlasitosti zobrazíte regulátor hlasitosti.  
4. Pomocí regulátoru hlasitosti nastavte požadovanou hlasitosti.  

 

Vytváření poznámek  
 
Poznámky můžete vytvářet v aplikacích Calendar (Kalendář), Contacts (Kontakty), Notes 
(Poznámky) a Tasks (Úkoly). Poznámky můžete napsat na klávesnici, rukou, nebo nakreslit. 
V aplikaci Notes (Poznámky) vytvoříte prázdnou poznámku, nebo poznámku založenou na 
šabloně, kterou si vyberete nebo kterou vytvoříte.  
 
Vytvoření poznámky 
 
Tip: Vytvoření poznámky z obrazovky Today (Dnes). 
1. V nabídce Start klepněte na Notes 
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2. Klepněte na New (Nová) 
 
 
 
3. Klepněte kamkoliv na displeji a napište svou poznámku.  
4. Klepnutím na OK poznámku uložíte do seznamu poznámek.  
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3 
Plánování času 

 
Váš Compaq iPAQ Pocket PC řady H3800 vám nabízí množství nástrojů pro plánování 
vašeho času: 
 
��přehledně uspořádané informace na obrazovce Today (Dnes)  
��plánování schůzek a vytváření upozornění v kalendáři  
��vytvoření seznamu úkolů 

 

Použití obrazovky Today (Dnes)  
 
Obrazovka Today (Dnes) se zobrazí při prvním zapnutí obrazovky vašeho Compaq iPAQ 
Pocket PC. Na obrazovce Today (Dnes) uvidíte  
��informace o majiteli  
��nadcházející schůzky 
��nepřečtené a neodeslané zprávy 
��nesplněné úkoly  

Na obrazovce Today (Dnes) můžete z nabídky New (Nová) vytvářet nové  
��schůzky  
��kontakty  
��e-mailové zprávy  
��sešity Excel 
��poznámky 
��úkoly 
��dokumenty Word  

 
Vytvoření nových informací na obrazovce Today (Dnes)  
 
Na obrazovce Today (Dnes) můžete vytvářet nové informace včetně 
��schůzek  
��kontaktů  
��e-mailových zpráv  
��sešitů Excel  
��poznámek  
��úkolů 
��dokumentů Word  
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Více informací o vytváření těchto položek naleznete v pokynech pro každou z uvedených 
činností. Můžete například vytvořit novou schůzku, viz Naplánování schůzky a nastavení 
upozornění. 
1. V nabídce Start klepněte na Today (Dnes) 
 
 
 
2. Klepnutím na New (Nová) otevřete nabídku pro nové položky  
 
 
 
3. Klepnutím vytvořte novou položku.  

 
Změna informací na obrazovce Today (Dnes)  
 
Na obrazovce Today (Dnes) můžete měnit informace včetně  
��informací o majiteli  
��plánovaných schůzek  
��nepřečtených a neodeslaných zpráv  
��nesplněných úkolů  

 
Více informací o změně jednotlivých položek naleznete v pokynech pro každou z 
jednotlivých činností v této příručce. Pokud chcete vytvořit například novou schůzku, 
postupujte podle pokynů v kapitole Naplánování schůzky a nastavení upozornění. 
1. V nabídce Start klepněte na Today (Dnes) 
2. Klepněte na informaci, kterou chcete změnit.  
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3. Zadejte nebo změňte informace.  
4. Klepnutím na OK uložíte změny a vrátíte se na obrazovku Today (Dnes).  

Jinak klepněte na OK a v nabídce Start klepněte na Today (Dnes). Tím se vrátíte na 
obrazovku Today (Dnes). 

 
Přizpůsobte vzhled obrazovky Today (Dnes)  
 
V nastavení obrazovky Today (Dnes) 
��můžete vložit obrázek na pozadí  
��vyberte zobrazené informace  
��nastavte pořadí zobrazovaných informací 
��rozhodnete, kdy má být obrazovka Today (Dnes) zobrazena.  

 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 
 
 
 
2. Klepněte na Today (Dnes) 
3. Vložte obrázek  

Klepněte na rámeček u obrázku, který chcete použít jako pozadí.  
 
 
 
Klepnutím na Browse (Procházet) vyberte obrázek v File Explorer (Průzkumník 
souborů). 
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4. Klepnutím na Items (Položky) vyberete nebo změníte uspořádání informací na 
obrazovce Today (Dnes). 

 
 
  

Klepnutím vyberte položku. 
Klepnutím na Move Up (Přesunout nahoru) nebo Move Down (Přesunout dolů) 
změníte pořadí položky. Datum není možné přesunout.  
Klepnutím vyberte položku 
Klepnutím na Options (Možnosti) otevřete možnosti zobrazení dané položky; není 
možné zadávat možnosti pro Datum, informace o majiteli a pro Inbox.  

5. Klepnutím na Display nastavíte dobu, po jejímž uplynutí se zobrazí obrazovka Today 
(Dnes). 

 
 
6. Klepnutím na šipku vyberte dobu, po jejímž uplynutí se zobrazí obrazovka Today 

(Dnes) 
 
 
 
7. Klepněte na OK. 
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Použití kalendáře  
 
Kalendář můžete použít pro  
��plánování schůzek  
��nastavení upozornění 

 
Kalendář můžete zobrazit jako  
��seznam záznamů pro daný den 
��jednotlivý den 
��týden 
��měsíc 
��rok 

 
Tip: Snažte se omezit množství informací ve vašich schůzkách – ušetříte tak paměť.  
Tip: Pokud chcete rychle přejít na aplikaci Calendar (Kalendář), stiskněte její aplikační 
tlačítko.  
 
Práce s kalendářem 
 
Kalendář je standardně zobrazen jako seznam záznamů pro daný den, což poskytuje nejvíce 
podrobností o každém záznamu. 
V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).  
 
Zněna zobrazení kalendáře  
 
Kalendář je standardně zobrazen jako seznam záznamů pro daný den, což poskytuje nejvíce 
podrobností o každém záznamu. Kalendář můžete také zobrazit jako 
��jednotlivý den 
��týden 
��měsíc 
��rok 
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář) 
2. Klepnutím na ikonu Agenda (Seznam záznamů), Day (Den), Week (Týden), Month 

(Měsíc), nebo Year (Rok) se kalendář přepne na požadované zobrazení.  
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Přizpůsobení vzhledu kalendáře 
Vzhled svého kalendáře můžete přizpůsobit tak, že nastavíte první den v týdnu, určíte, kolik 
dnů v týdnu by měl kalendář zobrazit, můžete si nechat zobrazit číslo týdne či rozdělit den po 
půlhodinách, můžete si vybrat velikost písma a nastavit připomenutí pro nové položky. Na 
displeji najdete několik ikon, které poskytují vizuální informace o vašich schůzkách, jako jsou 
��upozornění 
��opakování 
��poznámky 
��místo 
��seznam účastníků 
��nastavení důvěrnosti 

 
Můžete si vybrat, zda chcete pozvánky na schůzku odeslat prostřednictvím aplikace Microsoft 
ActiveSync 3.5, nebo prostřednictvím e-mailové služby. 
 
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář). 
2. Klepněte na Tools (Nástroje). 
3. Klepněte na Options (Možnosti). 
4. Vyberte možnosti pro kalendář. 

 
Naplánování schůzky a nastavení upozornění  
 
Tip: Snažte se omezit množství informací ve vašich schůzkách – ušetříte tak paměť.  
Tip: Naplánujte schůzku a nastavte upozornění z obrazovky Today (Dnes). 
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář). 
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2. Pokud chcete naplánovat schůzku, klepněte na New (Nová)  
 
 
 
3. Zadejte předmět  

Klepnutím na šipku vyberete předem definovaný předmět  
 
 
 
Pokud nezadáte žádný předmět, zobrazí se v poli informace No Subject (Bez 
předmětu).  

4. Klepnutím zadejte případné dodatečné informace. 
Pokud chcete naplánovat například celodenní schůzku, klepněte na Type (Typ) a pak 
na All Day (Celodenní). 
Implicitně je nastaveno upozornění 15 minut předem. 

5. Klepněte na 15 a klepnutím na šipku změníte dobu upozornění.  
6. Klepnutím na minute(s) (minuta/y) změníte časovou jednotku.  
7. Klepnutím na OK nastavíte upozornění a schůzku uložíte.  

 
Odeslání požadavku na schůzku 
 
Naplánujte schůzku a odešlete požadavek na schůzku prostřednictvím aplikace Microsoft 
ActiveSync 3.5, nebo prostřednictvím e-mailové služby. Nezapomínejte, že tuto funkci 
můžete použít pouze tehdy, pokud jsou u kontaktů v aplikaci Contacts (Kontakty) zadány i e-
mailové adresy a pokud je před odesláním požadavku nastavena aplikace Inbox. 
Více informací o zadávání kontaktů získáte v odstavci Práce s kontakty. Více informací o 
nastavení aplikace Inbox získáte v kapitole Práce s poštovním programem.  
 
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář). 
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2. Klepněte na Tools (Nástroje). 
 
 
 
3. Klepněte na Options (Možnosti). 
4. Klepněte na šipku vedle Send-meeting-requests-via (Požadavky na schůzku posílat 

přes...). 
5. Klepněte na e-mailovou službu, kterou chcete použít k odeslání požadavku na schůzku 

a klepněte na OK. 
Jinak klepněte na ActiveSync; v tomto případě budou požadavky na schůzku 
odesílány prostřednictvím aplikace Microsoft ActiveSync 3.5. 

