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1
Zoznámenie sa s iPAQ

Pocket PC

Gratulujeme, že ste si zakúpili HP iPAQ série hx4700 Pocket
PC. Používajte túto prírèeku, aby ste sa dozvedeli ako nastaviœ 
Váš Pocket PC a nauèili sa, ako pracuje.

Používanie stylusu
Váš iPAQ Pocket PC má stylus, ktorý môžete používaœ na
klepnutie, alebo písanie na obrazovku.
So stylusom môžete vykonávaœ tri základné èinnosti: 
Klepnúœ - ¼ahkým dotknutím sa obrazovky zvolíte, alebo ot-
voríte položku. Potom, ako ste klepli na položku, stylus zdvih-
nite. Je to rovnaké, ako kliknutie myšou na položku v poèítaèi.
Œahaœ - Umiestnite hrot stylusu na obrazovku a œahajte po- 
ložku po obrazovke bez zdvihnutia stylusu, kým ste neukonèili
vo¾bu. Œahanie je rovnaké ako œahanie so stlaèením ¾avého
tlaèidla na myši vo Vašom poèítaèi.
Klepnúœ a držaœ - Držte hrot stylusu na položke krátky èas,
kým sa nezobrazí menu. Klepnutie a držanie je rovnaké ako 
kliknutie pravým tlaèidlom myši na osobnom poèítaèi. Ak ste
klepli a držíte stylus, objaví sa okolo hrotu èervený vybodkova-
ný kruh, ktorý urèuje, že èoskoro sa objaví menu.
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Ä

www.hp.com/go/ipaqaccessories.

Nastavenie obrazovky
Ak je iPAQ Pocket PC zapnutý po prvýkrát, ste cez proces
nastavenia obrazovky vedení. Musíte nastaviœ obrazovku
v prípade ak:
■ Pocket PC nereaguje okamžite na klepnutie.
■ Vykonali ste úplny reštart Pocket PC.

3. Klepnite na nitkový objekt v každom umiestnení. Buïte pres-
ní pri klepnutí na nitkový objekt.

4. Klepnite na OK.

Prispôsobenie ve¾kosti textu
Aké množstvo informácií uvidíte na obrazovke závisí od ve¾kos-
ti textu. Aby ste prispôsobili ve¾kosœ textu:
1. V menu Start klepnite ba Settings > System > Screen > 

Text Size.
2. Posuòte jazdca na požadovanú ve¾kosœ textu a klepnite na OK.

UPOZORNENIE: Aby ste zabránili znièeniu obrazovky iPAQ Pocket PC,
nikdy nepoužívajte iné zariadenie ako stylus, ktorý bol v dodávke, alebo
schválenú náhradu na klepnutie, alebo písanie na obrazovku. Ak stratíte,
alebo znièíte stylus, môžete si objednaœ náhradný na adrese:.

Aby ste znova nastavili obrazovku iPAQ Pocket PC:
1. V menu Start klepnite na Settings > zložku System  > ikonu

Screen.
2. Klepnite na tlaèidlo Align Screen .

Rýchly prístup: Aby ste sprístupnili aplikáciu Align Screen
bez klepnutia na obrazovku, stlaète a držte dotykovú
plochu, potom stlaète tlaèidlo Kalendár .
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Zmena režimu obrazovky z horizontálneho
na vertikálmy režim

Aby ste zvolili orientáciu obrazovky Portrait, alebo Landscape:
1. V menu Start klepnite na Settings > System > Screen.
2. Klepnite na Portrait, Landscape (otoèenie doprava),

alebo Landscape (otoèenie do¾ava).
3. Klepnite na OK.

Rýchly prístup: Dve sekundy stlaète a držte tlaèidlo Calendar 
aby ste prepínali medzi horizontálnym a vertikáknym režimom.

Poznámka: Wi-Fi anténa pre HP iPAQ je umiestnená na vrchu 
zariadenia. Ak prekryjete vrch HP iPAQ potom, ako ste zapli
Wi-Fi, môže to maœ vplyv na silu signálu.
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Nastavenie dátumu a èasu
Keï zapnete iPAQ Pocket PC po prvýkrát, ste vyzvaní urèiœ Va-
šu èasovú zónu. Po zvolení èasovej zóny, bude treba nastaviœ
v zariadení dátum a èas. Všetky tri nastavenia sú umiestnené
na obrazovke Clock Setting (nastavenie hodín) a môžu byœ na-
stavené v rovnakom èase. 

Poznámka: Preddefinovane sa èas iPAQ Pocket PC zosynchro-
nizuje s èasom v osobnom poèítaèi vždy, keï sú zariadenia 
spojené cez ActiveSync.

Nastavenie èasu pre domov a cestovanie do
zahranièia

V menu Start, klepnite na Settings > zložku System  > ikonu

Rýchla vo¾ba: V obrazovke Today, klepnite na ikonu 
Clock, aby ste nastavili èas.

1. Klepnite buï na Home , alebo na  Visiting.
2. Klepnite na šípku dole time-zone a zvo¾te príslušné èa- 

sové pásmo.

Clock.

3. Klepnite na hodinu, minúty, sekundy, použite šípky hore a 
dole a nastavte èas.
Rýchly prístup: Èas môžete tiež nastaviœ posunutím ru-
èièiek na hodinách pomocou stylusu.

4. Klepnite na AM alebo PM.
5. Klepnite na OK.
6. Klepnite na Yes, aby ste uložili nastavenie èasu.
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Vloženie informácií o vlastníkovi
Vložením informácií o vlastníkovi do iPAQ Pocket PC ho
môžete personalizovaœ. Aby ste vložili tieto informácie:
1. V obrazovke Today klepnite na Start > Settings > Owner

Information.
Rýchly prístup: V obrazovke Today klepnite na Tap here 
to set owner information.

Nastavenie dátumu
1. V menu Start, klepnite na Settings >zložku System  >ikonu 

Clock.
Rýchly prístup: V obrazovke Today klepnite na ikonu 
Clock, aby ste nastavili dátum.

2. Pri dátume klepnite na šípku dole.
3. Klepnite na šípku doprava, do¾ava, aby ste zvolil mesiac a rok.
4. Klepnite na deò.
5. Klepnite na OK.
6. Klepnite na Yes, aby ste nastavili nastavenie dátumu.

Budete musieœ znova nastaviœ dátum, èas a èasovú zónu ak:
■ Umiestnenie èasu (doma, cestovanie) potrebuje zmenu.
■ iPAQ Pocket PC zostal úplne bez napájania, èo zruši-

lo všetky uložené nastavenia.
■ Vykonali ste úplny reštart Vášho iPAQ Pocket PC.

Rýchly prístup: V obrazovke Today klepnite na ikonu 
Clock, aby ste nastavili èasové pásmo, èas a dátum.
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Reštartovanie zariadenia
Niekedy potrebujete reštartovaœ Váš Pocket PC. Reštartovanie Poc-
ket PC je známe ako vykonanie "mäkkého" a "tvrdého" reštartu.

Vykonanie mäkkého ("normálneho") reštartu
Mäkký reštart zastaví všetky bežiace aplikácie, ale nezmaže
programy, alebo uložené dáta. Uistite sa, ei ste uložili neulože-
né dáta bežiacich aplikácií, pred vykonaním mäkkého reštartu.

2. Klepnite na pole Name. V spodnej èasti obrazovky sa ob-
javí klávesnica. Klepnite na znaky a vložte svoje meno.

Poznámka: Ak dávate prednosœ používaniu Letter Recognizer,
Microsoft Transcriber, alebo Block Recognizer pri vkladaní infor-
mácií, pozrite Kapitolu 5, �Metódy vstupu.

3. Klepnite na klávesnici na klávesu Tab, aby ste posunuli kur-
zor na ïalšie pole.

4. Pokraèujte v zadávaní informácií, ktoré chcete zadaœ.
5. Aby ste zobrazili informácie o vlastníkovi v startup, klepnite 

na Show information when device is turned on.
6. Klepnite na zložku Notes , aby ste vložili poznámky.
7. Klepnite na OK, aby ste uložili informácie a vrátili sa na

obrazovku Today.
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Vykonajte mäkký reštart na:
■ zastavenie všetkých bežiacich zariadení
■ inštalovanie nových aplikácií
■ reštartovanie Pocket PC ak prestane reagovaœ
Aby ste vykonali mäkký reštart:
1. Urèite vnorené tlaèidlo Reset na spodnej èasti Vášho iPAQ 

Pocket PC.
2. Použite stylus a ¾ahko stlaète tlaèidlo Reset. 

Pocket PC naštartuje a zobrazí obrazovku Today.

Vykonanie tvrdého ("úplneho") reštartu
Vykonajte tvrdý reštart iba ak chcete vymazaœ všetky užívate-
¾om vykonané nastavenia, aplikácie a dáta z RAM (Random
Access Memory), kde dáta a alikácie, ktoré sta zaviedli, sú
uložené.

Ä
UPOZORNENIE: Ak vykonáte tvrdý reštart, z Pocket PC sa stratia všetky 
dáta a programy, ktoré nie sú uložené v iPAQ File Store.
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Aby ste vykonali tvrdý reštart:
1. Stlaète a držte tlaèidlá Calendar a iTask 1.
2. Kým držíte stlaèené tieto tlaèidlá, použite stylus a ¾ahko

stlaète tlaèidlo Reset na spodnej èasti Vášho iPAQ Poc-
ket PC 2 poèas asi dvoch sekúnd.

3. Keï obrazovka Pocket PC zaène šenúœ, uvo¾nite najprv
tlaèidlá Calendar a iTask a potom odstráòte stylus z tla-
èidla Reset.

Poznámka: Ak súèasne stlaèíte a držíte tlaèidlá Reset, Calen- 
dar, a iTask dlhšie ako dve sekundy, odpojí sa batéria. Aby 
ste reštartovali zariadenie, buï zastrète zariadenie do AC 
adaptéra, alebo slaète tlaèidlo Reset ešte raz.

Po vykonaní tvrdého reštartu budete musieœ znova nainštalovaœ
aplikácie uložené v iPAQ File Store, aby ste obnovili tlaèidlá
rýchleho prístupu a funkènosœ.

Pocket PC sa reštartuje a zapne.
Ak sa Pocket PC po reštartovaní nezapne urobte nasledovné:
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Skontrolujte a uistite sa, èi sú dvierka batérie zaistené. Ak nie,
posuòte prepínaè zaistenia batérie do¾ava (zamknutá pozícia)
na spodnej strane Pocket PC. Týmto zaistíte dvierka batérie.

Ak dvierka batérie nie sú zaistené, Pocket PC nie je napájaný.
Viac informácií pozrite v  Kapitole 3, "Riadenie batérie".

Aby ste po vykonaní tvrdého reštartu vrátili iPAQ Pocket PC 
na nastavenie z výroby:
1. Klepnite na Start>Programs>File Explorer>My Device.
2. Klepnite na zložku iPAQ File Store a otvorte ju.
3. Klepnite na Edit > Select All.
4. Klepnite a držte zvolené súbory a potom klepnite na Delete.
5. Klepnite na Yes a zmažete všetky súbory v iPAQ File Store.

Zoznámenie sa s dotykovou plochou
a kurzorom

Na dotyk citlivá plocha na Vašom HP iPAQ sníma na svojom
povrchu pozíciu prsta osoby a poskytuje navigáciu, posun kur-
zora a interaktívny vstup. Dotykovú plochu použite na vo¾bu po-
ložiek, rolovanie, spušœanie aplikácií a riadenie kurzora.
Viac informácií o dotykovej ploche alebo o kurzore pozrite v 
"Používanie dotykovej plochy a kurzora" v Kapitole 5, alebo v
online pomoci na Pocket PC. Online help sprístupníte klepnutntím
na menu Start > Settings > System> Synaptics NavPoint 
> Help.
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Odstránenie krytu Pocket PC
Pocket PC je dodávaný s ochranným preklápacím krytom, kto-
rý je navrhnutý na ochranu obrazovky.

Ä
Upozornenie: Odporúèame, aby ste nechávali kryt na obrazovke, pretože
ho môžete z Pocket PC ¾ahko odobraœ.

Ak chcete odobraœ kryt:
1. Otvorte kryt a potlaète ho hore z pántov 1.
2. Otoète kryt a odoberte ho 2.
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Nasadenie krytu Pocket PC
Aby ste nasadili kryt:
1. Umiestnite hornú èasœ zasúvacej plochy krytu do pántu na 

¾avej strane Pocket PC 1.
2. Zatlaète spodnú èasœ zasúvacej plochy krytu na miesto 2.
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Bežná starostlivosœ

Ä
UPOZORNENIE: Obrazovka iPAQ Pocket PC je vyrobená zo skla a môže
sa poškodiœ, alebo rozbiœ pri páde, nárazom, alebo stlaèením. 

Poznámka: HP nie je zodpovedná za poškodenie, ktoré vznikne
nedodržaním   inštrukcií, ktoré sú priložené k znaèkovému pro-
duktu HP. Pozrite si záruèné podmienky, kde nájdete viac infor-
mácií.

Mali by ste dodržiavaœ nasledujúce praktické rady, aby ste o-
chránili iPAQ Pocket PC pred poškodením:
■ Nesadnite si na Váš iPAQ Pocket PC.
■ Pri preprave prenášajte iPAQ Pocket PC vo vrecku, peòa-

ženke, kufri, atï. zabezpeète, aby zariadenie nebolo stla-
èené.

■ Ak iPAQ Pocket PC nepoužívate, zatvorte otoèný kryt a
uložte zariadenie do obalu. Môžete si vybraœ zo široké- 
ho výberu na stránke www.hp.com/go/ipaqaccessories,
alebo www.casesonline.com.

■ Na vrchnú èasœ Pocket PC nedávajte niè.
■ Neudrite s Vaším iPAQ Pocket PC o tvrdý objekt.
■ Na klepnutie, alebo na písanie na obrazovku nikdy nepou-

žívajte iné zariadenie ako stylus, ktorý bol pribalený v do-
dávke Pocket PC, alebo jeho schválenú náhradu. Ak ste sty-
lus stratili, alebo sa poškodil, môžete si objednaœ ïalší na .

■ Pocket PC èistite utretím povrchu a obrazovky mäkkou, vlh-
kou handrièkou, navlhèenou vo vode.

ÄÄ
UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko zásahu elektrickým prúdom, alebo
poškodenia vnútorných komponentov, neaplikujte tekutiny priamo na obrazov-
ku a zabráòte vniknutiu tekutín do vnútra iPAQ Pocket PC. Použitie mydla, ale-
bo iných èistiacich prostriedkov na obrazovku ju môže poškodiœ.

www stránke: www.hp.com/go/ipaqaccessories.
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Cestovanie s Vaším Pocket PC
Dodržiavajte nasledujúce rady pri cestovaní s vaším Pocket
PC.
■ Zálohujte Vaše informácie.
■ Vezmite si kópiu zálohy so sebou na SD pamäœovej karte.
■ Odpojte všetky exeterné zariadenia.
■ Vezmite si so sebou AC adaptér a nabíjaèku.
■ Udržujte Pocket PC v ochrannom obale.

■ Pri ceste lietadlom sa uitite, èi je Bluetooth a Wi-Fi vypnuté. 
Aby ste vypli bezdrôtové funkcie v obrazovke Today klep-
nite na Start > Programs > iPAQ Wireless. Ïalej v 
spodnej èasti obrazovky klepnite na tlaèidlo All Off..

■ Ak cestujete do zahranièia, tak sa uistite, èi máte adap-
tér do elektrickej zásuvky pre príslušnú krajinu.
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2
Synchronizovanie s Vaším

poèítaèom

Používanie Microsoft ActiveSync
Vaše zariadenie môže byœ pripojené na poèítaè a tak môžete 
presúvaœ súbory dopredu aj dozadu. V tomto prípade máte 
vstupné dáta iba raz. Microsoft ActiveSync synchronizaèný prog-
ram nainštalujte do desktopu, alebo laptopu, aby ste mohli: 
■ Kopírovaœ súbory (dáta, zvuk, video) medzi Vaším zaria-

dením a do dvoch hostite¾ských poèítaèov. Máte tak vždy
najnovšie informácie vo všetkých týchto zariadeniach. 

■ Inštalovaœ na Vaše zariadenie programy.
■ Zálohovaœ a obnoviœ informácie na Vašom zariadení.
■ Synchronizovaœ spojenia.
■ Odoslaœ a prijímaœ e-maily.
■ Vyžiadaœ si schôdzky.

Inštalovanie ActiveSync

Ä
UPOZORNENIE: Aby synchronizácia pracovala správne, nainštalujte Mi-
crosoft ActiveSync do Vášho poèítaèa (krok 1 a krok 2 nižšie) predtým, ako 
pripojíte iPAQ Pocket PC k poèítaèu.  (krok 3).

Aby ste inštalovali Microsoft ActiveSync do hostite¾ského poèítaèa:
1. Vložte Companion CD do CD-ROM vo Vašom poèítaèi.
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2. Keï sa objaví úvodná obrazovka, kliknite na Setup Wizard. 
Setup Wizard zistí programy na poèítaèi a vedie Vás krok
za krokom pri inštalovaní ActiveSync do Vášho poèítaèa
ako aj iných programov do Pocket PC. 

3. Postupujte pod¾a odporúèaní na obrazovke a keï ste vyz- 
vaní, pripojte Pocket PC na osobný poèítaè:
a. Zastrète AC adaptér do elektrickej zásuvky 1 a pripoj- 

te druhý koniec AC adaptéra do AC konektora na HP
Desktop kolíske 2.

b. Zasuòte spodnú èasœ Pocket PC do HP IPAQ kolísky a 
pevne zatlaète, aby sadol na svoje miesto 3 .

Ä
Upozornenie: Aby ste predišli poškodeniu Pocket PC, alebo poškodeniu ko-
lísky skontrolujte a uistite sa, èi konektory Pocket PC a kolísky sú presne zo-
súladené pred zastrèením Pcket PC do HP Desktop kolísky.

4. Len èo ste skonèili s Setup Wizard, môžete odpojiœ Pocket
PC zo sync kábla.
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Synchronizovanie Pocket PC s
poèítaèom

S ActiveSync inštalovaným do poèítaèa môžete:

Zmena nastavení synchronizácie

■ Vytvoriœ partnerstvo, ktoré Vám umožòuje synchronizovaœ
informácie s viacerými poèítaèmi.

■ Zvoliœ informácie, ktoré budú synchronizované s Vaším 
iPAQ Pocket PC (napríklad, kontakty, kalendár, inbox, úlo-
hy, súbory, poznámky a AvantGo).

Poznámka: Ak zvolíte synchronizovaœ súbory, môžete œahaœ a
pustiœ zvolené súbory vo Vašom poèítaèi, aby boli synchronizo-
vané v zložke na iPAQ Pocket PC. Ak ste nazvali Vaše zariade-
nie "PC1", keï ste vytvárali partnerstvo, potom synchronizova-
ná zložka má meno "PC1". Keï synchronizujete, súbory sa pre- 
sunú do Vášho iPAQ Pocket PC.

Môžete modifikovaœ nastavenia synchronizácie pre Microsoft
ActiveSync na:
■ Zmenu, keï Váš iPAQ Pocket PC synchronizujete s poèíta- 

èom, alebo serverom.
■ Zmenu typu spojenia iPAQ Pocket PC do Vášho poèítaèa

(napríklad sériové spojenie, USB, alebo infraèervené spo-
jenie).

■ Zvolenie súborov a informácií na synchronizáciu s poèíta-
èom.

■ Zvolenie súborov a informácií, ktoré nechcete synchroni-
zovaœ s poèítaèom (napríklad pripojené súbory k e-mailom).

■ Urèenie, ako sa bude zaobchádzaœ s rozpormi medzi in-
formáciami na iPAQ Pocket PC a informáciami na poèítaèi.
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Použitie rýchleho infraèerveného spojenia (FIR)
Ako alternatívu k použitiu desktop kolísky môžete Pocket PC 
synchronizovaœ s Vaším poèitaèom použitím rýchleho infraèer-
veného spojenia, ak máte na poèítaèi infraèervený port, alebo
infraèervený USB adaptér. Možnosœ rýchleho infraèerveného 
spojenia pracuje iba ak Váš poèítaè má nainštalovaný ope-
raèný systém Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, alebo XP.
Aby ste inštalovali do poèítaèa rýchle infraèervené spojenie:
1. Synchronizujte Váš Pocket PC s poèítaèom pomocou ko-

lísky desktop predtým, ako prvýkrát vytvoríte ActiveSync
spojenie cez infraèervený port.

2. Postupujte pod¾a inštrukcií výrobcu poèítaèa, aby ste in-
štalovali a nastavili infraèervený port.

3. Vyberte Pocket PC z kolísky a položte ho tak, aby medzi
infraèerveným portom poèítaèa a infraèerveným portom Poc-
ket PC nebola žiadna prekážka a boli do 30 cm od seba..

Aby ste zmenili nastavenia synchronizácie:
1. V menu Start vo Vašom poèítaèi kliknite na Programs > 

Microsoft ActiveSync > Tools > Options.

a. V zložke Sync Options  zvo¾te súbory, alebo infor-
mácie na synchronizovanie s poèítaèom.

b. V zložke Schedule zvo¾te, kedy bude iPAQ Pocket PC
synchronizovaný s poèítaèom.

c. V zložke  Rules urèite ako sa bude postupovaœ pri vys-
kytnutí sa rozdielov medzi informáciami na iPAQ Poc- 
ket PC a na poèítaèi.

2. Klepnite na OK, ak ste skonèili.
3. V menu File kliknite na Connection Settings. Zvo¾te typ

spojenia, ktorý bude povolený medzi iPAQ Pocket PC a
poèítaèom.
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4. Inicializujte spojenie klepnutím na Start > Programs > 
ActiveSync > Tools> Connect via IR. Na Pocket PC zaè-
ne synchronizácia.

5. Aby ste zariadenia odpojili, posuòte ich od seba, alebo 
klepnite na X v pravom hornom rohu obrazovky.

Kopírovanie súborov
Môžete kopírovaœ súbory z a na poèítaè použitím Explore v
ActiveSync a Windows Explorer.
Aby ste kopírovali súbory:
1. Vložte iPAQ Pocket PC do kolísky.
2. V menu Start vo Vašom poèítaèi kliknite na Programs > 

Microsoft ActiveSync.
3. Kliknite na Explore.
4. Dvakrát kliknite na ikonu My Pocket PC.
5. Vo Vašom poèítaèi pravým tlaèidlom kliknite na Start menu

a zvo¾te Explore.
6. Urèite súbor, ktorý bude presunutý.

mové súbory.

7. Œahajte a pustite súbory medzi iPAQ Pocket PC a poèíta-
èom. ActiveSync upraví súbory tak, aby mohli byœ použité
v aplikáciách Pocket Office, ak je to potrebné.

Poznámka: Nemôžete presúvaœ predinštalované, alebo systé-

Inštalovanie programov
Aby ste nainštalovali aplikácie do iPAQ Pocket PC z poèítaèa
pomocou ActiveSync:
1. Pomocou kolísky pripojte iPAQ Pocket PC k poèítaèu.
2. Postupujte pod¾a inštrukcií v aplikácií a v sprievodcovi inš-

taláciou.
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3. Kontrolujte obrazovku iPAQ Pocket PC, aby ste videli, èi
sú potrebné nejaké ïalšie kroky na ukonèenie inštalácie

Zálohovanie a obnova súborov
Aby sa znížila možnosœ straty dát, mali by ste pravide¾ne zá-
lohovaœ informácie do Vášho poèítaèa. Viac informácií o zálo-
hovaní a obnove dát použitím Microsoft ActiveSync pozrite v
èasti "Používanie ActiveSync na zálohovanie/obnovu" v Ka- 
pitole 6.

Synchronizácia spojení

Odosielanie a prijímanie e-mailov

aplikácie.

Môžete synchronizovaœ spojenia na Web stránky zo zozna-
mu Favorites   vo Vašom poèítaèi a prezeraœ ich offline po-
mocou Pocket Internet Explorer.
1. V menu Start vo Vašom poèítaèi kliknite na Programs 

a dvakrát kliknite a ikonu Internet Explorer.
2. Kliknite na Favorites aby ste videli zoznam spojení na

Vaše ob¾úbené Web stránky.
3. Aby ste uložili spojenie na Web stránku do Mobile Favori-

tes, otvorte Web stránku a kliknite na Create Mobile 

Ak zvolíte "Favorites" ako typ informácií, ktoré budú syn-
chronizované, ActiveSync skopíruje Mobil Favorite do
Pocket PC pri ïalšej synchronizácií. 

4. Postupujte pod¾a inštrukcií v informáciách synchronizácie,
aby ste ruène synchronizovali Vaše ob¾úbené spojenia.

Favorite.

Môžete posielaœ a prijímaœ e-mailové správy zosynchronizova-
ním iPAQ Pocket PC s poèítaèom pomocou ActiveSync. Ak pou-
žívate ActiveSync na posielanie a prijímanie e-mailov, meno 
zložky, ktorú používate, je zobrazené na spodku obrazovky. Viac
informácií o posielaní a prijímaní e-mailov pomocou ActiveSync,
získate v Start menu klepnutím na  Help > Messaging.
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Vyžiadanie schôdzok
Môžete naplánovaœ schôdzku a poslaœ požiadavku na stretnu-
tie cez ActiveSync. Viac informácií získate v menu Start,
klepnutím na Help > Calendar.
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3
Riadenie batérie

iPAQ Pocket PC je vybavený nabíjate¾nou batériou, ktorá je
èiastoène nabitá. Odporúèame, aby ste batériu Pocket PC úpl-
ne nabili pred nastavením zariadenia a potom ju nabíjali správ-
ne. Váš Pocket PC spotrebováva urèitú energiu na udržiavanie
súborov v RAM a na hodiny. Ak pracujete doma, nechajte Poc-
ket PC  a AC adaptér pripojený cez USB synchronizaènú všeo-
becnú kolísku. Pri cestovaní sa odoporúèa zobraœ so sebou 
adaptér striedavého prúdu, nabíjaèku, alebo náhradnú baté-
riu.

Ä
UPOZORNENIE: Pre Váš iPAQ Pocket PC používajte iba HP schválené ba-
térie. Vloženie batérie, ktorá nie je v zhode s požiadavkami HP môže zaprí-
èiniœ poruchy Pocket PC a ukonèí obmedzenú záruku.

iPAQ Pocket PC má malú internú záložnú batériu, ktorá Vám 
umožòuje vymeniœ hlavnú batériu bez straty RAM dát (užívate- 
¾om inštalované programy a dáta), ak sa táto výmena uskutoèní
do 15 minút. Interná batéria môže byœ vymenená iba kvalifiko-
vaným pracovníkom HP technickej podpory.
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Vloženie batérie
Aby ste vložili vymenite¾nú/nabíjate¾nú batériu: 
1. Otoète zariadenie hor dnom a posuòte uvo¾òovaciu západku

batérie doprava, do odomknutej polohy  1.
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2. Zatlaète uvo¾òovaciu zarážku batérie do¾ava 2, potom vy-
suòte batériu von 3 a súèasne držte uvo¾òovaciu zarážku
v¾avo.
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3. Vložte batériu do krytu batérie tak, aby strana s konektormi
bola v kryte batérie najprv 4 a potom zatlaète druhý koniec 
batérie dole 5.
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4. Vložte batériu do zadného krytu Pocket PC a posuòte spo-
dok batérie, kým nezaklapne na svoje miesto,  6.

5. Posuòte zarážku zaistenia batérie do¾ava 7.

Ä
UPOZORNENIE: Aby Pocket PC pracoval, kryt musí byœ na svojom mieste 
zarážka batérie musí byœ v zamknutej polohe. Ak zarážka batérie nie
je v zamknutej polohe, tak keï stlaèíte tlaèidlo napájania, tak Pocket PC sa
nezapne.

Poznámka: Ak batéria je úplne vybitá, musíte do Pocket PC pri-
pojiœ AC adaptér, aby sa pred pokraèovaním úplne nabila.
Nabitie úplne vybitej batérie trvá asi 4 hodiny.
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Vybratie batérie

Ä
UPOZORNENIE: Pred vybratím batérie použite iPAQ Backup, alebo 
ActiveSync, aby ste zálohovali dáta Vášho Pocket PC.