6. Klepněte na New (Nová) a vytvořte novou schůzku. 
 
 
 
7. Zadejte potřebné informace.  
8. Klepněte na políčko Attendees (Účastníci). 
 
 
 
9. Klepněte na kontakty, které chcete na schůzku pozvat.  
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10. Účastníky přidáte klepnutím na OK.  
11. Klepnutím na OK dokončíte plánování schůzky.  

 
Inbox (Pošta) automaticky vytvoří požadavek na schůzku a odešle jej pozvaným účastníkům 
při nejbližším připojení k internetu, k síti, nebo při nejbližší synchronizaci.  
Tip: Pokud v informacích o schůzce provedete změnu, objeví se rámeček s dotazem, zda 
chcete o změnách informovat účastníky. 
 
Dělení schůzek do kategorií  
 
Pomocí kategorií je možné filtrovat události zobrazené ve vašem kalendáři.  
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).  
2. Klepněte na vybranou schůzku.  

 
 
 

3. Klepněte na Edit (Upravit) 
 
 
 

4. Klepnutím na pole Categories (Kategorie) zobrazíte seznam dostupných kategorií  
 
 
 

5. Klepnutím Add/Delete vytvoříte kategorii. 
 
 
  

6. Zadejte název kategorie a klepněte na Add (Přidat).  
7. Klepněte na OK. Vaše schůzka se zařadí do vybrané kategorie.  
8. Klepnutím na pole Categories (Kategorie) můžete vaši schůzku zařadit do více 

kategorií.  
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9. Názvy dalších kategorií vyberete klepnutím. Když jste hotovi, klepněte na OK a 
schůzku zařadíte do kategorií, které jste vybrali v poli Categories (Kategorie).  

10. Klepnutím na OK uložíte informace o kategoriích a vrátíte se na obrazovku kalendáře.  
 
Vymazání schůzky 
 
Tip: Pokud chcete schůzku vymazat, klepněte a podržte pero na schůzce a ze zobrazené 
nabídky vyberte Delete Appointment (Vymazat schůzku). 
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář). 
2. Klepnutím vyberte schůzku.  
3. Klepněte na Tools (Nástroje). 
4. Klepněte na Delete Appointment (Vymazat schůzku). 
5. Klepnutím na Yes (Ano) schůzku natrvalo vymažete.  

 
Tipy 
 
Chci zobrazit dnešní datum  
 
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář). 
2. Klepněte na ikonu Go-to-Today (Přejít na dnešek) a zobrazí se aktuální datum  

 
 
 
Nevidím všechny své schůzky  
 
Tip: Kalendář vám umožňuje třídit schůzky podle kategorií. Pokud schůzka, kterou jste 
vytvořili, nespadá do vybrané kategorie, nebude zobrazena. 
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář).  
2. Klepněte na Tools (Nástroje). 
3. Klepněte na Categories (Kategorie) 
4. Klepnutím zrušte výběr všech kategorií, které jste vybrali.  
5. Klepněte na OK. 
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Použití aplikace Tasks (Úkoly)  
 
Aplikaci Tasks (Úkoly) můžete použít pro  
��vytvoření nových úkolů 
��nastavení upozornění na úkol 
��vymazání úkolů 
��třídění úkolů podle kategorií, stavu, priorit, předmětu, data zahájení a data dokončení  

 
Vytvoření úkolu a nastavení upozornění  
 
Tip: Vytvoření úkolu a nastavení upozornění z obrazovky Today (Dnes). 
 
1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly). 
 
 
 
2. Klepnutím na New (Nový) vytvoříte nový úkol. 
 
 
3. Zadejte předmět.  

Klepněte na šipku dolů a vyberte předdefinovaný předmět. 
 
 
  

Pokud předmět nezadáte, zobrazí se v daném políčku No subject (Bez předmětu).   
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4. Klepnutím na jakoukoliv z položek zadáte dodatečné informace.  
Například můžete klepnout na políčko Sensitivity (Citlivost) a klepnout na Private 
(Důvěrné), čímž se úkol nastaví jako důvěrný. 

5. Klepněte na Due (Termín dokončení) a zadejte datum dokončení úkolu.  
6. Klepněte na Reminder (Upozornění) a nastavte upozornění. 
7. Pokud klepnete na datum, můžete vybrat, kdy vás počítač upozorní na blížící se 

termín.  
8. Klepněte na OK. Nastaví se upozornění a úkol je vytvořen.  

 
Vymazání úkolu  
 
Tip: Úkol vymažete tak, že klepnete a podržíte pero na úkolu a ze zobrazené nabídky vyberte 
Delete Task (Vymazat úkol).  
 
1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly). 
2. Klepněte na úkol, který chcete vymazat.  
 
 
 
3. Klepněte na Tools (Nástroje). 
4. Klepněte na Delete Task (Vymazat úkol). 
5. Klepnutím na Yes (Ano) úkol natrvalo vymažete.  

 
Řazení úkolů  
 
1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly). 
2. Klepněte na šipku v levém horním rohu obrazovky. Nyní můžete vybrat kategorii, 

podle které mají být úkoly v seznamu řazeny.  
 
 
 
3. Vyberte kategorii.  
4. Klepněte na šipku v pravém horním rohu obrazovky. S její pomocí můžete řadit 

seznam úkolů podle stavu, priority, předmětu, data zahájení nebo data splnění.  
 
 
 
5. Vyberte možnost třídění.  
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Nastavení vzhledu Tasks (Úkolů) 
 
Aplikaci Tasks můžete nastavit tak, aby používala velké fonty, zobrazovala datum zahájení a 
datum dokončení úkolů, nebo aby nastavovala upozornění na nové položky.  
1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly).  
2. Klepněte na Tools (Nástroje). 
3. Klepněte na Options (Možnosti). 
4. Vyberte možnosti pro Tasks (Úkoly).  

 
Nastavení pro rychlé vytvoření úkolu  
 
Úkol můžete vytvořit rychleji, pokud aplikaci Tasks (Úkoly) nastavíte tak, aby byl v horní 
části obrazovky zobrazen řádek pro zadávání úkolů. Do tohoto řádku můžete zadat popis 
úkolu a nastavit jeho prioritu. Úkol je automaticky zařazen do seznamu úkolů.  
1. V nabídce Start klepněte na Tasks (Úkoly) 
2. Klepněte na Tools (Nástroje) 
 
 
 
3. Klepněte na Entry Bar (Řádek pro zadávání úkolů); řádek se zobrazí  v horní části 

obrazovky.  
4. Zadejte předmět 
 
 
 
5. Zvolte prioritu 
 
 
 

Klepnutím na ikonu s vykřičníkem přiřadíte úkolu vysokou prioritu.  
Klepnutím na ikonu se šipkou mířící dolů přiřadíte úkolu nízkou prioritu.  
Pokud chcete zachovat normální prioritu, na žádnou ikonu neklepejte.  

6. Pokud chcete úkol přidat do seznamu úkolů, klepněte kamkoliv mimo řádek pro 
zadávání úkolů.  
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4 
Používání software 

 
Díky aplikacím ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC řady H3800 můžete být stále připraveni a 
mít u sebe všechny potřebné informace i tehdy pokud právě nejste u vašeho počítače. S vaším 
Compaq iPAQ Pocket PC můžete 
��otevírat a vytvářet nové dokumenty Word  
��otevírat nebo vytvářet nové sešity Excel  
��zobrazovat mapy a zajímavá místa v aplikaci Pocket Streets* 
��číst elektronické knihy (eBooks) v aplikaci Microsoft Reader 

 

Práce s aplikací Pocket Word 
 
S vaším Compaq iPAQ Pocket PC můžete vytvářet nové dokumenty Word, nebo můžete 
synchronizovat stávající dokumenty Word mezi vaším stolním počítačem a vaším Compaq 
iPAQ Pocket PC.  
Microsoft ActiveSync 3.5 převede dokumenty Word do formátu Pocket Word a změní 
příponu .doc na .psw. 
 
UPOZORNĚNÍ: Protože aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 převádí dokumenty Word do formátu Pocket Word, může dojít 
ke ztrátě některých informací z původního dokumentu Word. Některé informace o formátování (například okraje či velikost 
papíru) mohou být obnoveny v okamžiku, kdy je dokument Pocket Word synchronizován s vaším počítačem a převeden zpět 
do formátu Word. 
 
Aplikace Pocket Word nepodporuje  
��sloupce  
��číslované seznamy  
��záhlaví a zápatí 
��poznámky pod čarou  
��styly  

 
Otevření dokumentu Word  
 
Pomocí Microsoft ActiveSync 3.5 můžete stávající dokumenty Word přesunout do vašeho 
Compaq iPAQ Pocket PC, automaticky je převést do formátu Pocket Word a otevřít je. 
Samozřejmě můžete otevírat také dokumenty, které jste vytvořili ve vašem Compaq iPAQ 
Pocket PC.  
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UPOZORNĚNÍ: Pocket Word rozpozná a zobrazí dokumenty pouze v jedné složce pod My Documents (Dokumenty). 
Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v My Documents (Dokumenty), dokumenty v 
takové složce nebudou zobrazeny.  
 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
 
 
 
2. Klepněte na Pocket Word. 
3. Klepnutím otevřete dokument.  

 
Vytvoření nového dokumentu 
 
Tip: Nový dokument můžete vytvořit také z obrazovky Today (Dnes). 
 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Pocket Word. 
3. Klepnutím na New (Nový) vytvoříte nový dokument.  
 
 
 
4. Pro formátování textu klepněte na View (Zobrazit) a poté na Toolbar (Panel nástrojů).  
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5. Klepnutím na OK dokument uložíte a zavřete.  
Dokument je automaticky uložen jako dokument Pocket Word a jako název je použito 
několik prvních slov z jeho textu. Podle potřeby můžete dokument snadno 
přejmenovat.  
 

Tip: Důležité dokumenty uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci File 
Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Dokumenty v iPAQ File Store 
jsou uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho 
Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 
6 MB informací. 
 
Změna možností aplikace Pocket Word  
 
V možnostech aplikace Pocket Word můžete 
��vybrat implicitní šablonu 
��vybrat, zda mají být dokumenty ukládány v hlavní paměti nebo na paměťovou kartu.  
��vybrat, které typy dokumentů mají být zobrazeny v seznamu  

 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Pocket Word. 
3. Klepněte na Tools (Nástroje) a poté klepněte na Options (Možnosti). 
 
 
 
4. Klepnutím na šipku vedle Default-template (Implicitní šablona) vyberte implicitní 

šablonu.  
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5. Klepnutím na šipku vedle Save-to (Uložit jako) uložíte dokumenty buď do hlavní 
paměti nebo na paměťovou kartu.  

 
 
 
6. Klepněte na šipku vedle Display-in-list-view (Zobrazit jako seznam) a vyberte typy 

dokumentů, které mají být v seznamu zobrazeny.  
 
 
 
7. Klepnutím na OK uložte změny.  

 
Nápověda pro Pocket Word 
 
1. V nabídce Start klepněte na Help (Nápověda). 
 
 
 
2. Klepněte na Pocket Word 

 
Tipy 
 
Nemohu nalézt uložený dokument  
Pocket Word rozpoznává a zobrazuje dokumenty pouze v jedné složce pod My Documents 
(Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v 
My Documents (Dokumenty), dokumenty v takové složce nebudou zobrazeny.  
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Práce s aplikací Pocket Excel 
 
Ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC můžete vytvářet nové sešity Excel, nebo můžete 
synchronizovat stávající sešity mezi vaším stolním počítačem a vaším Compaq iPAQ Pocket 
PC. Aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 převede sešity Excel do formátu Pocket Excel a 
změní příponu .xls na .pxl. 
 
UPOZORNĚNÍ: Protože aplikace Microsoft ActiveSync 3.5 převádí sešity Excel do formátu Pocket Excel, může dojít k 
částečné ztrátě formátování v původních sešitech Excel. 
 
Aplikace Pocket Excel nepodporuje 
��validaci dat 
��poznámky u buněk  
��přídavné funkce 
��ochranu 
��scénáře 
��tabulky objektů  
��vertikální zarovnávání  
��textové rámečky  
��vložené OLE objekty  
��hypertextové odkazy  

 
Otevření sešitu  
 
 
UPOZORNĚNÍ: Pocket Excel rozpozná a zobrazí dokumenty pouze v jedné složce pod My Documents (Dokumenty). 
Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v My Documents (Dokumenty), dokumenty v 
takové složce nebudou zobrazeny.  
 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Pocket Excel 
3. Klepněte na sešit a otevřete jej.  

 
Vytvoření nového sešitu  
 
Tip: Nový sešit můžete vytvořit také z obrazovky Today (Dnes). 
 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Pocket Excel. 
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3. Klepnutím na New (Nový) vytvoříte nový sešit.  
 
 
 
4. Klepněte na OK – sešit se zavře a uloží.  

Sešit je automaticky uložen ve formátu Pocket Excel pod názvem Book1. 
V závislosti na počtu sešitů, které jste vytvořili od otevření aplikace Pocket Excel, 
může být vhodné jednotlivé sešity přejmenovat. 

 
Tip: Důležité sešity uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci File 
Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Sešity v iPAQ File Store jsou 
uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq 
iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB 
informací. 
 
Změna možností aplikace Pocket Excel  
 
V možnostech aplikace Pocket Excel můžete vybrat 
��šablonu pro nové sešity  
��zda mají být sešity ukládány v hlavní paměti nebo na paměťové kartě.  
��typy sešitů, které mají být zobrazeny v seznamu  

 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy) 
2. Klepněte na Pocket Excel 
3. Klepněte na Tools (Nástroje) a pak na Options (Možnosti) 
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4. Klepněte na šipku vedle Template-for-new-workbook (Šablona pro nový sešit) a 
vyberte požadovanou šablonu. ¨ 

 
 
 
5. Klepnutím na šipku vedle Save-new-workbooks-to (Nové sešity ukládat do) vyberte, 

zda mají být sešity ukládány do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu.  
 
 
 

6. Klepněte na Files-to-display-in-list-view (Soubory, které mají být zobrazeny v 
seznamu) a vyberte, které sešity mají být zobrazeny v seznamu.  

 
 
 

7. Klepnutím na OK nastavení uložíte. 
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Nápověda pro Pocket Excel 
1. V nabídce Start klepněte na Help (Nápověda). 
 
 
 
2. Klepněte na Pocket Excel 

 
Tipy 
 
Nemohu nalézt uložené sešity  
Pocket Excel rozpoznává a zobrazuje sešity pouze v jedné složce pod My Documents 
(Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v 
My Documents (Dokumenty), sešity v takové složce nebudou zobrazeny.  
 
Snažil jsem se provést synchronizaci sešitu a soubor zůstává v Microsoft ActiveSync 3.5 
jako nevyřešená položka.  
 
Aplikace Pocket Excel nepodporuje všechny prvky formátování aplikace Excel; proto nemůže 
Microsoft ActiveSync 3.5 soubor synchronizovat. 
 

Práce s programem Pocket Streets 
 
S aplikací Pocket Streets* můžete prohlížet mapy a zajímavá místa. Pocket Streets neobsahuje 
mapy, ty si však můžete zkopírovat z disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq 
iPAQ Pocket PC. 
Kromě toho můžete vytvářet mapy v mapovém programu ve vašem počítači, případně 
stahovat mapy z internetu.  
 
* není nabízena ve všech zemích 
 
Program Pocket Streets musíte nainstalovat z disku CD-ROM, který jste získali s vaším 
Compaq iPAQ Pocket PC. 
 
Tip: Aplikaci Pocket Streets není možné nainstalovat na paměťovou kartu, na kartě však 
mohou být uloženy dodatečné mapy. 
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Instalace Pocket Streets 
 
Protože program Pocket Streets není ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC při dodání 
nainstalován, musíte jej nainstalovat z disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq 
iPAQ Pocket PC.  
 
Tip: Aplikaci Pocket Streets není možné nainstalovat na paměťovou kartu, na kartě však 
mohou být uloženy dodatečné mapy. 
 
Tip: Důležité aplikace uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci File 
Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Aplikace v iPAQ File Store jsou 
uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq 
iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB 
informací. 
 
1. Vložte CD-ROM dodaný s vaším Compaq iPAQ Pocket PC do mechaniky.  
2. Vyhledejte Pocket Streets. 
3. Klepněte na Pocket Streets a aplikaci nainstalujte.  

 
Kopírování map z disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC 
 
Aplikace Pocket Streets neobsahuje mapy, avšak mapy můžete zkopírovat z disku CD-ROM, 
který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC. Můžete také vytvořit vlastní mapy ve 
speciální aplikaci ve vašem počítači, nebo si je stáhnout z internetu. 
 
Tip: Protože soubory s mapami jsou velké, je vhodné je uložit na paměťovou kartu a vyhnout 
se tak obsazení velkého množství paměti v Compaq iPAQ Pocket PC.  
1. Vložte CD-ROM dodaný s vaším Compaq iPAQ Pocket PC do mechaniky.  
2. Vyhledejte soubory s mapami. 
3. Přesuňte soubory s mapami do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 

Soubory můžete přetáhnout z CD-ROM do složky My Documents (Dokumenty) v 
Pocket PC.  
Při synchronizaci se soubory přesunou do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. 

 
Tip: Důležité mapy uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci File 
Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Mapy v iPAQ File Store jsou 
uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq 
iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit mezi 5 a 6 MB 
informací. 
 
Prohlížení zajímavých míst 
 
Vyberte zajímavá místa, která mají být ve vašich mapách zobrazena.  
��restaurace 
��kina 
��bankomaty 
��banky 

 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
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2. Klepněte na Pocket Streets. 
3. Klepnutím otevřete mapu. 
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4. Klepněte na Tools (Nástroje). 
 
 
 
5. Klepněte na Points of Interest (Zajímavá místa). 
6. Klepnutím vyberte zajímavá místa, která chcete na mapě zobrazit.  
7. Klepnutím na OK se vrátíte do mapy.  

 
Přidání značky  
 
Přidáním značky si v mapě můžete vyznačit místo, které je pro vás důležité. Můžete například 
vložit značku na místo domu vašeho známého.  
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Pocket Streets. 
3. Klepnutím otevřete mapu. 
4. Klepněte na ikonu zvětšení a pomocí šipek vyhledejte místo, na které chcete značku 

umístit.  
 
 
 
5. Klepněte na ikonu značky (špendlíku)  
 
 
 
6. Klepněte na vybrané místo.  

 



Používání software 

iPAQ Pocket PC H3800 – Referenční příručka  79 

7. Zadejte název značky a pokud chcete zadat více informací, použijte poznámku.  
8. Klepněte na OK. Značka se přidá do mapy.  