Poznámka: Ak vyberiete, alebo vymeníte batériu, HP iPAQ vy-
koná mäkký reštart. Uistite sa, èi sú pred vybratím batérie zat-
vorené všetky aplikácie a uložené všetky dáta.
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Aby ste vybrali batériu:
1. Otoète zariadenie hore dnom a posuòte zamykací prepí-

naè doprava, alebo do nezamknutej polohy 1.

2. Zatlaète blokovaciu zarážku do¾ava 2, potom vysuòte 
batériu von 3 za súèasného držania blokovacej zarážky
v¾avo.
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3. Odoberte batériu z krytu batérie, zdvihnutím zadnej èasti 
batérie. Batériu uchopte cez dierky pre prsty v kryte batérie 
4, potom vyberte batériu von z krytu batérie 5.

Ä
UPOZORNENIE: Pretože väèšina aplikácií a dát, ktoré ste inštalovali do
Pocket PC sú uložené v pamäti (RAM, budete ich musieœ znova nainštalovaœ,
ak bola batéria úplne vybitá, alebo ak ste batériu vybrali zo zariadenia na 
viac ako nieko¾ko minút. V inom prípade, ak bola úplne nabitá, interná zálo-
hová batéria uloží užívate¾om inštalované dáta do 15 minút , keï bola štan-
dardná batéria vybratá. Pred vybratím batérie skontrolujte, èi interná záloho-
vá batéria je úplne nabitá klepnutím na Start > Settings > zložku System
> ikonu Power.

Nemusíte znova inštalovaœ aplikácie a dáta uložené v zložke File Store v 
iPAQ Pocket PC, pretože sú uložené v stálej pamäti.

Nabíjanie cez AC adaptér
AC adaptér funguje po zapojení do štandardnej elektrickej zá-
suvky. Môžete tiež nabíjaœ Pocket PC v automobile cez automo-
bilový adaptér, ktorý pracuje v elektrickom zapa¾ovaèi ciga-
riet, alebo v 12 voltovej zásuvke.
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Aby ste si zakúpili automobilový adaptér, navštívte web stránku:
www.hp.com/go/ipaqaccessories.

Ä
UPOZORNENIE: Používajte iba AC adaptéry odporúèané HP

Aby ste nabili Pocket PC použitím AC adaptéra:
1. Vložte zástrèku AC adaptérar do nabíjaèky 1.
2. Zastrète AC adaptér do elektrickej zástrèky 2.
3. Vložte nabíjaèku striedavého prúdu do spodnej èasti Poc- 

ket PC 3.

Ä
UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu Pocket PC, alebo AC adapté- 
ra, skontrolujte a uistite sa, èi konektory sú správne zarovnané predtým, ako
ich spojíte.
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4. Keï indikátor napájania na prednej strane iPAQ Pocket
svieti oranžovo, zariadenie je úplne nabité a môžete odpo-
jiœ adaptér striedavého prúdu. Približný èas úplneho nabi-
tia je štyri hodiny.

Poznámka: Štandardná batéria môže byœ nabitá za asi štyri ho-
diny, nabitie volite¾nej prídavnej batérie trvá dlhšie.

Nabíjanie cez kolísku HP Desktop a
AC adaptér

Na nabitie Pocket PC použite kolísku HP Desktop.

Poznámka: Nie je nevyknutné synchronizovaœ Pocket PC pred
jeho nabíjaním.
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Aby ste nabili Pocket PC použitím kolísky HP Desktop:
1. Zastrète AC adaptér do elektrickej zásuvky 1 a pripojte 

druhý koniec AC adaptéra do AC konektora na kolíske 
HP Desktop 2.

2. Zasuòte spodok Vášho Pocket PC do kolísky HP iPAQ
3 a pevne zatlaète na miesto.

Ä
UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu Pocket PC, alebo kolísky 
skontrolujte a uistite sa, èi konektory sú správne zarovnané predtým, ako
zatlaèíte Pocket PC do kolísky HP Desktop.

Poznámka: Oranžové svetlo na prednej strane Pocket PC bliká,
kým sa batéria nabíja a svieti oranžovo (nebliká), keï batéria 
je úplne nabitá.
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Nabíjanie cez kolísku HP Desktop
a USB kábel

Alternatívnou metódou nabíjania Pocket PC je nabiœ jednotku
pomocou USB kábla. Avšak pretože táto metóda nabíjania vy-
bíja hostite¾skú batériu (napr. laptop), predtým ako chcete na-
bíjaœ jednotku, musíte aktivovaœ USB nabíjanie na Pocket PC.
Aby ste nabili Pocket PC pomocou kolísky HP Desktop a USB
káblom:
1. Zapnite USB nabíjanie klepnutím na Start > Settings > 

System > ikona Power na Pocket PC.
2. Zvo¾te zložku USB Charging, a potom zaškrtnite Use

USB Charging.
3. Klepnite na OK len èo bolo USB nabíjanie aktivované.

4. Pripojte jeden koniec USB kábla na spodnú èasœ Pocket
PC.

5. Pripojte USB kábel do USB portu na Vašom napájanom USB 
zariadení, ako je napr. laptop.

Poznámka: Pocket PC sa nabíja pomalšie, ak používate USB 
ako keï sa nabíja cez AC adaptér.
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Ruèná kontrola nabitia batérie
Aby ste ruène sledovali stav batérie:
1. V menu Start klepnite na Settings > zložku System.
2. Ïalej klepnite na Power > zložku Main.

Ak úroveò nabitia je nízka, pripojte jednotku na mapájanie 
striedavým prúdom pomocou kolísky HP Deskop, AC adaptéra,
Alebo vymeòte batériu. informácie o kúpení náhradnej, alebo
prídavnej batérie pozrite na web stránke na adrese:
www.hp.com/go/ipaqaccessories.

Aby ste použili na zobrazenie úrovne nabitia batérie príkaz
rýchleho prístupu, klepnite na ikonu batérie v TodayPanel Lite 

Tip na šetrenie batérie: Klepnite na Start > Settings > System
 

> ikonu Power > Advanced a potom klepnite na zaškrtávacie 
políèko Turn off device if not used for a nastavte ho na vyp-
nutie iPAQ Pocket PC krátky èas potom, èo skonèil èinnosœ. 

Ä
UPOZORNENIE: Odporúèame, aby ste nedovolil batérii vo Vašom iPAQ
Pocket PC, aby sa celkom vybila. Ak sa tak stane, nepoškodí to Pocket PC,
alebo batériu, avšak stratíte všetky dáta, ktoré nie sú uložené vo File Store
(ROM). Úplne vybitie batérie je podobné ako vykonanie tvrdého reštartu.
Viac informácií pozrite v Kapitole 1 v èasti "Vykonanie tvrdého ("úplneho")
reštartu".

Tipy na šetrenie nabitia batérie
Tu je nieko¾ko tipov na šetrenie nabitia batérie, èo Vám pomô-
že šetriœ energiu batérie Pocket PC.

v obrazovke Today.
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■ Nastavte, aby sa osvetlenie pozadia vyplo skôr (10, alebo)
30 sekúnd) potom, ako ste skonèili používanie Pocket PC,
alebo zaveïte režim Power Save, aby sa osvetlenie poza-
dia vyplo úplne. Viac informácií pozrite v èasti " Zmena nas- 
tavenia osvetlenia pozadia" uvedené neskôr v tejto kapitole.

Poznámka: Upravenie jazdca Battery Brightness Level do
strednej pozície je najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiœ, aby
ste uchovávali životnosœ batérie.

■ Nechajte Pocket PC pripojený na napájanie AC vždy, keï
ho nepoužívate. Viac informácií pozrite v èasti "Nabíjanie
cez AC adaptér" uvedené skôr v tejto kapitole.

■ Nastavte Pocket PC tak, aby sa vypol o krátky èas, potom, 
ako ste ho skonèili používaœ. Klepnite na Start > Settings >
System > Power > Advanced. Ïalej zaškrtnite box Turn
off device if not use for a potom zadajte èas trvania.

■ Vypnite bezdrôtové èinnosti,keï ich nepoužívate. Pozrite
"Zapnutie a vypnutie Wi-Fi" v Kapitole 8 a "Zapnutie a 
vzpnutie Bluetooth" v Kapitole 9.

■ Vypnite nastavenie Receive all incoming beams príjmite 
infraèervené lúèe ruène. Pozrite Kapitola 2 èasœ " Synchro-
nizovanie Pocket PC s poèítaèom".

■ Môžete naprogramovaœ aplikaèné tlaèidlo, aby vyplo obra-
zovku ak je prehrávaný MP3. Klepnite na Start > Windows 
Media > Tools > Settings > Buttons. V rozba¾ovacom
zozname Select Function klepnite na Screen Toggle.
Stlaète buï tlaèidlo aplikácie Contacts, alebo Messaging 
na prednej èasti iPAQ Pocket PC a potom klepnite na OK. 

■ Vypnite Pocket PC  pri nabíjaní, aby ste mu umožnili nabiœ
sa rýchlejšie.
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■ Aby ste zabezpeèili, že máte k dispozícií stále nabitú ba-
tériu, kúpte si ïalšiu štandardnú batériu, alebo prídavnú
batériu. Tieto batérie môžete nabíjaœ vo volite¾nej nabíjaè-
ke. Aby ste si kúpili ïalšie batérie a/alebo nabíjaèku, nav-
štívte HP Web stránkut www.hp.com/go/ipaqaccessories.

Zmena nastavenia osvetlenia pozadia
Nový Pocket PC má funkciu automatického riadenia jasu, ktorá 
šetrí do 25% životnosti batérie. Ikona osvetlenia pozadia
sa zobrazí na obrazovke Today, aby bola ¾ahšie dostupná. 
Okrem použitia príkazu rýchleho prístupu TodayPanel Lite, mô-
žete sprístupniœ aplikáciu osvetlenia pozadia zvolením menu Start
klepnite na Settings > System > Backlight.
Aby ste zmenili nastavenia Backlight (osvetlenie pozadia):

1. Klepnite na ikonu osvetlenia pozadia         v obrazovke

2. V zložke  Battery Power zvo¾te box Turn off backlight
if device is not used for a vložte dobu trvania, ktorú
má prejsœ predtým, ako sa osvetlenie pozadia vypne.

Today.
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3. Klepnite na zložku External Power, aby ste zmenili nasta- 
venie osvetlenie pozadia na èas, keï používate zdroj exter-
ného napájania (napr. kolíska, AC adaptér a pod.).

4. Klepnite na zložku Brightness (jas), aby ste zmenili inten-
zitu jasu Pocket PC, keï používate Pocket PC s napájaním
batériou, alebo externým napájaním.

5. Klepnite na OK, keï ste skonèili všetky zmeny.

Poznámka: Osvetlenie pozadia sa automaticky zapne,keï klep-
nete na obrazovku, alebo klepnete na tlaèidlo.

Automatické ovládanie jasu
Automatické ovládanie jasu je tiež funkcia v aplikácií Backlight.
Táto funkcia automaticky prispôsobuje nastavenie jasu na Poc-
ket PC k okoliu.
Napríklad, ak ste v oblasti s tlmeným osvetlením (ako je divad- 
lo, koncertná sála a pod.) Pocket PC automaticky prispôsobí
osvetlenie pozadia pod¾a prostredia. Avšak, ak ste vonku, ale-
bo v dobre osvetlenej oblasti, funkcia automaticky stlmí osvet-
lenie pozadia a šetrí napájanie. Viac informácií o osvetlení po- 
pozadia nájdete po klepnutí na Start > Help v Pocket PC.

Zablokovanie tlaèidiel
Button Lock Vám umožòuje odpojiœ všetky tlaèidlá na Pocket
PC, okrem tlaèidla napájania kedyko¾vek je jednotka v režime
Standby. Povolením tejto funkcie môžete zaistiœ, že zariadenie
nie je náhodne zapnuté a tým nevybíjate batériu.

Aby ste aktivovali funkciu zablokovania tlaèidla: 
1. V menu Start klepnite na Settings > ikonu Buttons.
2. Klepnite na zložku Lock a zaškrtnite Disable all buttons 

except power button.
3. Klepnite na OK.
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4
Základné znalosti

Používanie obrazovky Today

Klenutím zobazíte
menu Programs Klepnutím nastavíte hlasitosœ, alebo odpojíte zvuk

Klepnutím zobrazíte pripojenia

Klepnutím zmeníte dátum a èas

Klepnutím preèítate e-maily

Klepnutím nastavíte schôdzku 

Klepnutím zobrazíte a nastavíte

alebo zobrazíte existujúce

nastavenia Wi-Fi a Bluetooth

Klepnutím vytvoríte novú položku

Today Panel Lite

Používanie obrazovky Today (dnes)
Ak zapnete iPAQ Pocket PC po prvýkrát, zobrazí sa Today ob- 
razovka. Môžete ju tiež zobraziœ klepnutím na Start a Today. 
Obrazovku Today použite na prezeranie:
■ Informácií o vlastníkovi
■ Prichádzajúcich schôdzok
■ Nepreèítaných a neodoslaných správ
■ Úloh, ktoré potrebujú byœ dokonèené
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Lišta navigácie a lišta príkazov
Lišta navigácie je vo vrchnej èasti obrazovky. Zobrazuje tlaèid-
lo Start, aktívne oznamy (ako je nový e-mail, stav spojenia 
Wi-Fi, stav reproduktorov) a aktuálny èas. Použite menu Start
aby ste zvolili program.

Lišta príkazov je umiestnená v spodnej èasti obrazovky. Menu
New poskytuje príkazy rýchleho prístupu pri vytváraní nových 
schôdzok, kontaktov, úloh, poznámok, atï.). Tlaèidlo Input pa-
nel Vám umožòuje vložiœ text.

 

Zobrazíte online Pomoc Klepnite na bezdrôtové nastavenie 

 

 

Klepnutím zvo¾te program

Klepnutím zvolíte program

Lišta navigácie

Klepnutím si prispôsobíte nastavenia
Klepnutím uvidíte prídavné programy

ktorý èasto používate

Nové tlaèidlo Tlaèidlo vstupného panelu

Menu Tlaèidlá
èinností
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Ikony stavu
Môžete vidieœ nieko¾ko ikôn zobrazených v lište navigácie, ale-
bo v lište príkazov. Klepnite na ikonu na obrazovke a získate
viac informácií, priradených k položke.

Ikona                              Stav

Aktívne pripojenie s osobným poèítaèom

Neaktívne pripojenie s osobným poèítaèom, alebo na sieœ 

Microsoft ActiveSync synchronizuje

Reproduktor je zapnutý

Reproduktor je vypnutý

Nabitie batérie je nízke

Nabitie batérie je ve¾mi nízke

Prijatá správa E-mail, SMS, alebo MMS

Prijatá okamžitá správa

(pokraèovanie)
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Vyskakovacie menu

iPAQ Pocket PC je pripojený cez kolísku HP desktop. Ikona sa 
zobrazí iba ak je aktívne spojenie.

Ikona iPAQ Wireless  - Klepnutím zobrazíte obrazovku Wireless
Poskytuje riadiace centrum na zapnutie a vypnutie bezdrôtových
èinností a na nastavenie ich nastavení.

(pokraèovanie)

Ikona                                Stav

Klepnutím a držaním sa
zobrazí vyskakovacie menu
Klepnite na èinnosœ, ktorú chcete

Klepnite mimo menu, aby ste
ho zatvorili a vykonali èinnosœ

Vyskakovacie menu rýchlo vykoná èinnosœ položky. Použite to-
to menu na odstrihnutie, kopírovanie a zmazávanie položiek,
na zasielanie e-mailov, alebo súborov na iné zariadenie.
Aby ste sprístupnili vyskakovacie menu, klepnite   a držte sty-
lus na mene položky, ktorej èinnosœ chcete vykonaœ. Keï sa ob-
javí menu, klepnite na požadovanú èinnosœ, alebo klepnite mi-
mo menu, aby sa zatvorilo bez vykonania èinnosti.
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Vytvorenie informácií
V obrazovke Today môžete vytvoriœ nové informácie vrátane:
■ Schôdzky
■ Kontakty
■ Správy
■ Pracovné zošity Excel
■ Poznámky
■ Úlohy
■ Dokumenty Word
1. V menu Start klepnite na Today > New v spodnej èasti

obrazovky.
2. Klepnite na možnosœ vytvoriœ novú položku.
3. Klepnite na OK po vytvorení novej položky.

Prispôsobenie obrazovky Today
V obrazovky Settings Today môžete:
■ Pridaœ na pozadie obrázok.
■ Zvo¾te informáciu, ktorá sa zobrazí na obrazovke Today.
■ Zvo¾te tému obrazovky Today.
■ Nastavte poradie informácií.
■ Nastavte, keï zbadáte obrazovku Today.
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1. V menu Start klepnite na Settings > Personal > Today.
2. Zvo¾te box Use this picture as the background.

3. Klepnite na Browse, aby ste zvolili obrázok z File Explorer.
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4. Klepnite na zložku Items aby ste zvolili, alebo znova uspo-
riadali obrazovku Today.

5. Klepnite na položku a zvýraznite ju.
6. Klepnite na Move Up, alebo Move Down, aby ste zmenili

poradie položiek na obrazovke Today.

Poznámka: Nemôžete zmeniœ umiestnenie Dátumu v obrazovke
Today.

7. Klepnite na šípku dole, priradenú k boxu Today timeout, 
aby ste urèili ko¾ko hodín musí uplynúœ predtým, ako sa zob-
razí obrazovka Today.

8. Klepnite na OK.

Zmena orientácie obrazovky
Môžete zmeniœ orientáciu obrazovky Pocket PC z režimu Por-
trait (vertikálny) na režim Landscape (horizontálny).
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Aby ste zmenili orientáciu obrazovky Vášho Pocket PC:
1. V menu Start klepnite na Settings > System zložku Screen.
2. Klepnite na Portrait, Landscape (vpravo), alebo Land-

scape (v¾avo).

3. Klepnite na OK.
Rýchly prístup: Stlaète a držte tlaèidlo Calendar poèas dvoch
sekúnd na prepínanie medzi vertikálnym a horizontálnym

Otvorenie a zatvorenie aplikácií
V Start menu iPAQ Pocket PC otvorte aplikáciu.

Poznámka: Môžete tiež aplikáciu otvoriœ jej priradením aplikaè-
nému tlaèidlu. Aby ste priradili aplikaèné tlaèidlo, v obrazovke
Today klepnite na Start > Settings > Buttons.

Aby ste otvorili aplikáciu:
1. Klepnite na Start > Programs.
2. Klepnite na požadovaný názov, alebo logo aplikácie.

režimom.
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Aby ste minimalizovali otvorenú aplikáciu, klepnite na x v pra-
vom hornom rohu obrazovky,
Aplikácie zatvorte buï ruène, alebo cez iTask.

Poznámka: Aplikácie sa automaticky zatvárajú na základe pa-
mäti, ktorá je k dispozícií.

Zatvorenie cez iTASK
1. Stlaète tlaèidlo iTask.
2. Klepnite na a držte program, ktorý bude zatvorený.
3. V rozba¾ovacom menu klepnite na Close This Task.

Ruèné zatvorenie
1. V menu Start klepnite na Settings > zložku System > 

Memory > zložku Running Programs.
2. Klepnite na Stop All, alebo zvo¾te konkrétnu aplikáciu, po-

Poznámka: Aby ste priniesli bežiaci program do popredia, klep-
nite na Activate.

tom klepnite na Stop.
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Inštalovanie aplikácií

Zmazanie aplikácií
Aby ste vo Vašom Pocket PC zmazali aplikácie:
1. V menu Start klepnite na Settings > System > Remove 

Programs.
2. Zvo¾te zaškrtávacie políèka programov, ktoré chcete od-

strániœ a potom klepnite na Remove.

Poznámka: Odstránením nejakej aplikácie z Pocket PC, zväèší-
te na zariadení pamäœ (použitú na uloženie dát a súborov) a
pamäœ pre  program (použitú pre spustenie programov).

Inštalujte aplikácie do iPAQ Pocket PC z:

■ poèítaèa použitím Microsoft ActiveSync.
■ iPAQ Pocket PC ak aplikácia má koncovku .cab
■  iPAQ Pocket PC, alebo poèítaèa skopírovaním súboru apli-

kácie, ak má koncovku .exe, alebo .cef
Keï inštalujete aplikácie, nájdite správnu verziu pre Váš model
iPAQ , alebo Pocket PC 2003.
■ Postupujte pod¾a inštrukcií v aplikácií a v sprievodcovi in-

štalácie, aby ste nainštalovali aplikácie z Vášho poèítaèa.

■ Klepnite na súbor aplikácie vo File Explorer vo Vašom
iPAQ Pocket PC a postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu
inštaláciou, aby ste nainštalovali aplikáciu.
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Zálohovanie informácií

Aby sa znížila možnosœ straty informácií, mali by ste zálohovaœ
informácie pravidelne. Viac informácií o zálohovaní dát pozrite
v èasti "Používanie Backup na zálohovanie/obnovu" v Kapito-
le 6.

Použite iPAQ Backup, alebo Microsoft ActiveSync Backup na
zálohu a obnovu informácií vo Vašom iPAQ Pocket PC.

Poznámka: iPAQ Backup je v iPAQ Pocket PC už nainštalo- 
vaný. Musíte inštalovaœ ActiveSync do Vášho poèítaèa pred
použitím ActiveSync Backup.
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Používanie zložky iPAQ File Store

Ä
UPOZORNENIE: Ak formátujete iPAQ File Store, nerobte tvrdý, ani mäkký
reštart. Jeho vykonanie môže zabrániœ normálnej èinnosti Pocket PC. Viac
informácií o formátovaní iPAQ File Store pozrite v èasti "Vykonanie tvrdého
"úplneho" reštartu" v Kapitole 1.

Môžete inštalovaœ aplikácie a uložiœ súbory do zložky iPAQ
File Store, ktorá je prístupná z File Explorer vo Vašom iPAQ
Pocket PC.
Aplikácie a súbory uložené v zložke iPAQ File Store sú v pa-
mäti ROM a zostanú uložené, ak vykonáte úplny reset Vášho
iPAQ Pocket PC, alebo ak sa batéria celkom vybije.
Aby ste uložili súbory do iPAQ File Store:
1. Skopírujte ukladané súbory do zložky iPAQ File Store.
2. V menu Start klepnite na Programs > File Explorer > 

MyDevice > iPAQ File Store.
3. Pridajte zvolené súbory.

Poznámka: Pred uložením súborov do zložky iPAQ File Store 
je dobré zistiœ, ko¾ko pamäti je v zložke k dispozícií. Aby ste 
zobrazili ve¾kosœ pamäti, v menu Start, klepnite na Settings >
zložku System  > Memory > zložku Storage Card, potom
zvo¾te vo vyskakovacom menu iPAQ File Store.



Užívate¾ská príruèka                                                                                          5-1

5
Metódy vstupu

Používanie vstupného súboru

Poznámka: Microsoft Transcriber je vo¾ný program, ktorý si mô-
žete stiahnuœ z Microsoft Web stránky.

Zmena možností pri ponúkaní slov

Ä
UPOZORNENIE: Aby ste zabránili znièeniu obrazovky iPAQ Pocket PC,
používajte stylus. Nikdy nepoužívajte pero, alebo nejaký iný kovový predmet
na dotýkanie sa obrazovky.

Môžete klepnúœ na klávesnicu, alebo písaœ pomocou Letter Re-
cognizer, Microsoft Transcriber, alebo Block Recognizer v mno-
hých aplikáciách. Môžete použiœ stylus na kreslenie a písanie
na obrazovku v aplikácií Notes (poznámky) a zo zložky No-
tes (poznámky) v aplikáciách Kontakty, Kalendár a v apli-
kácií Úlohy.

Ak napíšete, iPAQ Pocket PC Vám v boxe nad klávesnicou po-
núkne slová pre Letter Recognizer, alebo Block Recognizer, ale
nie pre Transcriber.
Môžete urèiœ:
■ èi sa slová ponúknu,
■ poèet písmen, ktoré zadáte pred ponúknutím slov,
■ poèet slov, ktoré sa ponúknu.
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t

Aby ste zmenili ponuky slov:
1. V menu Start klepnite na Settings > Input.
2. Klepnite na zložku Word Completion.

3. Urèite poèet písmen, ktoré napíšete predtým, ako bude 
vykonaná ponuka, potom klepnite na šípku dole, prira-
denú písmenám a zvo¾te ich poèet.
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5. Klepnite na OK.

4. Urèite poèet slov, ktoré budú ponúknuté, potom klepnite na
šípku dole priradenú k slovám a zvo¾te ich poèet.

Poznámka: Ak nechcete ponúknuœ slová, odstráòte zaškrtnu-
tie klepnutím na box pri Suggest Words When Entering Text. 
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Používanie klávesnice na obrazovke

2 Klepnite na Keyboard, aby ste zobrazili klávesnicu na ob-

Použite stylus na klepnutie na písmená, symboly, èíslice na
klávesnici na obrazovke, aby ste vložili písaný text priamo 

1. Z nejakej aplikácie klepnite na šípku hore ved¾a ikony In-
put Panel.

na obrazovku.

Poznámka: Aby ste videli symboly, klepnite na 123, alebo Shift.

3. Klepnite na znak, symbol, alebo èíslo, aby ste vložili infor-

4. Klepnite na OK.

razovke.

mácie.
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Písanie stylusom a Letter 
Recognizer

Poznámka: Aby ste zobrazili Pomoc pri používani Letter Recognizer,
otvorte program a klepnite na otáznik ved¾a oblasti na písanie.

Použite stylus a Letter Recognizer na písanie písmen, èíslic a
symbolov na obrazovku. Vytvorte slová a vety písaním ve¾kých
písmen (ABC), malých písmen (abc) a symbolov v urèených
oblastiach.
Aby ste písali stylusom a Letter Recognizer:
1. V nejakej aplikácií klepnite na šípku hore ved¾a ikony In-

put Panel.
2. Klepnite na Letter Recognizer.
3. Píšte písmeno a symbol medzi prerušovanú a základnú

èiaru.
a. Aby ste zobrazili ve¾ké písmeno, napíšte ho medzi

znaèky oznaèené  ABC.

b. Aby ste zobrazili malé písmeno, napíšte ho medzi
znaèky oznaèené  abc.

c. Píšte èíslo, alebo symbol medzi znaèky oznaèené 123.

Èo napíšete bude transformované na text.

Poznámka: Otáznik vo vnútri aplikácie urèuje súbor Pomoc.

Poznámka: Aby Letter Recognizer pracoval efektívne, píšte
znaky medzi bodkovanú èiaru a základnú èiaru.
■ Keï píšete písmeno ako "p", píšte hornú èasœ do oblasti

medzi èiarkovanú a základnú èiaru a spodnú èasœ pod zá-
kladnú èiaru.

■ Keï píšete písmeno ako "b", píšte spodnú èasœ do oblasti
medzi èiarkovanú a základnú èiaru a vrchnú èasœ nad
èiarkovanú èiaru.
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Písanie stylusom a Microsoft
Transcriber

Písanie stylusom a Block
Recognizer

Použite stylus a Microsoft Transcriber na písanie slov, písmen, 
èíslic a symbolov kdeko¾vek na obrazovke.
1. V nejakej aplikácií klepnite na šípku hore, ved¾a ikony In-

put Panel.
2. Klepnite na Transcriber, aby ste zobrazili obrazovku 

3. Klepnite na OK.
4. V spodnej èasti obrazovky klepnite na New.
5. Zaènite písaœ na obrazovku. Všetko èo napíšete bude prev-

vedené na text.

Poznámka: Aby ste "nauèili" Transcriber Váš rukopis, klepnite na�
aikonu    v spodnej èasti obrazovky, aby sa zobrazila obrazovka

Letter Shapes   (forma písma) a postupujte pod¾a inštrukcií.

Transcriber Intro.

Píšte písmená, èísla a symboly pomocou stylusu a Block
Recognizer. Vytvárajte slová a vety písaním písmen a èís-
lic do urèených oblastí.
1. V nejakej aplikácií klepnite na šípku hore, ved¾a tlaèidla

Input Panel.
2. Klepnite na Block Recognizer.
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Kreslenie a písanie na obrazovku

3. Píšte slovo, písmeno, symbol medzi znaèky:
a. Napíšte písmeno medzi znaèky oznaèené "abc ", aby 

ste zapísali text.
b. Napíšte èíslo, alebo symbol medzi znaèky oznaèené

"123 ", aby ste zapísali èísla, alebo symboly.
Všetko èo napíšete, bude transformované na text.