 
Vytištění mapy  
 
Vytištění mapy uložené ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy).  
2. Klepněte na Pocket Streets. 
3. Klepnutím otevřete mapu. 
4. Klepněte na Tools (Nástroje). 
 
 
 
5. Klepněte na Map (Mapa). 
6. Klepněte na Copy Map (Zkopírovat mapu) 
7. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
8. Klepněte na Pocket Word. 
9. Klepněte na New (Nový) a vytvořte nový dokument.  
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10. Klepněte na Edit (Upravit). 
 
 
 
11. Klepnutím na Paste (Vložit) vložíte mapu do dokumentu.  
12. Klepnutím na OK dokument uložíte 
13. Proveďte synchronizaci dokumentu s vaším počítačem.  
14. Otevřete dokument ve vašem počítači.  
15. Dokument vytiskněte. 

 
Změna stylu mapy 
 
Pomocí Map Styles můžete vybrat 
��světlé nebo tmavé pozadí  
��úroveň detailu ulic na mapě  

 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Pocket Streets. 
3. Klepnutím otevřete mapu. 
4. Klepněte na Tools (Nástroje). 
 
 
 
5. Klepněte na Map (Mapa). 
6. Klepněte na Map Styles (Styl map). 
7. Klepnutím vyberte požadovaný druh pozadí a úroveň detailu ulic.  
8. Klepnutím na OK se vrátíte do mapy. 
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Tipy 
 
Nemohu zobrazit mapu vytvořenou v mapovém programu na mém počítači.  
 
Vytvořte vaši mapu ve verzi aplikace pro rok 2001.  
Na disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC, je dodávána aplikace 
Pocket Streets verze 2001. V Pocket Streets 2001 můžete zobrazovat pouze mapy, které jste 
vytvořili v mapové aplikaci verze 2001. 
 

Použití aplikace Microsoft Reader 
 
Aplikace Microsoft Reader je určena pro čtení a poslech elektronických knih (eBooks). 
Podrobná příručka pro práci s elektronickými knihami je k dispozici na CD-ROM. Tuto 
příručku si můžete zkopírovat do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. 
Tip: Abyste mohli z internetu stahovat chráněné knihy, musíte nejprve aplikaci Microsoft 
Reader aktivovat. Pro aktivaci aplikace musíte vlastnit účet Hotmail, MSN, nebo Passport. 
 
Aktivace aplikace Microsoft Reader 
 
Pokud chcete pracovat s chráněnými elektronickými knihami, můžete svou aplikaci Microsoft 
Reader aktivovat  
 
1. Připojte váš Compaq iPAQ Pocket PC ke stolnímu počítači.  
2. Na stolním počítači otevřete aplikaci Internet Explorer. 
3. Přejděte na adresu http://das.microsoft.com/activate  

 
Kopírování elektronických knih 
 
Knihy můžete do svého Compaq iPAQ Pocket PC kopírovat od jakéhokoliv prodejce 
elektronických knih.  
1. Připojte váš Compaq iPAQ Pocket PC ke stolnímu počítači. 
2. Přejděte na webové stránky vybraného prodejce elektronických knih a postupujte 

podle pokynů pro stahování nebo instalaci souborů do vašeho Compaq iPAQ Pocket 
PC.  

Tip: Důležité elektronické knihy uložte do složky iPAQ File Store, kterou naleznete v aplikaci 
File 
Explorer (Průzkumník) ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC. Elektronické knihy v iPAQ File 
Store jsou uchovávány v ROM a k jejich ztrátě nedojde ani při provedení tvrdého resetu 
vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ani při úplném vybití baterie. iPAQ File Store může uložit 
mezi 5 a 6 MB informací. 
 

http://das.microsoft.com/activate
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Vymazání elektronické knihy 
 
Knihu můžete z knihovny ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC vymazat. Pokud máte knihu 
uloženu ve vašem počítači, můžete ji do vašeho Compaq iPAQ Pocket PC kdykoliv znovu 
zkopírovat.  
 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
 
 
 
2. Klepněte na Microsoft Reader. 
 
 
 
3. Klepněte a podržte pero na názvu vybrané elektronické knihy.  
4. Klepněte na Delete (Vymazat). 
5. Klepněte na Yes (Ano). 

 
Čtení elektronických knih 
 
Elektronickou knihu můžete číst od začátku do konce, nebo můžete vybrat konkrétní části. 
Pokud knihu zavřete a později ji chcete znovu otevřít, kniha bude otevřena na stránce, kterou 
jste naposledy četli.  
 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Microsoft Reader. 
3. Klepněte na název vaší knihy.  
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4. Klepnutím na číslo stránky nebo na jednu ze šipek (vpřed/vzad) se můžete v knize 
pohybovat.  

 
 

 
Tip: Pokud chcete přeskočit na vybrané téma, klepněte na odkaz. Odkazy se mohou 
vyskytovat v textu nebo v obsahu knihy. Pro návrat z odkazu klepněte na název knihy a poté 
na Return (Návrat).  
 
Poslech elektronických knih 
 
S vaším Compaq iPAQ Pocket PC můžete poslouchat zvukové elektronické knihy. Více 
informací o nákupu a přehrávání zvukových knih naleznete na adrese 
http://www.audible.com.  
 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Microsoft Reader. 
3. Klepněte na titul. 
4. Klepnutím na Play (Přehrát) spustíte přehrávání knihy. 
5. Klepnutím na Stop přehrávání knihy zastavíte. 

 

http://www.audible.com/
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Vkládání poznámek do elektronických knih 
 
Do textu elektronické knihy můžete vkládat poznámky ve formě  
��záložek 
��zvýraznění slov nebo frází 
��poznámek 
��kreseb  

 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Microsoft Reader. 
3. Klepněte na titul. 
4. Vyberte a podržte pero na místě, kde chcete vytvořit záložku, zvýraznit text, vložit 

poznámku nebo namalovat kresbu.  
 

5. V nabídce klepněte na Add Bookmark (Přidat záložku), Add Highlight (Zvýraznit), 
Add Text Note (Přidat textovou poznámku) nebo Add Drawing (Přidat kresbu). 

 
Změna nastavení aplikace Microsoft Reader  
 
Aplikaci Microsoft Reader můžete nastavit tak, aby vyhovovala vašim individuálním 
požadavkům. Vyberte, zda chcete zobrazit viditelné okraje, povolit vkládání poznámek 
(záložek, textových poznámek, kreseb nebo zvýraznění textu) a můžete také upravit velikost 
písma.  
 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Microsoft Reader. 
3. Klepněte na Settings (Nastavení). 
 
 
 
4. Klepněte na možnost Visual Guides (Viditelné okraje). 
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5. Klepněte na Page 1 (Strana 1). 
 
 
 
6. Vyberte Annotations options (Možnosti vkládání poznámek). 
7. Klepněte na Page 2 (Strana 2). 
8. Klepněte a posuňte perem po posuvníku, kterým se nastavuje velikost písma. 
9. Klepnutím na Library se vrátíte do seznamu knih. 
 
 
 

Tipy 
 
V elektronické knize jsem vytvořil(a) poznámky a nevím jak je vymazat.  
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Microsoft Reader. 
3. Klepněte na titul. 
4. Přejděte na stranu, na které se nachází vaše poznámka.  
5. Klepněte a podržte pero na záložce, poznámce, na ikoně kresby, nebo na zvýrazněném 

textu.  
6. V zobrazené nabídce klepněte na Delete (Vymazat). 
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5 
Rozšiřující zařízení 

 
Pokud byste chtěli zvýšit paměťovou kapacitu či rozšířit možnosti připojení vašeho Compaq 
iPAQ Pocket PC řady H3800, použijte volitelné 
��jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty  
��rozšiřující zařízení na CompactFlash (CF) karty 

Více informací naleznete na adrese http://www.compaq.com nebo v brožuře Accessories 
Information (Informace o příslušenství). 
 
Pokud chcete zvětšit paměť vašeho Compaq iPAQ Pocket PC bez nutnosti pořizovat 
rozšiřující zařízení, vložte do paměťového SD slotu kartu Secure Digital (SD). 

Práce s jednoslotovým nebo dvouslotovým rozšiřujícím zařízením na PC karty  
 
Volitelné jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty můžete použít pro 
��vytvoření telefonického a bezdrátového připojení pomocí volitelných karet  
��rozšíření paměti pomocí volitelných karet  
��připojování příslušenství  
��zasunutí dvou karet typu II nebo jedné karty typu III (pouze u dvouslotového 

rozšiřujícího zařízení na PC karty).  
 
UPOZORNĚNÍ: Karty CompactFlash (CF) není možné instalovat do jednoslotového ani do dvouslotového rozšiřujícího 
zařízení na PC karty, pokud nemáte k dispozici adaptér na PC karty. Bez tohoto adaptéru je možné karty CompactFlash 
používat pouze v rozšiřujícím zařízení na CF karty.  
 

http://www.compaq.com/
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Instalace jednoslotového nebo dvouslotového rozšiřujícího zařízení na PC karty  
 
1. Zasuňte Compaq iPAQ Pocket PC do rozšiřujícího slotu, dokud nezaklapne na své 

místo.  
Důkladně zatlačte, aby se konektor Compaq iPAQ Pocket PC zapojil do konektoru 
rozšiřujícího zařízení.  
Compaq iPAQ Pocket PC rozšiřující zařízení automaticky rozpozná. 
 