Použite stylus ako pero na kreslenie a písanie v aplikácií
Notes (poznámky), alebo zo zložky Notes  v aplikáciách
Calendar, Contacts, alebo Tasks.
1. V menu Start klepnite na Notes > New.
2. Kreslite a píšte na obrazovku.
3. Klepnite na ikonu Pen (pero).
4. Klepnite na OK.
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Premenenie napísaného na text

Používanie dotykovej plochy a kurzora
Na dotyk citlivá plocha na Vašom Pocket PC sníma pozíciu  
prsta a poskytuje navigáciu po obrazovke, riadenie krzora a
interaktívny vstup. Použite dotykovú plochu na:
■ zvolenie položiek
■ rolovanie
■ spustenie aplikácií
■ riadenie kurzora

Transformuje napísané na text, keï píšete stylusom v aplikácií
Notes, alebo v zložkách Notes v aplikáciách:
■ Calendar (kalendár)
■ Contacts (kontakty)
■ Tasks (úlohy)
Aby sa transformovalo napísané na text: 
1. V menu Start klepnite na Notes, alebo na zložku Notes v

aplikáciách Calendar, Contacts, alebo Tasks.
2. Klepnite na poznámku, aby ste ju otvorili.
3. Klepnite na Tools.
4. Klepnite na Recognize.

Poznámka: Aby sa transformovalo konkrétne slovo, alebo frá- 
za, zvýraznite ju predtým ako klepnete na Recognize. Ak slovo
nebude rozpoznané, nebude transformované.

5. Klepnite na OK.
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Aby ste zmenili nastavenia dotykovej plochy:
1. V menu Start klepnite na Settings > zložku System.
2. Klepnite na Synaptic NavPoint, aby ste otvorili nastave-

nia obrazovky NavPoint.
3. Zvo¾te NavPoint Sensitivity, aby ste riadili ako silný tlak

prstov bude treba na posunutie ukazovate¾a príslušnou 

4. Klepnite na režim, ktorý chcete používaœ v Pocket PC.

5. Klepnite na OK.

Režimy dotykovej plochy
Vaša dotyková plocha má dva režimy: navigaèný a režim kur-

■ Navigaèný režim používa rolovanie na urèenie ko¾ko kro-
kov Swipe Gesture, alebo Swipe-and-Hold bude rolovaœ.
V tomto režime sú možné tri varianty navigovania:

v bude tre

rýchlosœou.

zora.

■ Režim kurzora používa na navigáciu kurzor. Cursor speed
(rýchlosœ kurzora) upraví, ako rýchlo sa bude kurzor presúvaœ
na obrazovke Pocket PC. 



Metódy vstupu

Užívate¾ská príruèka                                                                                          5-10

Poznámka: Ak v nastaveniach obrazovky NavPoint zvolíte tla-
èidlo Default, obnovíte nastavenia dotykovej plochy Pocket PC 
z výroby.

Prepínanie medzi režimami dotykovej plochy
Sú tri cesty prepnutia medzi režimami Navigation a Cursor:
■ Použitie ikony NavPointMode
■ Zvolenie režimu obrazovky Settings
■ Naprogramovanie tlaèidla

Používanie ikony NavPointMode
Aby ste sa prepli medzi režimami použitím ikony NavPointMode:
1. V menu Start klepnite na Programs.
2. Klepnite na ikonu NavPointMode. Na obrazovke sa zob-

razí meno režimu na ktorý ste sa prepli. Klenutím na ikonu
NavPointMode prepnete režimy vždy.

Vybratie režimu v obrazovke Settings
Aby ste vybrali režim na obrazovke Settings:
1. V menu Start klepnite na Settings >zložku System.
2. Klepnite na Synaptic NavPoint, aby ste otvorili obrazov-

ku NavPoint Settings.
3. Klepnite na režim, ktorý chcete.

Programovanie tlaèidiel
Na Pocket PC môžete nakonfigurovaœ tlaèidlá, aby prepínali 
režimy.

Poznámka: Tlaèidlo Contacts bolo preprogramované na prepí-
nanie medzi režimami Cursor a Navigation.
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Aby ste naprogramovali tlaèidlo na prepnutie režimu:
1. V menu Start klepnite na Settings > Buttons.
2. Zvýraznite tlaèidlo, ktoré chcete použiœ pre prepínanie reži-

mov a zvo¾te v zozname aplikácií NavPointMode a potom
klepnite na OK.

Viac informácií o dotykovej ploche Pocket PC pozrite v online Po-
moci Pocket PC, alebo v príruèke Synaptic NavPoint na prilože-
nom CD. Aby ste urèili online Pomoc na Pocket PC v  menu
Start klepnite na Settings > zložky System > Synaptic Nav-
Point > Help.
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6
Aplikácie

Inštalovanie aplikácií
Inštalovaœ aplikácie do iPAQ Pocket PC môžete z:
■ poèítaèa, použitím Microsoft ActiveSync
■ iPAQ Pocket PC , ak má súbor aplikácie koncovku .cab .
■  iPAQ Pocket PC , alebo poèítaèa kopírovaním súboru apli- 

kácie, ktorý ma koncovku .exe alebo .cef .
Aby ste do Pocket PC nainštalovali viac aplikácií:
1. Použite kolísku HP Desktop na pripojenie Pocket PC na

Váš osobný poèítaè.
2. Postupujte pod¾a inštrukcií v sprievodcovi inštalácie, pos-

kytnutého programom, ktorý chcete nainštalovaœ.
3. Skontrolujte obrazovku Pocket PC aby ste videli, èi sú pot- 

rebné ïašie kroky, aby sa ukonèil program inštalácie.

Odstránenie aplikácií
Aby ste odstránili aplikácie z Vášho Pocket PC:
1. V menu Start klepnite na Settings > System > Remove 

Programs.
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2. Zvo¾te zaškrtávacie políèka programov, ktoré chcete od-
strániœ a klepnite na Remove.

Poznámka: Odstránením aplikácie z Pocket PC, zvýšite pamäœ 
(použitú na uloženie dát a súborov) a operaènú pamäœ (použi-
tú na spustenie programov) na zariadení.

Používanie DockWare
DockWare sú hodiny, kalendár a šetriè obrazovky pre Váš Poc-
ket PC. Môžete si zvoliœ predinštalovanú fotografiu použitú
ako prezentácia na pozadí, alebo môžete pridaœ svoje vlastné
obrázky.

Spustenie DockWare
Nastavenie programu DockWare sa preddefinovane zapne vo
Vašom Pocket PC . Po 5 minútach neèinnosti sa obrazovka 
dostane do režimu DockWare. Softvér zobrazí aktuálny kalen-
dár a ve¾kými èíslicami aktuálny èas súèasne s bežiacou pre-
zentáciou fotografií na pozadí.
DockWare môžete tiež naštartovaœ ak klepnete na Start > Prog- 
rams > ikonu DockWare. Ak použijete stylus a klepnete a dr-
žíte ho niekde na obrazovke, zobrazíte možnosti DockWare.

Zastavenie DockWare
Aplikácia sa zastaví, len èo sa dotknete obrazovky, alebo stla- 
èíte na Pocket PC nejaké tlaèidlo, okrem rolovania hore a dole 
pri prezeraní fotografie. DockWare sa tiež zastaví ak sa zobra-
zí alarm, alebo iné vyskakovacie okno.
Uvedomte si nasledujúce skutoènosti:
■ Ak Pocket PC je napájaný batériou, táto aplikácia sa auto-

maticky nespustí.
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■ Ak je DockWare spustená a vyberiete Pocket PC z kolísky,
aplikácia bude pokraèovaœ aj pri napájaní z batérie, kým
ju nezastavíte.

Aby ste zablokovali DockWare, klepnite a držte stylus niekde na 
obrazovke a vo vyskakovacom menu zmažte zaškrtnutie  Start 
Automatically. Táto položka menu funguje ako prepínaè na
spustenie a zastavenie programu DockWare. Preto, ak chcete 
spustiœ  DockWare ešte raz, musíte zvoliœ túto možnosœ ešte raz.

Pridanie obrázkov
DockWare má predinštalované obrázky, ktoré môžete nájsœ v
zložke \My Documents\My Pictures folder. Aby ste pridali Va-
še vlastné obrázky, ktoré budú zobrazené:
1. Pripojte Pocket PC na desktop PC, kde sa nachádzajú obráz-

ky.
2. Spustite ActiveSync aby ste zosynchronizovali oba poèíta-

èe. Viac inštrukcií o behu ActiveSync pozrite v Kapotole 2, 
"Synchronizovanie s Vaším poèítaèom".

3. Skoète na Start > Explore > Mobile Device a otvorte ok-
no Mobile Device.

4. Otvorte zložku nájdenú pod \My Documents\My Pictures.
5. Skopírujte Vaše fotografie na toto miesto.

Note: DockWare vypisuje bitmap súbory s koncovkou .bmp a
vypisuje  JPEG súbory s koncovkou .jpg , alebor .jpeg . Aby ste
získali viac informácií o používaní DockWare, klepnite na Start
> Programs > DockWare > Help.

Používanie HP Image Zone
Keï používate HP Image Zone, môžete prezeraœ a zdie¾aœ obráz- 
ky z Vášho iPAQ Pocket PC. Môžete ich tiež tlaèiœ, zapísaœ a 
odoslaœ e-mailom priamo z Pocket PC, alebo vytvoriœ prezentácie,
aby ste obrázky zdie¾ali s rodinou a priate¾mi.
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Keï spustíte  HP Image Zone, v spodnej èasti obrazovky sa
zobrazia nasledujúce ikony.

Ikona Definícia

Klepnutím si prezriete fotografiu na celej obrazovke.

Klepnutím spustíte režim prezentácie.

Klepnutím zmeníte zložku

Klepnutím zmažete fotografiu.

Klepnutím nahráte a priradíte zvukový záznam k fotografii

Klepnutím pošlete fotografiu, video pomocou ob¾úbenej metódy

Klepnutím vytlaèíte pomocou ob¾úbenej metódy
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Zobrazenie zmenšenín obrázkov
Aby ste zobrazili fotografiu:
1. V menu Start klepnite na Programs > HP Image Zone.

Poznámka: Preddefinovane preh¾adávaè otvorí režim Browse.
Režim Browse zobrazí zmenšeniny fotografii v aktuálnej zlož-
ke.

2. Klepnite na zmenšeninu (malé zobrazenie väèšieho obráz-
ka), aby ste zvolili fotografiu. Zobrazí sa fotografia spolu
s informáciami o nej.

Poznámka: Aby ste zobrazili fotografie v HP Image Zone, uisti-
te sa, èi rolovací prúžok sa posúval v¾avo po celej lište. V inom
prípade nebudete vidieœ iné fotografie v preh¾ade zmenšenín.

Aby ste prezreli fotografie v inej zložke:
1. Klepnite na File v lište príkazov a potom klepnite na Open.

2. Zvo¾te zložku, ktorú chcete.
3. Klepnite na OK. HP Image Zone teraz zobrazí fotografie z

novej zložky, ktorú ste zvolili.
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Prezeranie fotografií na celej obrazovke

Aby ste prezerali fotografie na celej obrazovke a zväèšovali

1. V menu Start klepnite na Programs > HP Image Zone.

2. Zvo¾te fotografiu klepnutím na je zmenšeninu.
3. Klepnite na Tools > View Image, alebo klepnite na okno 

4. Zväèšite, alebo zmenšite pomocou tlaèidiel lišty nástrojov.
Ak sú fotografie príliš ve¾ké a nezmestia sa na obrazovku,
môžete zobraziœ iné èasti fotografie œahaním stylusu po o- 
brazovke.

5. Klepnite na OK a zatvoríte obrazovku prezerania obrázkov.

Prezeranie prezentácií
Môžete si prezeraœ prezentácie fotografií v urèených zložkách.
1. V menu Start klepnite na Programs > HP Image Zone, 
2. Klepnite na Tools > View Slideshow.
3. Klepnite kdeko¾vek na obrazovku a zobrazíte on-screen 

ovládacie prvky. Tieto prvky môžete potom použiœ na pre-
sun dopredu a dozadu, alebo na koniec prezentácie.

Na presun dopredu, alebo dozadu môžete v prezentácii pou-
žiœ tiež dotykovú plochu.

a zmenšovali ich:

prezerania.
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Tlaè fotografií
Fotografie môžete tlaèiœ z HP Image Zone ak Print Manager bol
nainštalovaný z Companion CD.
Aby ste vytlaèili obrázok:
1. V menu Start klepnite na Programs > HP Image Zone.
2. Klepnutím na zmenšeninu zvo¾te obrázok, ktorý sa bude tlaèiœ.
3. Klepnite na File > Print.
4. Zvo¾te Print Manager, alebo HP Instant Share Printing

klepnite na Next.
5. Postupujte pod¾a inštrukcií na obrazovke a vytlaète obrázok.

Poznámka: Pre viac informácií o používaní HP Image Zone klep-
nite na Start > Programs > HP Image Zone > Help.

Môžete riadiœ možnosti zobrazenia prezentácie ako napr.:
■ Sequence - poradie, v ktorom sú fotografie zobrazované
■ Delay - èas, kedy je fotografia zobrazená predtým ako sa

v prezentácii posuniete na ïalšiu fotografiu.
■ Rotation - prezentácia môže automaticky rotovaœ fotografie

tak, aby boli zobrazené na celú obrazovku.
■ T ransition Effect - metóda použitá pre fotografie na vlože-

nie do, alebo vybratie z prezentácie.
Aby ste zmenili nastavenia prezentácie:
1. V menu Start klepnite na Programs > HP Image Zone.
2. Klepnite na Tools > Settings > zložku Slideshow.
3. Zvo¾te nastavenia a efekty, ktoré chcete používaœ vo Vašej

prezentácii.
4. Klepnite na OK, aby ste ukonèili menu.
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Posielanie fotografií e-mailom
Pomocou HP Image Zone môžete posielaœ fotografie e-mailom
priate¾om a rodine. Aby ste poslali fotografie priradené súbo-

1. V menu Start klepnite na Programs > HP Image Zone.
2. Zvo¾te fotografiu, ktorú chcete odoslaœ.
3. Klepnite na ikonu e-mail umiestnenú na spodku obrazovky.
4. Klepnite na E-mail Attachment a potom na Next.
5. Vložte e-mailovú adresu a potom klepnite na Send.