Informace o jednoslotových a dvouslotových rozšiřujících zařízeních pro PC karty  
 
Informace o jednoslotových a dvouslotových rozšiřujících zařízeních pro PC karty naleznete 
na internetu na adrese 
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml  
 

Práce s rozšiřujícím zařízením na karty CompactFlash  
 
Volitelné rozšiřující zařízení na karty CompactFlash (CF) můžete použít pro  
��vytvoření telefonického připojení pomocí volitelných karet  
��rozšíření paměti pomocí volitelných karet  
��připojování karet typu I nebo II   

 
UPOZORNĚNÍ: V rozšiřujícím zařízení na CF karty používejte pouze karty CompactFlash. 
 

 
 

http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml
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Instalace rozšiřujícího zařízení na karty CompactFlash  
 
1. Zasuňte Compaq iPAQ Pocket PC do rozšiřujícího slotu, dokud nezaklapne na své 

místo.  
Důkladně zatlačte, aby se konektor Compaq iPAQ Pocket PC zapojil do konektoru 
rozšiřujícího zařízení.  
Compaq iPAQ Pocket PC rozšiřující zařízení automaticky rozpozná.  

 
Informace o rozšiřujících zařízeních pro PC karty  
 
Informace o rozšiřujících zařízeních pro PC karty získáte na internetu na adrese 
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml  
 
Tipy 
 
Můj Compaq iPAQ Pocket PC nemůže rozpoznat rozšiřující zařízení  
Ujistěte se, zda jste Compaq iPAQ Pocket PC správně zasunuli do rozšiřujícího zařízení.  
 

http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml
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6 
Rozšiřování funkcí pomocí karet 

 
Pokud chcete rozšířit paměť nebo konektivitu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC řady H3800, 
můžete pro tento účel použít karty. S vaším zařízením můžete 
��prohlížet obsah paměťových karet 
��použít volitelné karty 802.11 pro bezdrátové připojení  
��použít volitelnou modemovou kartu pro připojení k internetu nebo k síti  
��použít volitelnou kartu CompactFlash pro připojení k síti LAN, k internetu, nebo pro 

rozšíření paměti vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.  
��použít volitelnou kartu Secure Digital Card pro rozšíření paměti vašeho Compaq iPAQ 

Pocket PC  
 
Pokud požadujete bezdrátovou konektivitu, nainstalujte kartu 802.11. Pokud chcete rozšířit 
paměť vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, nainstalujte paměťovou kartu CompactFlash (CF) 
nebo kartu Secure Digital (SD).  
Pokud požadujete připojení k síti LAN a/nebo připojení přes modem, nainstalujte 
modemovou kartu, modemovou kartu CompactFlash nebo LAN kartu CompactFlash. 
Paměťové a propojovací karty kompatibilní s volitelnými jednoslotovými a dvouslotovými 
rozšiřujícími zařízeními na PC karty a/nebo s volitelnými rozšiřujícími zařízeními na CF karty 
vyrábí více dodavatelů. Seznam kompatibilních PC karet je dostupný na internetové adrese 
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml  
Seznam kompatibilních CF karet je dostupný na internetové adrese 
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml  
 

Zobrazení obsahu paměťových karet  
 
Pomocí aplikace File Explorer (Průzkumník souborů) můžete procházet soubory, které jsou 
uložené na vaší volitelné CompactFlash kartě nebo na kartě Secure Digital. 
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na File Explorer (Průzkumník souborů). 
3. Klepnutím na ikonu Storage Card (Paměťová karta) zobrazíte seznam souborů a 

adresářů  
 
 
 

http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml


Rozšiřování funkcí pomocí karet 

iPAQ Pocket PC H3800 – Referenční příručka  90 

Použití volitelné karty 802.11 pro bezdrátové připojení  
 
Pro bezdrátové připojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC k internetu nebo k síti použijte 
volitelnou kartu 802.11. 
 
Instalace karty 802.11  
 
1. Nainstalujte jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty  
2. Vložte kartu 802.11 do jednoslotového nebo dvouslotového rozšiřující zařízení na PC 

karty  
Zatlačte konektor karty pevně do slotu rozšiřujícího zařízení. 
Pokud karta 802.11 není rozpoznána, postupujte podle pokynů výrobce a nainstalujte 
potřebný ovladač.  

 
Vyjmutí karty 802.11  
 
1. Zavřete všechny aplikace používající kartu 802.11.  
2. Stiskněte vysouvací tlačítko. 
3. Vytáhněte kartu 802.11 z rozšiřujícího zařízení  

 
Informace o kartách 802.11  
 
Informace o kartách 802.11 naleznete na internetu na adrese  
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml  
 

Použití volitelné modemové karty  
 
Volitelnou modemovou kartu můžete použít pro připojení vašeho Compaq iPAQ Pocket PC k 
internetu nebo k síti. Toto připojení je však možné pouze s pomocí kabelu a ne bezdrátově.  
 
Instalace modemové karty  
 
1. Nainstalujte jednoslotové nebo dvouslotové rozšiřující zařízení na PC karty.  
2. Vložte modemovou kartu do jednoslotového nebo dvouslotového rozšiřujícího 

zařízení na PC karty  
Zatlačte konektor karty pevně do slotu rozšiřujícího zařízení. 
Pokud vaše modemová karta není rozpoznána, postupujte podle pokynů výrobce a 
nainstalujte potřebný ovladač.  

 
Vyjmutí modemové karty  
 
1. Zavřete všechny aplikace používající modemovou kartu 
2. Stiskněte vysouvací tlačítko  
3. Vytáhněte kartu z rozšiřujícího zařízení a odpojte kabel.  

 

http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml
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Informace o modemových kartách 
 
Informace o modemových kartách naleznete na internetu na adrese  
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml 
 

Použití volitelné karty CompactFlash  
 
Volitelnou kartu CompactFlash (CF) můžete použít pro  
��vytvoření připojení k síti LAN pomocí síťové karty CompactFlash; vaše PC musí být 

nakonfigurováno pro připojení k síti, musí být vybaveno síťovou kartou a musíte mít k 
dispozici buď hub, nebo křížený kabel.  

��vytvoření modemového spojení pomocí modemové karty CompactFlash; potřebujete 
telefonní linku a poskytovatele připojení k internetu (ISP) 

��rozšíření kapacity paměti vašeho Compaq iPAQ Pocket PC pomocí paměťových karet 
CompactFlash  

Pokud používáte kartu CF, musíte se připojit k síti LAN nebo k internetu přes kabel (Ethernet 
nebo kabel pro telefonní linku). 
 
Instalace karty CompactFlash  
 
UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme vám, abyste před instalací rozšiřujícího zařízení připojili váš Compaq iPAQ Pocket PC k 
napájecímu adaptéru. 
 
1. Nainstalujte rozšiřující zařízení pro karty CompactFlash (CF).  
2. Vložte kartu CF do rozšiřujícího zařízení pro karty CF.  

Zatlačte konektor karty pevně do slotu rozšiřujícího zařízení. 
 
Vyjmutí karty CompactFlash  
 
1. Zavřete všechny aplikace používající kartu CompactFlash (CF). 
2. Vytáhněte kartu CF z rozšiřujícího zařízení.  

 
Informace o kartách CompactFlash  
 
Informace o kartách CF získáte na internetu na adrese  
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml  
 

http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml
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Použití volitelných karet Secure Digital  
 
Volitelné karty Secure Digital (SD) můžete použít pro zvýšení kapacity paměti vašeho 
Compaq iPAQ Pocket PC.  
 
UPOZORNĚNÍ: SD karty vkládejte pouze do SD paměťového slotu v Compaq iPAQ Pocket PC. Tyto karty není možné 
vkládat do jednoslotového (dvouslotového) rozšiřujícího zařízení na PC karty, ani do rozšiřujícího zařízení na karty 
CompactFlash.  
 
Instalace karty Secure Digital  
 
1. Vyhledejte slot na paměťové karty Secure Digital na vašem Compaq iPAQ Pocket PC. 
2. Vložte karty Secure Digital do externího paměťového slotu.  

Zatlačte kartu důkladně do slotu, dokud nezacvakne na své místo, nebo dokud není 
zároveň s hranou slotu. 

 
Vyjmutí karty Secure Digital 
 
1. Zavřete všechny aplikace a soubory používající kartu Secure Digital (SD).  
2. Zatlačte na kartu Secure Digital. 

Karta vyskočí z paměťového slotu. 
3. Vytáhněte kartu Secure Digital z paměťového slotu. 

 
Informace o kartách Secure Digital  
 
Informace o kartách Secure Digital získáte na internetu na adrese  
http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml  
 
Tipy 
 
Nemohu vložit kartu.  
1. Ujistěte se, zda nevkládáte kartu pod nevhodným úhlem. 
2. Ujistěte se, zda kartu zasouváte správným koncem (stranou s konektory) dovnitř.  

 
Nemohu se připojit  
 
1. Ujistěte se, zda je vaše karta řádně vložená do slotu ve vašem rozšiřujícím zařízení.  
2. Nainstalujte příslušný ovladač podle pokynů výrobce.  

 
Můj Compaq iPAQ Pocket PC nedokáže kartu rozpoznat  
 
Proveďte měkký reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. 
1. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu Compaq iPAQ Pocket PC. 
2. Tlačítko stiskněte na dobu 1 sekundy.  

 
 

http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml
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7 
Řešení problémů 

 

Tipy z kapitoly První seznámení 
 
Na obrazovce není nic vidět  
1. Ujistěte se, zda je obrazovka zapnutá  

Stiskněte vypínač 
2. Ujistěte se, že Compaq iPAQ Pocket PC je připojen k napájecímu adaptéru a k 

univerzálnímu stojanu  
Zapojte napájecí adaptér do zásuvky  
Zasuňte konektor adaptéru do univerzálního stojanu  
Zasuňte konektor adaptéru do určeného otvoru naspodu zařízení  

 
Baterie nevydrží nabitá  
Pokud Compaq iPAQ Pocket PC nepoužíváte, nechte jej vždy zasunutý do univerzálního 
stojanu nebo připojený k napájecímu adaptéru  
V nastavení podsvícení přesuňte ukazatel na nejnižší úroveň, čímž ušetříte více energie.  
 
Kontrolka nabíjení nebliká, přestože je Compaq iPAQ Pocket PC zasunut do univerzálního 
stojanu  
 
1. Ujistěte se, zda je univerzální stojan připojen k napájecímu adaptéru  
2. Přesvědčte se, zda je spodní část vašeho Compaq iPAQ Pocket PC pevně zasunuta do 

univerzálního stojanu  
3. Vyzkoušejte, zda není zařízení plně nabito. V takovém případě kontrolka nabíjení 

nebliká.. 
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení)  
Klepněte na System (Systém)  
Klepněte na Power (Napájení)  

 
Podsvícení neustále zhasíná  
 
Podsvícení se zhasíná kvůli úspoře energie  
Na záložce Battery Power (Napájení z baterie) změňte dobu, po kterou zůstává podsvícení 
aktivní a zvolte možnost, že po dotyku perem nebo po stisku tlačítka se má podsvícení 
rozsvítit.  
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Můj Compaq iPAQ Pocket PC nereaguje, nebo aplikace neodpovídá  
Proveďte měkký reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 
1. Zasuňte pero do otvoru tlačítka reset ve spodní části Compaq iPAQ Pocket PC 
2. Stiskněte tlačítko na dobu jedné sekundy  

 
Zapomněl(a) jsem své heslo  
 
Proveďte tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Protože většina aplikací a dat, které do svého Compaq iPAQ Pocket PC nainstalujete, je uložena v paměti, 
budete je muset po provedení tvrdého resetu znovu nainstalovat. 
 
1. Stiskněte a podržte obě krajní aplikační tlačítka.  
2. Vložte pero do otvoru tlačítka reset ve spodní části Compaq iPAQ Pocket PC. 
3. Tlačítko na 5 sekund stiskněte. 
4. Pro opětovnou aktivaci vašeho Compaq iPAQ Pocket PC vložte pero do otvoru 

tlačítka reset a toto tlačítko na jednu vteřinu stiskněte, nebo připojte váš Compaq 
iPAQ Pocket PC k napájecímu adaptéru.  

 
Chci obnovit implicitní nastavení aplikačních tlačítek  
 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 
2. Klepněte na Buttons (Tlačítka)  
3. Klepněte na Restore Defaults (Obnovit implicitní hodnoty) ¨ 
4. Klepněte na OK 

 
Chci odeslat e-mail, ale nemohu nalézt symbol @ 
  
1. Klepněte na šipku vedle tlačítka vstupního panelu. 

 
 
 

2. Klepnutím na klávesnici zobrazíte klávesnici na displeji.  
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3. Klepněte na klávesu Shift.  
 
 
 

4. Nastavte kurzor na požadované místo v e-mailové adrese a klepněte na znak @.  
 
Nemohu dosáhnout toho, aby Rozpoznávání písma určilo správný znak  
 
1. Ujistěte se, zda znak zapisujete ve správné oblasti (například ABC, abc, nebo 123) 
2. Při psaní nezvedejte pero z displeje.  

Vždy, když to bude možné, pište písmena nepřerušovaným pohybem. 
  

Napsaný text nebyl správně převeden. Existují nějaké jiné možnosti?  
 
1. Vyberte napsaná slova. 
2. Klepněte na Tools (Nástroje) 

 
 
 

3. Klepnutím na Alternates (Alternativy) zobrazíte seznam slov  
4. Klikněte na požadovanou alternativu. 

Pokud nejsou alternativy správné, můžete napsat slovo znovu.  
5. Klepněte na OK 

 
Aplikace nedokáže rozpoznat mé písmo 
 
1. Pište písmena blíž k sobě.  
2. Mezi slovy dělejte větší mezery.  
3. Zvětšte měřítko pro zlepšení rozpoznávání znaků.  
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4. Používejte stránku s řádky  
5. Pište čitelně a snažte se dodržovat řádky.  

 
Chci změnit slova napsaná pomocí klávesnice a/nebo pomocí rozpoznávání písma  
 
1. Vyberte slovo, které jste zadal(a) nebo napsal(a)  
2. Přepište jej novým slovem.  

Můžete také klepnout a podržet pero na vybraném textu – tím se zobrazí nabídka s 
možnostmi cut (vystřihnout), copy (kopírovat), paste (vložit) a clear (vymazat).  

 

Tipy z kapitoly Komunikace  
 
Připojení k počítači pomocí kabelu nebo univerzálního stojanu se nedaří  
 
1. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je připojen ke stolnímu počítači.  
2. Ověřte, zda je obrazovka vašeho Compaq iPAQ Pocket PC zapnuta.  
3. Pokud používáte modem nebo síťovou kartu, vyjměte je z Compaq iPAQ Pocket PC. 
4. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je nastaven pro propojení kabelem.  
5. Ujistěte se, zda nejsou aktivní jiná připojení. 

V nabídce Start klepněte na Today (Dnes). 
 
 
 
Klepněte na ikonu připojení a na Disconnect (Odpojit).  
 
 
 

6. Ujistěte se, že kabel je správně zapojen.   
7. Ujistěte se, že váš Compaq iPAQ Pocket PC je správně zasunut do univerzálního 

stojanu.  
8. Pokud používáte sériový kabel, ujistěte se, zda je zasunut do COM portu  
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9. Pokud používáte USB kabel, ujistěte se, zda je ve stolním počítači nainstalován 
operační systém Windows 98, ME, nebo 2000 a že na svém počítači máte nainstalován 
program Microsoft ActiveSync verze 3.5 nebo vyšší.  
Microsoft ActiveSync verze 3.5 nebo vyšší si můžete stáhnout z internetových stránek 
společnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com/pocketpc  

10. Nezapomeňte nainstalovat program Microsoft ActiveSync 3.5 předtím,  než k počítači 
připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC. 
Synchronizace bude správně fungovat pouze tehdy, pokud nainstalujete program 
Microsoft ActiveSync 3.5 předtím, než poprvé připojíte váš Compaq iPAQ Pocket PC 
k vašemu počítači. Pokud Compaq iPAQ Pocket PC připojíte před instalací Microsoft 
ActiveSync 3.5, ovladač vašeho zařízení nebude nainstalován a váš Compaq iPAQ 
Pocket PC nebude rozpoznán.  

 
Připojil(a) jsem svůj Compaq iPAQ Pocket PC před instalací Microsoft ActiveSync 3.5 
 
1. Odpojte USB nebo sériový kabel od počítače  
2. Pokud máte nainstalován operační systém Windows® 98, 2000, nebo NT 4.0, 

odinstalujte záznam USB nebo sériového zařízení  
V nabídce Start klikněte na Settings (Nastavení) 
V Control Panel (Ovládacím panelu) klikněte na System (Systém) a automaticky se 
otevře Device Manager (Správce zařízení)  
Vyhledejte a vyberte záznam USB nebo sériového zařízení a klikněte na Remove 
(Odebrat).  
Ve Windows® 2000 vyhledejte a vyberte záznam USB nebo sériového zařízení a 
klikněte na  Uninstall (Odinstalovat).  

3. Restartujte počítač a nechte jej detekovat záznam USB zařízení  
4. Nainstalujte Microsoft ActiveSync 3.5 

Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole Nabíjení vašeho Compaq iPAQ Pocket 
PC.  

5. Znovu připojte Compaq iPAQ Pocket PC 
 
Microsoft ActiveSync 3.5 nedokáže při synchronizaci nalézt můj Compaq iPAQ Pocket PC 
 
1. Ověřte správné zapojení  
2. Zkontrolujte, zda je zapnuta obrazovka  
3. Ujistěte se, zda je baterie nabitá  
4. Vyjměte Compaq iPAQ Pocket PC z univerzálního stojanu nebo ho odpojte kabel, 

stiskněte vypínač a vraťte jej zpět do univerzálního stojanu nebo připojte kabel.  
5. Vložte pero do otvoru tlačítka reset a na 1 vteřinu tlačítko stiskněte.  

 
Chci cestovat s mým Compaq iPAQ Pocket PC 
 
1. Zazálohujte všechny informace.  

Postupujte podle pokynů v kapitole Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft 
ActiveSync 3.5, nebo použijte zálohovací utilitu Compaq.  

2. Jednu záložní kopii si vezměte s sebou na paměťové kartě CompactFlash nebo na 
paměťové kartě Secure Digital.  

http://www.microsoft.com/pocketpc
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3. Odpojte všechna externí zařízení.  
4. Vezměte si s sebou napájecí adaptér a redukci pro připojení napájecího adaptéru. 
5. Mějte Compaq iPAQ Pocket PC uložený v ochranném pouzdře a noste jej v příručním 

zavazadle.  
6. Věnujte pozornost bezpečnostním zařízením na letištích.  
7. Zeptejte se, zda můžete váš Compaq iPAQ Pocket PC v letadle použít.  