Poznámky: Instant Share nie je podporovaný v HP iPAQ hx4700 
series Pocket PC.

Pripojenie zvukového súboru k fotografií

bory k e-mailu:

Aby ste pridali zvuk k fotografii:
1. V menu Start klepnite na Programs > HP Image Zone, 

alebo v úvodnej strane klepnite na Photos.

2. Zvo¾te fotografiu, ku ktorej chcete pridaœ zvukový súbor
klepnutím na jej zmenšeninu.

3. Klepnite na ikonu Cassette v lište príkazov, ktorá je umiest-
nená na spodnej èasti obrazovky.

4. Klepnite na tlaèidlo Record v lište nástrojov Sound.

Ikona   Meno Funkcia

Record Štartuje zaznamenávanie zvuku.
Stop Zastavuje zaznamenávanie zvuku.
Pla y Prehráva zaznamenaný zvuk prira-

dený k zvolenej fotografii.
Delete Zmazáva zaznamenaný zvuk prira-

dený k zvolenej fotografii.
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Používanie programov zálohovania/obnovy
Použite iPAQ Backup, alebo Microsoft ActiveSync Backup tna
zálohovanie a obnovu informácií na Vašom iPAQ Pocket PC.

Poznámka: iPAQ Pocket PC má predinštalovaný iPAQ . Musíte
však do svojho poèítaèa nainštalovaœ ActiveSync predtým, ako
budete používaœ ActiveSync Backup.

5. Hovorte do mikrofónu, alebo zaznamenajte zvuk, ktorý 
chcete priradiœ k fotografii.

6. Klepnite na tlaèidlo Stop v lište nástrojov Sound.
Všetky fotografie s priradeným zvukovým súborom majú iko-
nu reproduktora na zmenšenine.
Aby ste zmenili možnosti zvuku:
1. V menu Start klepnite na Programs > HP Image Zone, 

alebo v úvodnej strane klepnite na Photos.
2. Klepnite na Tools umiestnené v lište príkazov v spodnej 

èasti obrazovky.
3. Klepnite na Settings > zložku Audio.
4. Zvo¾te zvukovú možnosœ.

❏ Codec settings: PCM, alebo GSM 6.10.
◆ GSM 6.10 poskytuje dobrú kvalitu zvuku a za-

berá menší priestor ako Pulse Code Modulation
(PCM).

◆ PCM poskytuje lepšiu kvalitu zvuku, ale môže za-
beraœ až 86 krát viac priestoru ako záznamy
GSM 6.10 .

❏ Format: Zvo¾te kvalitu zvuku.
Vyššia kvalita zaznamenaného zvuku zaberá viac 
priestoru.

5. Klepnite na OK, aby ste skonèili menu.
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Aby sa zmenšilo riziko straty informácií, mali by ste zálohovaœ
pravidelne.

Ä
UPOZORNENIE: Obnovením informácií sa vo Vašom iPAQ Pocket PC pre-
píšu aktuálne informácie, informáciami zo zálohy.

Používanie iPAQ Backup na zálohovanie/obnovu
iPAQ Backup ukladá Vaše dáta do zálohového súboru. Môžete
urèiœ meno súboru a jeho umiestnenie. iPAQ Backup vykoná
zálohu na pamäœovú kartu, do hlavnej pamäti, alebo do zlož-
ky File Store. Pred zálohovaním, alebo obnovou informácií
zatvorte v HP iPAQ všetky programy.

Používanie ActiveSync na zálohovanie/obnovu
Použite Microsoft ActiveSync Backup na zálohovanie a obnovu
informácií na HP iPAQ. Aby sa zmenšilo riziko straty infor-
mácií, mali by ste zálohovaœ informácie pravidelne.

Poznámka: Pred použitím ActiveSync Backup,musíte najprv na-
inštalovaœ ActiveSync z Companion CD.

Pred zálohovaním, alebo obnovou informácií zatvorte na Poc-
ket PC všetky programy.

 Zálohovanie/obnova pomocou iPAQ Backup:
1. Klepnite na ikonu      , alebo v menu Start klepnite na Prog-

rams > iPAQ Backup.
2. Klepnite na zložku Backup, alebo na Restore.
3. Zvo¾te súbory a zložky, ktoré budú zálohované/obnovené.
4. Zvo¾te umiestnenie pre zálohované dáta.
5. Nastavte možnosti zálohovania, alebo obnovy.
6. Stlaète tlaèidlo Backup, alebo Restore a na ïalšej obra-

zovke stlaète tlaèidlo Start.
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Používanie Pocket Informant
Pocket Informant rozširuje vstavané aplikácie Vášho Pocket PC
Contacts, Calendar a Tasks mnohými výkonnými nástrojmi, 
ktoré umožòujú synchronizovaœ s ActiveSync.

Poznámka: Keï prvýkrát používate Váš Pocket PC, utilita Pocket  
Informant je predinštalovaná.

Ak nechcete používaœ Pocket Informant:
1. V menu Start menu, tap Programs > Pocket Informant.

2. Klepnite na ikonu Support a potom na Support >   
Override System PIM Shortcuts.

Poznámka: Len èo ste zvolili vypnutie Pocket Informant, musíte
vykonaœ mäkký reštart, aby zmeny nadobudli platnosœ.

Lišta nástrojov Pocket Informant
V lište nástrojov je k dispozícií päœ hlavných komponentov, 
hneï nad lištou príkazov : Calendar, Notes, Tasks, Contacts, 
a Search.

Zálohovanie/obnova pomocou ActiveSync:
1. Uistite sa, èi je HP iPAQ pripojený k Vášmu poèítaèu.
2. Otvorte v poèítaèi Microsoft ActiveSync. V menu Start

kliknite na Programs > MicrosoftActiveSync.
3. V menu Tools kliknite na Backup/Restore.
4. Kliknite na zložku Backup, alebo Restore a zvo¾te možnosti.
5. Kliknite na Backup Now, alebo Restore Now.
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Možnosti a menu
Pocket Informant poskytuje nasledujúce menu a možnosti. Sú 
umiestnené v spodnej èasti obrazovky:

■ New tlaèidlo vkladá nové, alebo edituje existujúce dáta.
■ Support menu, ktoré mení farbu, možnosti zobrazenia,

dáva snímky obrazovky, import/export kalendára, riadi
PI dáta a zapína infraèervený lúè na výmenu dát.

■ Go to Today tlaèidlo ide priamo na dátum pri zobraze-
ní kalendára.

■ Toolbar tlaèidlo poskytuje možnosœ zmeny medzi tromi 
možnými lištami nástrojov: Filter, Nové vkladanie, alebo
ABC (použité pre kontakty), umiestnené na vrch obrazovky.

Komponent Funkcia

Calendar Funkcia plánovania je úplne integrovaná s kontaktami a 
inými funkciami. Môžete zobraziœ kalendár cez agendu 
deò, týždeò, alebo mesiac.

Notes Napísané, alebo zaznamenané upomienky.

Tasks Odkazy (úlohy) striedené pod¾a osôb, alebo práce, cez
ktorý sledujete ukonèenie úlohy. Úloha sa môže objaviœ 
raz, alebo opakovane.

Contacts Zoznam ¾udí vnútri Vašej organizácie, alebo mimo, o kto-
rých chcete uložiœ nieko¾ko typov informácií ako je adresa 
bydliska, e-mailová adresa, telefónne a faxové èíslo atï.

Search Rozsiahly filter, ktorý poskytuje širokú podporu pri vyh¾a-
dávaní: dátumový rozsah (dlžka trvania), špecifikovanie
kategórií, pod¾a ktorých sa vyh¾adáva.
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■ Calendar Preferences menu - používané na prepnutie
zobrazenia kalendára Agenda, Deò, Týždeò, alebo Me- 
siac, alebo inú èasto sa opakujúcu možnosœ.

Používanie TodayPanel Lite
TodayPanel Lite je obrazovka Today v ktorej môžete rýchlo 
zobraziœ a zmeniœ ve¾ké množstvo možností. Možnosti, ktoré
môžete zmeniœ:

Napájanie batériou (batéria a externé napájanie)

Ikona     Meno         Popis

TodayP anel 
Lite

Zmení možnosti TodayPanel Lite, nastavenia obrazovky
Today a dovo¾uje vypnúœ napájanie Pocket PC. 

Napájanie
batériou

Zobrazí zostávajúce nabitia batérie, nastavuje dobu
standby, nastavuje dobu trvania vypnutia Pocket PC, na-
stavuje metódu USB nabíjania.

Hlavná
pamäœ

Zobrazí množstvo vo¾ného priestoru hlavnej pamäte
Pocket PC, ktoré je k dispozícii. V tejto obrazovke môže-
te tiež zobraziœ, aktivovaœ, zastavovaœ všetky programy.

Miesto
na pamäœ.

karte

Zobrazí množstvo vo¾ného priestoru, ktorý je k dispozí-
cii na pamäœovej karte, alebo ko¾o pamäte je alokova-
né pre iPAQ File Store. V tejto obrazovke môžete tiež
zobraziœ, aktivovaœ, zastavovaœ všetky programy.

Osvetlenie Zobrazí zmeny možností osvetlenia pozadia na Pocket
P C.pozadia
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Aby ste použili TodayPanel Lite, v obrazovke Today klepnite na
tú, ktorú ste si vybrali, urobte príslušné zmeny a klepnite na OK.

TodayPanel Lite je pružný zmeniœ ikony na kompaktný režim, 
ako je ukázané na obrázku, èo vytvára viac priestoru na ob-
razovke Today. Môžete tiež zmeniœ nastavenia pamäte a ulože
nia, aby boli zobrazene v percentách a nie vo ve¾kosti súborov.
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Zmena na kompaktný režim:

1. Klepnite na         a otvorte aplikáciu TodayPanel Lite.
2. Klepnite na box Display Mode a zvo¾te Compact.
3. Klepnite na Bar Color... a zmeòte farbu lišty a klepnite 

Aby ste zobrazili pamäœ v percentách:

1. Klepnite na        a otvorte aplikáciu TodayPanel Lite. 
2. Klepnite na box Display Memory as, alebo box Display 

Storage as a zvo¾te percentuálny výpis.
3. Klepnite na OK.

Odstránenie TodayPanel Lite z obrazovky Today:
1. V menu Start klepnite na Settings > Today > Items.
2. Zrušte zaškrtnutie boxu TodayPanel a klepnite na OK.

Používanie iTask
Aplikácia iTask, niekedy nazývaná iPAQ Task Manager, Vám
umožòuje rýchlo sprístupniœ väèšinu èasto sa opakujúcich pou-
žívaných funkcií iPAQ Pocket PC.
Z iTask môžete riadiœ úlohy, ktoré boli spustené, spúšœaœ nové
programy. Každá úloha, ktorá je aktuálne spustená v Pocket
PC je uvedená v zozname.
Klepnite na úlohu, aby ste preniesli aktuálny program do popre-
dia, alebo klepnite naò a držte, aby ste otvorili Task Menu.
Aby ste spustili iTask, v menu Start klepnite na Programs > iTask.

Poznámka: Stlaète a držte tlaèidlo iTask     na prednej strane
iPAQ Pocket PC, aby ste prepli medzi aktuálnou aplikáciou a 
aplikáciou, ktorá bola naposledy spustená.

na OK.



Aplikácie

Užívate¾ská príruèka                                                                                          6-16

Používanie Print Manager
Print Manager Vám umožòuje tlaèiœ priamo z Pocket PC na
Bluetooth, infraèervenú a sieœovú tlaèiareò.
Úplne inštrukcie nastavenia a inštalácie pozrite v Print Mana-
ger na Companion CD.

Programs Available on the HP iPAQ
Softvérové programy popísané ïalej sú predinštalované v
iPAQ Pocket PC. Podrobné informácie o používaní týchto pro-
gramov môžete nájsœ v súboroch Help uložených na iPAQ Poc-
ket PC. Tieto súbory Help sprístupníte klepnutím na Start > 

Okrem toho, Microsoft Pocket PC Basics Help poskytuje in-
štukcie prevádzky Pocket PC. Aby ste urèili Pocket PC Basics,
v menu Start > Help > Pocket PC Basics.

Poznámka: Ak Pocket PC zostane bez energie, predinštalované
programy sa nezmažú.

HP iPAQ softvér                                     Funkcia

HP Asset Viewer                          Vypisuje podrobné informácie o systéme a konfi-
gurácií.

Bluetooth Manager                       Riadi nakonfigurované pripojenia s inými Blue- 
tooth zariadeniami.

Bluetooth Phone Manager            Riadi pripojenia na Internet pre Pocket PC na linke
s mobilným telefónom a s poskytovate¾om telefón-
nych služieb. Tiež zjednodušuje procedúru párova-
nia Bluetooth medzi Vaším Pocket PC a mobilným
telefónom.

(pokraèovanie)

Help a zvo¾te program.
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Button Lock                                 Aktivuje túto funkciu, pokia¾ Pocket PC je v režime
standb y, aby odpojil všetky tlaèidlá okrem vypínaèa,
aby sa zariadenie nedalo náhodne zapnúœ.

ClearVue Presentation Viewer       Dovo¾uje zobraziœ prezentácie ako boli vytvorené,
alebo  môžete vytvoriœ užívate¾ský zoznam zobra-
zenia prezentácií ako ich chcete zobraziœ

ClearVue PDF Viewer                  Dovo¾uje zobraziœ súbory PDF.

DockWare                                  Personalizuje hodiny, šetriè obrazovky fotografia/
/prezentácia a kalendár pre Pocket PC.

HP Image Zone                           Zobrazí individuálne obrázky a spúšœa prezentácie.
Tiež zobrazuje obrázky na SD pamäœovej karte di-
gitálneho fotoaparátu.