 
Chci cestovat s mým Compaq iPAQ Pocket PC do zahraničí  
 
1. Postupujte podle pokynů uvedených v odstavci Chci cestovat se svým Compaq iPAQ 

Pocket PC  
2. Dodržujte celní předpisy 
3. Ověřte si, že máte s sebou modem, kabel a adaptér na zásuvky používané v cílové 

zemi.  
 
Chci odeslat můj Compaq iPAQ Pocket PC do opravny 
 
1. Zazálohujte všechny informace.  

Postupujte podle pokynů v kapitole Zálohování a obnova dat pomocí Microsoft 
ActiveSync 3.5. 

2. Stiskněte a podržte obě krajní aplikační tlačítka. 
3. Vložte pero do otvoru tlačítka reset ve spodní části vašeho Compaq iPAQ Pocket PC a 

podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund. 
 
UPOZORNĚNÍ: Pokud provedete tvrdý reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC, ztratíte všechny uložené informace. 
 
Tip: Informace v iPAQ File Store jsou uchovávány v paměti ROM a k jejich ztrátě nedojde 
ani při provedení tvrdého resetu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. 
 

4. Odpojte všechna externí zařízení.  
5. Vložte váš Compaq iPAQ Pocket PC a všechna externí zařízení do ochranných obalů.  

 
Nemohu se připojit k síti  
 
1. Ujistěte se, že máte kompatibilní Ethernet/LAN kartu.  
2. Ověřte, zda máte k dispozici DHCP server. 
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3. Ujistěte se, zda jste zadali potřebné informace o serveru.  
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení). 
Klepněte na Connections (Připojení) a poté na Network Adapters (Síťové adaptéry).  
 
 
 
Klepněte na název ovladače vaší Ethernetové karty a klepněte na Properties 
(Vlastnosti).  
Klepněte na Name Servers (Názvové servery) a zadejte informace o serveru.  
 
 
 
Klepnutím na OK uložte informace o serveru.  

4. Zjistěte, zda není síť přetížená.  
Počkejte několik minut a pokuste se o připojení znovu.  

5. Ověřte, zda jsou pro vaši kartu  nainstalovány správné ovladače.  
6. Zkontrolujte, zda jste správně zadali uživatelské jméno a heslo.  
7. Ověřte dostupnost sítě.  

Pokuste se o připojení z jiného počítače.  
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8. Změňte název zařízení  
V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 
Klepněte na System (Systém) a na About (Další informace)  
Klepněte na Device ID (ID zařízení)  
Zadejte nový název pro zařízení  
Klepněte na OK 

 
Nainstaloval(a) jsem ovladač, avšak ovladač nebyl rozpoznán 
 
1. Vyjměte kartu.  
2. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu vašeho Compaq iPAQ Pocket PC  
3. Stiskněte tlačítko na dobu 1 sekundy.  

 
Nechci, aby můj Compaq iPAQ Pocket PC tak často synchronizoval kanály AvantGo 
 
1. Přihlašte se na svůj účet na internetových stránkách AvantGo.   

Přejděte na http://www.avantgo.com  
2. Klikněte na každý z vámi vybraných kanálů a klikněte na Properties (Vlastnosti)  
3. Změňte nastavení obnovování kanálu  
4. Uložte nastavení kanálu.  

 
Nemohu nalézt klávesnici.  
 
Klepněte na ikonu klávesnice.  

http://www.avantgo.com/
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Nemohu otevřít e-mail ve složce Inbox (Doručená pošta) poté, co se vrátím k používání 
Microsoft ActiveSync 3.5  
 
Proveďte synchronizaci s Microsoft ActiveSync 3.5, aby se váš e-mail z Compaq iPAQ 
Pocket PC propojil s vaším počítačem.  
 
Pokouším se otevřít aplikaci Inbox (Poštovní aplikaci), avšak zobrazí se chyba nebo 
program zamrzne.  
 
Snižte počet e-mailových služeb, které jste vytvořili. 
 
Chci zlepšit kvalitu zvukového záznamu  
 
1. V nabídce Start klepněte na Settings (Nastavení) 
2. Klepněte na Input (Vstup) 
3. Klepněte na Options (Možnosti) 
 
 
 
4. Klepněte na rozvinovací nabídku Voice recording format (Formát záznamu zvuku) a 

vyberte formát s vyšší frekvencí.  
 
 
 
5. Klepněte na OK 

 
Když se pokouším o nahrání poznámky v kalendáři nebo v úkolech, objeví se chyba  
 
V aplikacích Calendar (Kalendář) nebo Tasks (Úkoly) zkuste použít více komprimovaný 
formát nahrávání.  
Nejvíce komprimovaný formát je 8 000 Hz, Mono (.7 KB/s).  
 
Chci vymazat nahrávku v poznámce 
 
1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky). 
2. Klepnutím otevřete poznámku. 



Řešení problémů 

iPAQ Pocket PC H3800 – Referenční příručka  102 

3. Klepněte na ikonu klávesnice. 
4. Vyberte ikonu reproduktoru.  
5. Klepnutím na tlačítko backspace záznam vymažete.  

 
Potřebuji nastavit hlasitost nahrávání  
 
1. V nabídce Start klepněte na Notes (Poznámky)  
2. Klepněte na ikonu reproduktoru. Spustí se přehrávání nahrávky.  
3. Klepnutím na ikonu nastavení hlasitosti zobrazíte regulátor hlasitosti.  
4. Pomocí regulátoru hlasitosti nastavte požadovanou hlasitosti.  

 

Tipy z kapitoly Plánování času  
 
Tipy 
 
Chci zobrazit dnešní datum  
 
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář). 
2. Klepněte na ikonu Go-to-Today (Přejít na dnešek) a zobrazí se aktuální datum  
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Nevidím všechny své schůzky  
 
Tip: Kalendář vám umožňuje třídit schůzky podle kategorií. Pokud schůzka, kterou jste 
vytvořili, nespadá do vybrané kategorie, nebude zobrazena. 
 
1. V nabídce Start klepněte na Calendar (Kalendář). 
2. Klepněte na Tools (Nástroje) 
3. Klepněte na Categories (Kategorie). 
4. Klepnutím zrušíte výběr všech vybraných kategorií.  
5. Klepněte na OK. 

 

Tipy z kapitoly Používání software  
 
Nemohu nalézt uložený dokument  
 
Pocket Word rozpoznává a zobrazuje dokumenty pouze v jedné složce pod My Documents 
(Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v 
My Documents (Dokumenty), dokumenty v takové složce nebudou zobrazeny.  
 
Nemohu nalézt uložené sešity  
Pocket Excel rozpoznává a zobrazuje sešity pouze v jedné složce pod My Documents 
(Dokumenty). Pokud například vytvoříte další podsložku ve složce Personal (Soukromé) v 
My Documents (Dokumenty), sešity v takové složce nebudou zobrazeny.  
 
Snažil jsem se provést synchronizaci sešitu a soubor zůstává v Microsoft ActiveSync 3.5 
jako nevyřešená položka.  
 
Aplikace Pocket Excel nepodporuje všechny prvky formátování aplikace Excel; proto nemůže 
Microsoft ActiveSync 3.5 soubor synchronizovat. 
 
Nemohu zobrazit mapu vytvořenou v mapovém programu na mém počítači.  
 
Vytvořte vaši mapu ve verzi aplikace pro rok 2001.  
Na disku CD-ROM, který jste získali s vaším Compaq iPAQ Pocket PC, je dodávána aplikace 
Pocket Streets verze 2001. V Pocket Streets 2001 můžete zobrazovat pouze mapy, které jste 
vytvořili v mapové aplikaci verze 2001. 
 
V elektronické knize jsem vytvořil(a) poznámky a nevím jak je vymazat.  
1. V nabídce Start klepněte na Programs (Programy). 
2. Klepněte na Microsoft Reader. 
3. Klepněte na titul. 
4. Přejděte na stranu, na které se nachází vaše poznámka.  
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5. Klepněte a podržte pero na záložce, poznámce, na ikoně kresby, nebo na zvýrazněném 
textu.  

6. V zobrazené nabídce klepněte na Delete (Vymazat). 
 

Tipy z kapitoly Rozšiřující zařízení  
 
Můj Compaq iPAQ Pocket PC nemůže rozpoznat rozšiřující zařízení  
 
Ujistěte se, zda jste Compaq iPAQ Pocket PC správně zasunuli do rozšiřujícího zařízení.  
 

Tipy z kapitoly Rozšiřování funkcí pomocí karet  
 
Nemohu vložit kartu.  
1. Ujistěte se, zda nevkládáte kartu pod nevhodným úhlem. 
2. Ujistěte se, zda kartu zasouváte správným koncem (stranou s konektory) dovnitř.  

 
Nemohu se připojit  
 
1. Ujistěte se, zda je vaše karta řádně vložená do slotu ve vašem rozšiřujícím zařízení.  
2. Nainstalujte příslušný ovladač podle pokynů výrobce.  

 
Můj Compaq iPAQ Pocket PC nedokáže kartu rozpoznat  
 
Proveďte měkký reset vašeho Compaq iPAQ Pocket PC.¨ 
 
1. Vložte pero do otvoru tlačítka reset naspodu Compaq iPAQ Pocket PC. 
2. Tlačítko stiskněte na dobu 1 sekundy.  
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A 
Regulatorní oznámení 

 

Oznámení Federal Communications Commission  
 

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením, vztahujícím se na digitální zařízení třídy 
B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity byly stanoveny tak, aby zajišťovaly přiměřenou 
ochranu proti nepříznivému rušení při používání v obydlených oblastech. Toto zařízení 
vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a 
používáno v souladu s pokyny, může působit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně, 
neexistuje záruka, že k takovému rušení u některých instalací nedojde. Pokud toto zařízení 
působí nežádoucí rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což je možno zjistit zapnutím a 
vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli odstranit rušení provedením jednoho nebo více 
z následujících opatření:  
��Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. 
��Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
��Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než kam je připojen přijímač. 
��Požádejte o pomoc prodejce nebo opraváře rádií a televizních přijímačů.  