HP ProtectTools                           Poskytuje bezpeènosœ softvéru na Pocket PC, aby ste 
mali istotu, že nestratíte citlivé dáta.

iPAQ Backup                              Umožòuje Vám zálohovaœ dáta a ochrániœ ich pred
stratou pre vybitú batériu, pred náhodným zmaza-
ním, alebo pri poruche hardvéru. 

iPAQ Wireless Poskytuje centralizované riadenie všetkých bezdrô-
tových funkcií P ocket PC . Umožòuje Vám zapínaœ a 
vypínaœ všetky bezdrôtové funkcie a nastavenia kon-
figurácie pre Wireless Local Area Network (WLAN),
Bluetooth, atï.

iTask                                          Umnožòuje Vám rýchlo sprístupniœ najèastejšie pou-
žívané funkcie na iPAQ Pocket PC .

Pocket Informant                         Skvalitòuje vstavané aplikácie Contacts, Calendar a
Tasks výkonnými nástrojmi vo Vašom PC Pocket.

(pokraèovanie)

(pokraèovanie)

HP iPAQ softvér                            Funkcia
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V nasledujúcej tabu¾ke je zoznam Microsoft Windows Mobile 
Software programov vložených vo Vašom Pocket PC

Pr int Manager Aktivuje bezdrôtovú tlaè pomocou Bluetooth,
infraèerveného a sieœového pripojenia

Self-T est Na zariadení spustí diagnostický test.

Synaptics NavPoint                      Dovo¾uje zmeniœ nastavenia dotykovej plochy a kur-
zora na Vašom Pocket PC.

TodayPanel Lite                           Dovo¾uje rýchlo sprístupniœ batériu, pamäœ a mož-
nosti osvetlenia pozadia pre Pocket PC.

 (pokraèovanie)

HP iPAQ softvér                                Funkcia

(pokraèovanie)

Microsoft P ocket PC 
softvér Funkcia

ActiveSync Synchronizuje informácie medzi Vaším HP iPAQ 
a poèítaèom, aby ste mali najnovšie informácie v
oboch. Uistite sa, èi ste nainštalovali do poèítaèa
ActiveSync pred pripojením iPAQ na kolísku a k
Vášmu poèítaèu.

Calculator Vykonáva výpoèty a prevody meny.

Calendar Plánuje schôdzky, stretnutia a iné udalosti a nasta-
vuje signalizáciu, ktorá Vám schôdzky pripomenie.
Schôdzky, ktoré sa majú uskutoèniœ dnes, môžu byœ
zobrazené na obrazovke Today.

Contacts Udržuje a aktualizuje zoznam e-mailových adries
telefónnych èísel priate¾ov a spolupracovníkov.
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Messaging                                 Prijíma a odosiela e-mailové správy v Inbox na Va-
šom iPAQ Pocket PC, alebo osobnom poèítaèi, ak je
inštalovaný ActiveSync. Musíte maœ e-mailovú adre-
su poskytnutú Internet Service Provider (ISP), alebo
zamestnávate¾om, aby ste mohli priímaœ a odosielaœ
e-maily.

Notes                                        Vytvára ruène písané poznámky, vkladané poznám-
ky, kresby a záznamy. 

Password                                   Chráni zariadenie proti neautorizovanému prístupu.
Dovo¾uje Vám nastaviœ prístupové heslo. Ak je aktivo-
vované HP ProtectTools, potom Microsoft Password je 
odpojené.

Pictures                                     Zobrazuje jednotlivé obrázky, spúšœa prezentácie, ale-
bo nastaví obrázok ako pozadie obrazovky Today. 

Pocket Excel Umožòuje vytváraœ a editovaœ dokumenty Word a
pracovné zošity Excel vytvorené na Vašom poèítaèi.

Pocket Internet Explorer prehliada Internet a sœahuje strany cez syn-
chronizáciu, alebo pripojenie na Internet.

Pocket Word                              Vytvára nové dokumenty, alebo zobrazuje a edituje 
Word dokumenty vytvorené na Vašom poèítaèi.

Settings                                     Získava rýchly prístup k nastaveniam pre pozadie, 
hodiny, pamäœ, napájanie, regionálne nastavenia,
obrazovku Today, zvuk, oznamy, atï. 

Tasks                                         Vyh¾adáva v zozname èo treba urobiœ.

(pokraèovanie)

Microsoft P ocket PC 
softvér Funkcia
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Terminal Services Client              Prihlási sa do poèítaèa a používa všetky programy,
ktoré sú k dispozícií v poèítaèi z Vášho Pocket PC
(Windows 2000 a XP alebo neskôr).

Windows Media Player 
9Series

Prehráva digitálny zvuk a video súbory vo Windows 
Media, alebo MP3 formáte na Vašom zariadení.

 (pokraèovanie)

Microsoft P ocket PC 
softvér                                                  Funkcia
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7
Používanie HP Protect Tools

HP ProtectTools poskytuje bezpeènostnú ochranu zariadenia,
minimalizuje možnosœ straty citlivých informácií vo Vašom
iPAQ Pocket PC. HP ProtectT ools poskytuje silnú autorizáciu
a šifrovanie elektronickej pošty, kalendára, kontaktov, pozná-
mok, úloh a/alebo súborov uložených v zložke My Documents. 
Môžete ho tiež použiœ na šifrovanie dát uložených na rozširu-

Ä
UPOZORNENIE: HP ProtectTools poskytuje silnú ochranu Pocket PC a dát
v òom uložených. Aby ste sprístupnili Pocket PC, budete maœ možnosœ otvore-
nia buï cez PIN, alebo heslo. Ak ste zabudli Vaše PIN, alebo heslo, bude-
te môcœ sprístupniœ zariadenie pomocou záložnej otázky a odpovede. Ak ste
zabudli aj Vaše PIN/heslo aj otázku/odpoveï, nie je možné odomknúœ 
Vaše zariadenie. Budete ho musieœ reštartovaœ, èoho výsledkom je strata
všetkých dát na Vašom iPAQ Pocket PC, vrátane dát uložených v iPAQ File
Store. Odporúèame, aby ste si pamätali Vaše PIN/hselo, a otázku/odpoveï.

Nastavenie bezpeènosti
Bezpeènosœ by ste mali nastaviœ iba raz. Neskôr môžete urobiœ
zmeny akéhoko¾vek bezpeènostného nastavenia bez toho, aby 
ste prechádzali bezpeènostnú procedúru ešte raz. Viac infor-
mácií pozrite v èasti "Riadenie bezpeènostných nastavení" uve-

Nastavenie bezpeènosti na Vašom iPAQ Pocket PC:
1. V obrazovke Today klepnite na Start > Settings > zložku 

Personal >HP ProtectTools.

júcej karte.

denú ïalej v tejto kapitole.
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2. Obrazovka konfigurovania bezpeènosti zobrazí otázku:
"Chcete konfigurovaœ bezpeènosœ HP Protect Tools na za-
riadení?" Klepnite na Yes.

3. V obrazovke Lock Settings zvo¾te Váš výber z nasledujú-
cich možností :

❏ Lock device - zabezpeèí zariadenie vyžiadaním PIN,
alebo hesla pri autorizácii HP iPAQ.

❏ Log off - zabezpeèí zariadenie vyžiadaním PIN, alebo
hesla, zastaví všetky bežiace programy a zašifruje Va-
še dáta. Môžete tiež zvoliœ dåžku obdobia medzi termín-
mi kedy ste naposlady použili zariadenie a kedy boli
dáta šifrované.

Poznámka: Pretože šifrovanie/dešifrovanie trvá urèitý èas, ak 
používate zariadenie èasto, môžete zvoliœ dhšie èasové obdo-
bie, kedy budú dáta šifrované.

4. Klepnite na Next.
5. V obrazovke Unlock Settings zvo¾te metódu, ktorou chce-

te odomknúœ Váš HP iPAQ, spolu s poètom pokusov dovo-
lených pre každé nastavenie:
❏ 4-digit PIN - štvor-ciferné èíslo

❏ Password - (heslo) kombinácia èísel a/alebo znakov
akejko¾vek dåžky

❏ Strong alphanumeric password - minimálne osem
znakov vrátane najmenej jedného ve¾kého písmena, 
jedného malého písmena a jednej èíslice.

6. Klepnite na Next.
7. V obrazovke Fail-Safe Settings screen:

❏ Zvo¾te poèet pokusov, ktoré budete maœ na to, aby ste
odpovedali na pomocnú otázku správne. 
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❏ Zvo¾te reakciu zariadenia, ak nesprávne odpoviete na
pomocnú otázku viackrát, ako je uvedené v prirade-
nom poète pokusov.

Poznámka: Odporúèame, aby ste zvolili preddefinovanú hod-
notu "Pause before retrying question"

❏ Zvo¾te, èi sa bude dodržiavaœ bezpeènosœ po tvrdom reštarte. 

Poznámka: Odporúèame, aby ste zvolili zaistiœ, aby dáta ulo-
žené v iPAQ Pocket PC zostali bezpeèené aj po tvrdom reštar-
tovaní.

8. Klepnite na Next.

9. V obrazovke Encryption Settings:
❏ Zvo¾te stupeò šifrovania

◆ Lite je najrýchlejší, ale najmenej bezpeèný algoritmus.

◆ Blowfish je aj rýchly aj bezpeèný.

◆ Triple DES a AES sú najbezpeènejšie.

Poznámka: Odporúèame, aby ste použili preddefinovane AES.

❏ Zvo¾te dáta, ktoré chcete šifrovaœ. Ak zvolíte aby sa šif-
rovala zložka My Document, môžete tiež vybraœ, èi sa 
budú šifrovaœ súbory médií (napríklad, zvuk, video, ale-
bo obrázkové súbory). Šifrovanie  a dešifrovanie súbo-
rov médií èasto trvá dlhšie ako iných súborov. 

❏ Zvo¾te, èi chcete zobraziœ stav šifrovania. Zvolením tejto
možnosti budete môcœ kontrolovaœ proces šifrovania/de-
šifrovania. Viac informácií pozrite v èasti "Šifrovanie a
dešifrovanie dát", uvedené neskôr v tejto kapitole.
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10. Klepnite na  Next.

11. V obrazovke Security Configuration Complete klepnite
na Continue, aby ste vytvorili PIN, alebo heslo a odpove-
dali na pomocnú otázku.

12. Predtým, ako vložíte PIN, alebo heslo, budete požiadaní o
vloženie pomocného výrazu. Klepnite na OK a potom pos- 
tupujte pod¾a inštrukcií na obrazovke a vytvorte ho.

Poznámka: Pomocný výraz nie je nieèo, èo budete potrebovaœ
denne, ale mali by ste si ho pamätaœ. Viac informácií o pomoc-
nom výraze nájdete, ak klepnete na tlaèidlo Information ...

13. Klepnite na OK.

14. Ak ste vyzvaní, vložte Vaše PIN a heslo dvakrát, aby sa 
údaje overili.

15. V obrazovke Set up Passwords zvo¾te pomocnú otázku
klepnutím na ¾avú a pravú šípku pri otázke. Odpovedzte
na otázku dvakrát, aby sa overila Vaša odpoveï.

16. Klepnite na OK. iPAQ Pocket PC sa po nieko¾kých sekun-
dách reštartuje, alebo môžete klepnúœ na tlaèidlo Reset Now 
aby sa zariadenie reštartovalo ihneï.

Poznámka: Potom, èo zariadenie ukonèilo reštart, budete požia-
daní o vloženie PIN, alebo hesla predtým, ako budete môcœ 
používaœ zariadenie znova.
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Používanie iPAQ Pocket PC s HP 
ProtectTools

Odomknutie Pocket PC
Metóda autorizácie pre odomknutie Pocket PC:
■ Keï ste vyzvaní, vložte Vaše PIN, alebo heslo. Ak ste ús-

pešne vložili PIN, alebo heslo, zariadenie sa odomkne.

■ Po urèitom poète pokusov, ktorý ste nastavili poèas Setup,
ak ste nevložili Vaše PIN, alebo heslo správne, tak ste vyz- 
vaní odpovedaœ na pomocnú otázku. Ak na otázku odpo-
viete úspešne, zariadenie sa odomkne.

Poznámka:  Po úspešnej autorizácií ste vyzvaní znova nastaviœ 
autorizaèné informácie, ktoré ste nevložili správne. Napríklad, 
ak ste zabudli PIN, ale správne ste vložili odpoveï na pomoc-
nú otázku, ste vyzvaní vložiœ nové PIN.

■ Ak ste na pomocnú otázku neodpovedali správne, budete 
musieœ zvýšiœ èas medzi objavením sa pomocnej otázky a 
Vašou správnou odpoveïou. Ak ste úplne zabudli odpo-
veï na pomocnú otázku a nerozpamätali ste sa ani po nie-
ko¾kých pokusoch, potom musíte klepnúœ na tlaèidlo Reset
Now.
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Ä
UPOZORNENIE: Ak ste klepli na tlaèidlo Reset Now, stratíte všetky dáta
na zariadení vrátane iPAQ File Store. Ak vyberiete túto možnosœ uvedomte
si, že znova nastavenie iPAQ File Store môže trvaœ viac ako 10 minút po-
tom, èo bol ukonèený inivcializaèný proces iPAQ. Odporúèame, aby ste pri-
pojili Vaše zariadenie na napájanie striedavým prúdom. Predídete tým vypr-
šaniu èasového limitu.

Ak ste namiesto klepnutia na tlaèidlo Reset N ow, vykonali tvrdý reštart,  
Váš iPAQ Pocket PC sa vráti na preddefinované hodnoty a stratí všetky in- 
formácie (súbory, nastavenia,atï.), okrem dát uložených v iPAQ File Store.
V tomto prípade budete musieœ odpovedaœ na pomocnú otázku, aby ste 
znova získali prístup na Pocket PC. Viac informácií o vykonaní tvrdého re-
štartu pozrite v Kapitole 1, "Zoznámenie sa s Vaším iPAQ Pocket PC".

Šifrovanie/dešifrovanie dát
Ak bol Váš iPAQ Pocket PC vypnutý dlhší èas, ako ste nastavili 
poèas Setup, budú dáta zašifrované. Ak zapnete zariadenie, bu-
dete vyzvaní autorizovaœ používanie iPAQ Pocket PC pomocou
PIN, alebo hesla. Po úspešnej autorizácii, budú dáta zašifrova-
né. Môže to chví¾u trvaœ, v závislosti od množstva dát, ktoré ste 
vybrali šifrovaœ.

Proces šifrovania môžete sledovaœ dvomi spôsobmi:

■ Ak ste v obrazovke nastavenia šifrovania poèas Setup zvolili 
Display encryption status, v okne HP ProtectTools  sa ob-
javí stav šifrovania.