 
Změny  

 
FCC žádá uživatele, aby jí oznámili všechny změny nebo úpravy, provedené na tomto 
zařízení, které nejsou výslovně schváleny Compaq Computer Corporation a které by mohly 
mít za následek zrušení souhlasu s používáním zařízení.  
 

Kabely 
 

Připojení k tomuto zařízení musí být provedeno stíněnými kabely s kovovými RFI/EMI kryty 
konektorů, aby byla zachována shoda s pravidly a nařízeními FCC.  
 
Prohlášení o shodě produktů označených logem FCC – pouze pro Spojené státy.  
Toto zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Jeho provozování je podmíněno následujícími 
dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí vytvářet nežádoucí interference a (2) toto zařízení 
musí akceptovat jakékoliv přijaté interference včetně interferencí, které by mohly způsobovat 
nežádoucí funkci.  

 
Pokud máte otázky týkající se vašeho výrobku, obraťte se na:  

Compaq Computer Corporation 
P.O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas, 77269-2000  
nebo volejte 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ) 
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Pokud máte otázky týkající se této FCC deklarace, obraťte se na:  
Compaq Computer Corporation 
P.O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas, 77269-2000  
nebo volejte (281) 514-3333 

 
Při identifikaci tohoto produktu uveďte číslo dílu, výrobní číslo a model.  
 

Oznámení pro Kanadu 
 
Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů, týkajících 
se zařízení, způsobujících interference.  
 

Avis Canadien 
 
Cet appareil numérique de la classe B repsecte toutes les exigences du Réglement sur le 
matériel brouilleur du Canada.  
 

Oznámení pro Evropské Společenství  
 
Produkty s označením CE odpovídají ECM direktivě (ECM Directive) (89/336/EEC) a 
direktivě pro nízkonapěťová zařízení (Low Voltage Directive) (73/23/EEC) vydané Komisí 
Evropského Společenství.  
 
Shoda s těmito direktivami znamená shodu s následujícími evropskými normami (v 
závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní standardy):  
 

• EN55022 (CISPR 22) – elektromagnetické rušení 
• EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) – elektromagnetická odolnost 
• EN60950 (IEC 60950) – bezpečnost produktu 

 

Oznámení pro Japonsko  
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Upozornění pro baterie 
 

UPOZORNĚNÍ: Tento počítač je vybaven interní lithium-polymerovou baterií. Aby se snížilo riziko požáru nebo popálení, 
baterii nerozebírejte, nerozbíjejte, nepropichujte, nezkratujte její kontakty, ani ji nevhazujte do vody či do ohně. Výměna by 
měla být prováděna pouze autorizovaným servisním střediskem Compaq a pro tento počítač by měly být používány pouze 
náhradní díly Compaq.  

 

Oznámení pro leteckou dopravu 
 

Možnost používání elektronických zařízení na palubách komerčních letadel závisí na 
rozhodnutí letecké společnosti. 

 

Napájecí kabely 
 

Pokud k vašemu iPAQ H3000 Pocket PC nebo k napájecímu adaptéru určenému pro použití 
s tímto zařízením nebyl dodán napájecí kabel, měli byste si pořídit napájecí kabel, schválený 
pro použití ve vaší zemi.  

 
Napájecí kabely musí být dimenzovány pro produkt a pro napětí a proud uvedené na 
výrobním štítku zařízení. Hodnoty napětí a proudu vodiče by měly být vyšší, než hodnoty 
uvedené na produktu. Průřez vodiče musí být navíc větší než 0,75 mm2/18AWG a délka 
kabelu musí být mezi 1,5 m a 2 m. Pokud máte otázky týkající se typu napájecího kabelu, 
kontaktujte autorizované servisní středisko Compaq.  

 
Napájecí kabel by měl být veden tak, aby na něj osoby nenašlapovaly a aby nemohl být 
skřípnut předměty, umístěnými na něm nebo proti němu. Zvláštní pozornost musí být 
věnována zásuvce, zástrčce a místu, ve kterém je kabel zasunut do produktu.  

 
UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko poranění osob, šoku způsobeného elektrickým proudem, požáru nebo poškození 
zařízení:  
Neodstraňujte zemnící konektor napájecího kabelu.  Zemnící konektor je důležitá bezpečnostní součást.  
Zasuňte zařízení do uzemněné elektrické zásuvky, která by měla být za všech okolností snadno dostupná. 
Odpojte přívod energie do zařízení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.  
Nepokládejte žádné předměty na napájecí kabely a šňůry. Kabely uspořádejte tak, aby na něj osoby nenašlapovaly a aby se 
vyloučila možnost uklouznutí po kabelu.  
Netahejte za šňůru nebo kabel. Při vytahování ze zásuvky uchopte kabel za zástrčku.  
 
UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení:  
Nepoužívejte adaptéry prodávané pro napájení domácích spotřebičů.  
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B 
Specifikace hardware  

 
 

Specifikace systému 
 

Součást Compaq iPAQ řady H3800 

Procesor  StrongARM SA-1110 

Paměť 32 MB SDRAM nebo více  

Displej Barevný TFT, 240x320 pixelů, 64 tisíc barev, velikost 
bodu 0,24 mm 

Podsvícení Proměnlivá úroveň jasu, světelný senzor pro automatické 
nastavení úrovně jasu 

Audio Reproduktor, 3,5 mm stereo konektor pro sluchátka 

Infračervený port IrDA, přenos dat rychlostí až 115,2 kBps, některé modely 
jsou vybaveny systémem Bluetooth  

Komunikace Komunikační port, konektor pro rozšiřující zařízení 

Indikátory 3 režimy upozorňování: blikající zelená LED dioda, zvuk, 
zpráva na obrazovce. Kontrolka nabíjení: blikající/svítící 
jantarová LED; Bluetooth aktivní: blikající/svítící modrá 
LED. 

Baterie Lithium-polymer  

 
 

Rozměry a hmotnosti  
 
 Compaq iPAQ Pocket PC řady H3800 
Výška 135 mm 
Šířka 84 mm 
Hloubka  16 mm 
Hmotnost 190 g     
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Provozní prostředí 
 

provozní 0° až 40°C Teplota 
skladovací  -30° až 60°C 
provozní 10 až 90% Relativní vlhkost 

(nekondenzující)  skladovací  10 až 90% 
provozní 0-4 575 m Maximální výška  

(bez vyrovnávání tlaku)  skladovací  0-4 575 m 
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C 
Pravidelná péče a pokyny pro zacházení s baterií  

Pravidelná péče 
 

Pokud chcete udržet váš Compaq iPAQ Pocket PC řady H3800 v dobrém stavu a funkční, 
dodržujte tyto pokyny:  

 
��Chraňte Compaq iPAQ Pocket PC před nadměrnou vlhkostí a před extrémními teplotami. 

Nevystavujte váš Compaq iPAQ Pocket PC kapalinám ani srážkám.  
��Nepokládejte žádné předměty na váš Compaq iPAQ Pocket PC. Mohlo by dojít 

k poškození obrazovky.  
��Pokud váš Compaq iPAQ Pocket PC nepoužíváte, ukládejte jej do ochranného pouzdra.  
��Obrazovku a povrch vašeho Compaq iPAQ Pocket PC čistěte měkkým hadříkem, 

navlhčeným pouze vodou.  
��Vyhněte se dlouhodobému vystavování vašeho Compaq iPAQ Pocket PC přímému slunci 

nebo silnému ultrafialovému záření. Dále se vyhněte poškrábání povrchu obrazovky a 
narážení obrazovky proti tvrdým předmětům.  

��Abyste se vyhnuli poškrábání obrazovky, používejte pouze pero Compaq iPAQ Pocket 
PC.  

 

Pokyny pro práci s baterií 
 

Vzhledem k typu baterie, použité ve vašem Compaq iPAQ Pocket PC, dodržujte místní 
předpisy, týkající se bezpečné likvidace vašeho Compaq iPAQ Pocket PC. Váš prodejce 
Compaq vám může poskytnout informace ohledně místních předpisů a/nebo existence 
programů na likvidaci baterií.  

 
Compaq iPAQ Pocket PC by neměl být vhazován do domovního odpadu. Aby bylo zařízení 
správně zlikvidováno nebo recyklováno, použijte laskavě systémy veřejného sběru, případně 
zařízení vraťte firmě Compaq, vašemu autorizovanému partnerovi Compaq, nebo jejich 
zástupcům. 
 
V Severní Americe můžete při likvidaci Compaq iPAQ Pocket PC využít program recyklace 
baterií firmy Compaq. Obdržíte předplacený zpětný balíček na baterii, adresovaný na 
pracoviště, kde je prováděna recyklace kovů.  
 
 
UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození vnitřních komponent, nestříkejte kapaliny 
přímo na obrazovku, ani nenechávejte nadbytečnou kapalinu proniknout do vnitřku vašeho iPAQ. Použití mýdla či jiných 
čistících látek na obrazovku může změnit barvu jejího povrchu a obrazovku poškodit.  
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