■ Ak ste vybrali nezobrazovaœ tento stav, proces šifrovania/
dešifrovania bude pokraèovaœ na pozadí, èo Vám umož-
ní používaœ Pocket PC na iné úèely.
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■ V inom prípade sa v lište úloh v spodnej èasti obrazovky 
objaví poèas dešifrovania modrá ikona zamknutia. Keï
ikona zmizne, dešifrovanie bolo ukonèené. Môžete si všim-
núœ, že Pocket PC poèas  procesu šifrovania/dešifrovania
reaguje o ve¾a pomalšie.

Pred synchronizáciou pomocou ActiveSync musíte autorizovaœ 
prístup a poèkaœ kým proces dešifrovania neskonèí. Ak dešifro-
vanie neskonèí pred zaèatím synchronizácie, ActiveSync nemu-
sí byœ inicializovaný. Aby ste vyriešili tento problém, odpojte a 
znova zapojte zariadenie potom, ako dešifrovanie bolo ukonèené.

Ak ste aktivovali synchronizáciu servera v ActiveSync, odpo-
rúèame, aby ste nezvolili Mobile Schedule na automatické ini-
cializovanie synchronizácie. Pretože autorizácia a dešifrova-
vanie sú nevyhnutné keï sa Pocket PC zapne, automatická syn-
chronizácia nebude pracovaœ správne, keï je aktivované HP
ProtectTools. Ten istý problém sa môže objaviœ pri používaní
synchronizaèných, na báze servera založených produktov.
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Zmena nastavení HP ProtectTools
Ak chcete zmeniœ Vaše PIN, heslo, alebo pomocnú otázku/od-
poveï, môžete tak urobiœ ¾ahko. Klepnite na ikonu žltého zám-
ku v lište úloh v spodnej èasti obrazovky Today.

Zobrazí sa päœ možností:

■ Zamknúœ zariadenie

■ Ukonèiœ èinnosœ

■ Zmeniœ heslá

■ Riadiœ šifrované zložky

■ Riadiœ bezpeènostné nastavenia

Zamknúœ zariadenia

Zvolenie tejto možnosti Vám dovo¾uje ruène zamknúœ Váš Poc-
ket PC, požadovaœ autorizáciu pre prístup na zariadenie. Dá- 
ta a súbory nie sú šifrované.
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Ukonèiœ èinnosœ

Zvolenie tejto možnosti Vám umožòuje ruène ukonèiœ èinnosœ
Vášho Pocket PC, požadovaœ autorizáciu pre prístup na zaria-
denie. Dáta a súbory sú šifrované.

Zmena hesiel
Aby ste zmenili Vaše PIN, alebo heslo:
1. Klepnite na Change Passwords.

2. Vložte aktuálne PIN, alebo heslo pre autorizáciu.

3. Zvo¾te informáciu, ktorú chcete zmeniœ (PIN/heslo, alebo
otázka/odpoveï), potom klepnite na tlaèidlo Change.

4. Postupujte pod¾a inštrukcií na obrazovke, aby ste urobili

Riadenie šifrovaných zložiek

Preddefinovane, všetky dáta v zložke My Document sú šifro-
vané. Zvolenie Manage Encrypting Folders Vám umožní vyb-
raœ iné zložky na šifrovanie dát. Môžu obsahovaœ dáta ulo-
žené na rozširujúcich kartách.

Aby ste zvolili iné zložky na uloženie šifrovaných dát:

1. Klepnite na Manage Encrypted Folders.

2. Klepnite na Encrypted Folders v spodnej èasti obrazovky.

3. Klepnite na tlaèidlo Add.

4. Vložte meno, umiestnenie zložky, ktorá bude šifrovaná. 

5. Klepnite na OK. Zariadenie naformátuje novú zložku.

6. Klepnite na OK.

zmenu.
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Riadenie bezpeènostných nastavení

Môžete odpojiœ bezpeènosœ, alebo urobiœ zmeny nejakého 
nastavenia, ktoré ste zvolili poèas Setup.

Aby ste urobili zmeny bezpeènostných nastavení.

1. Klepnite na Manage Security Settings.

2. Vložte Vaše PIN, alebo heslo pre autorizáciu.

3. Aby ste odpojili bezpeènosœ, klepnite na tlaèidlo Disable

4. Aby ste zmenili predtým nastavené bezpeènostné nastave-
nia, klepnite na príslušnú zložku v spodnej èasti obrazov-
ky a postupujte pod¾a onscreen inštrukcií. Obrazovky zod-
zodpovedajú tým, ktoré boli nastavené poèas nastavova-
cieho procesu. Viac informácií pozrite v èasti "Nastavenie

5. Použite zložku Programs, aby ste zvolili, ktoré programy
nechcete aby zastavili pri skonèení prevádzky. Pre viac in-
formácií klepnite na zložku Programs, potom klepnite na 
Help v spodnej èasti obrazovky.

Security.

bezpeènosti", ktorá je uvedená skôr v tejto kapitole.
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8
Používanie Wi-Fi

Zoznámenie sa s Wi-Fi
Pri bezdrôtovom prístupe, nepotrebujete použiœ káble na pripo- 
jenie HP iPAQ na Internet. Na rozdiel od toho, prístupové body
prenášajú dáta na a z Vášho bezdrôtového zariadenia. Váš 
HP iPAQ môžete pripojiœ na 802.11b Wi-Fi, alebo pripojiœ pria-
mo na iné Wi-Fi zariadenie. S Wi-Fi môžete:
■ Pristúpiœ na Internet
■ Posielaœ a prijímaœ e-maily
■ Sprístupniœ spoloèné informácie siete
■ Použiœ virtuálnu osobnú sieœ (VPN) pre bezpeènosœ vzdia-

■ Použiœ hlavné spúšœacie prvky pre bezdrôtovú prepojite¾-

Poznámka: Použitie vytáèaného, alebo bezdrôtového Internetu,
e-mail, práca v sieti a iná bezdrôtová komunikácia ako sú
Bluetooth zariadenia, môžu potrebovaœ oddelene zakúpený prí-
davný hardvér a iné kompatibilné príslušenstvo, okrem toho 
štandardnú bezdrôtovú Wi-Fi infraštruktúru a zvlášœ zakúpenú
servisnú zmluvu. Overte si u poskytovate¾a servisných služieb
dostupnosœ vo Vašej oblasti. Nie celý obsah Web stránok mô-

vaœ inštaláciu prídavného softvéru.
že byœ prístupný. Niektorý obsah Web stránok môže vyžado-

nosœ.

leného prístupu.
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Zapnutie a vypnutie Wi-Fi
Aby ste mohli používaœ Wi-Fi na Vašom HP iPAQ, musíte
Wi-Fi zapnúœ a nastaviœ Vaše zariadenie.

Aby ste zapli a vypli Wi-Fi:

1. V obrazovke Today  klepnite na ikonu iPAQ Wireless 
v lište príkazov, umiestnenej v spodnej èasti obrazovky.

2. Klepnite na tlaèidlo Wi-Fi.
Keï Wi-Fi je zapnutý, ikona Wi-Fi na obrazovke iPAQ
Wireless sa zmení zo šedej na oranžovú a zelenú a dióda
Wi-Fi emitujúca svetlo (LED), umiestnená v ¾avom hornom
rohu zariadenia svieti modro, èo urèuje, že Wi-Fi a/alebo
Bluetooth sú zapnuté.

Poznámka: Wi-Fi anténa pre HP iPAQ je umiestnená na vrchu
jednotky. Ak zakryjete vrchnú èasœ HP iPAQ potom, èo ste zap-
li Wi-Fi, sila signálu sa zníži. 
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Poznámka: Aj keï indikátor je modrý, èo indikuje, že Wi-Fi je 
zapnuté, neznamená to, že bolo vytvorené spojenie s iným za-
riadením, alebo prístupovým bodom.

Ak Wi-Fi je vypnuté, ikona Wi-Fi sa zmení zo zelenej na šedú.

Automatické pripojenie na sieœ
1. Ak je prítomná jedna, alebo viac vysielajúcich sietí, ikona 

Network Indicator sa objaví v lište navigácie. Klepnite
na sieœ, na ktorú sa chcete pripojiœ a potom klepnite na
možnosœ, že sieœ pripája na Internet (nepoužíva nastavenia
proxy), alebo Work (používa nastavenia proxy).

2. Ak ste vyzvaní vložiœ k¾úè siete (WEP), vložte ho a klepnite 
na Connect. Ak si nie ste istí, spojte sa so správcom siete.

Ruèné vloženie nastavení novej siete 

Bezdrôtovú sieœ môžete pridaœ buï ak sieœ je objavená (ikona
indikátora siete sa ukáže v lište navigácie), alebo ruène, ak
vložíte informácie nastavenia.
Aby ste pridali sieœ ruène:
1. Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnuté.
2. Klepnite na ikonu Connections     alebo  > Settings >

Advanced > tlaèidlo Select Networks.
3. Vložte, alebo zvo¾te meno siete (alebo klepnite na New),

ktorú chcete použiœ, buï na pripojenie na Internet pomocou 
ISP, alebo do súkromnej siete (VPN). Klepnite na OK, ak ste 

Poznámka: Niektoré prístupové body a siete nepodporujú je-
den, alebo viac režimov šetrenia energie, ktoré sú k dispozícii.
Ak nemôžete pripojiœ konkrétnu bezdrôtovú sieœ, skúste vypnúœ
Wi-Fi režimy šetrenia energie.

skonèili.
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4. Nastavte Dialing Rules (pravidlá vytáèania) a Exceptions

Ïalší krok je nastavenie kariet rozhrania siete.
5. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na > Settings.
6. V boxe zoznamu zvo¾te Add New ... v zložke General, 

aby ste zaèali konfigurovanie bezdrôtovej siete.

Poznámka: Ak bola sieœ objavená v kroku 3, SSID sa vloží auto-
maticky a nemôže byœ zmenené.

7. Do boxu Network Name vložte SSID.
8. V boxe Connects to: zvo¾te kde sa pripojíte (Internet, ale-

bo Work).
9. Ak sa chcete pripojiœ pripojením ad-hoc, klepnite na box 

This is a device-to-device (ad-hoc) connection.
10. Ak sú potrebné informácie autentifikácie, v obrazovke Con-

figure Wireless Network klepnite na Network Key.

Poznámka: Aby ste zistili, èi sú potrebné informácie autentifiká-
cie, spojte sa so správcom siete.

11. Aby ste nakonfigurovali typ autentifikácie, zvo¾te: 
a. Aby ste použili autentifikáciu Shared Key, klepnite na box

Authentication (Shared mode). Napíšte do boxu
Network Key: k¾úè siete.

b. Aby ste použili šifrovanie dát, klepniite na box Data
encryption (WEP akttivovaný).

c. Ak k¾úè siete je Vašou sieœou poskytnutý automaticky,
klepnite na box The Key is provided for me auto- 
matically.

(výnimky) a stlaète OK.
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12. Aby ste zvýšili bezpeènosœ, klepnite na zložku 802.1x a
zvo¾te box Use IEEE802.1x network access control. 
Mali by ste zaškrtnúœ túto možnosœ, ak je podporovaná 
Vo Vašom sieœovom prostredí. Ak si nie ste istí, opýtajte sa 
správcu siete.

13. V boxe EAP napíšte (PEAP, alebo Smart Card/Certificate). 
14. Len èo ste skonèili vloženie nastavení siete, klepnite na OK

a ešte raz na OK, aby ste ukonèili toto menu.

H¾adanie prístupu na sieœ
Siete, ktoré ste už nakonfigurovali, sú preferované siete a môžu
byœ nájdené na obrazovke iPAQ Wireless > Settings > Wi-
reless Networks box zoznamu. Môžete si vybraœ, èi sa pri- 
pojiœ iba na preferované siete, alebo HP iPAQ pátraœ a pripo-
jiœ sa na nejakú prístupnú sieœ (preferovanú, alebo neprefero-
vanú).
Aby ste vypátrali prístup na sieœ:
1. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na > Settings > zlož-

ku Wireless.
2. V boxe Networks to access klepnite na typ siete, na ktorú 

sa chcete pripojiœ (All Available, Only access points, 
alebo Only computer-to-computer).

3. Aby ste sa pripojili iba na siete, ktoré boli už nakonfiguro-
vané, vymažte zaškrtnutie v zaškrtávacom políèku Automa-
tically connect to non-preferred networks.

Poznámka: Ak zaškrtnete políèko Automatically connect to 
non-preferred networks, Váš HP iPAQ zistí akéko¾vek siete
a poskytne Vám možnosœ nakonfigurovaœ ich. 
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Riadenie nastavení bezdrôtovej siete
Pri riadení Vaších bezdrôtových sietí je niekedy nevyhnutné
zmeniœ nastavenia siete. V ïalších dvoch èastiach sa nauèíte
ako prezeraœ, editovaœ a zmazaœ prístupové nastavenia bez-
drôtovej siete.

Prezeranie, alebo editovanie bezdrôtovej siete 
Aby ste si prezreli, alebo editovali existujúcu, alebo prístupnú sieœ:
1. Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnutá.
2. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na Settings > Wireless.
3. V boxe Wireless networks klepnite na požadované me-

4. Editujte existujúce nastavenia, ak je to potrebné a potom
klepnite na OK, aby ste uložili zmeny.

Zmazanie bezdrôtovej siete
Aby ste zmazali existujúcu, alebo prístupnú bezdrôtovú sieœ:
1. Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnuté.
2. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na Settings > Wireless.
3. V boxe Wireless networks klepnite a držte sieœ, ktorú

chcete zmazaœ.
4. Klepnite na Remove Settings.

Sledovanie stavu a sily signálu
Aby ste pozreli silu signálu medzi HP iPAQ a prístupovým bo- 
dom Wi-Fi spojenia:
1. Klepnite na ikonu Connections (     alebo   ) > v lište na-

no siete.

vigácie.
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Poznámka: Ikona Signal Strength nebude zobrazená, ak nie
je pripojenie.

2. Keï sa objaví box Connectivity, budete môcœ prezrieœ si
typ siete HP iPAQ, ktorá je pripojená (napr. Work, alebo
Internet) a ikonu zobrazujúcu silu signálu. 

3. Aby ste urobili zmeny v nastaveniach spojenia, klepnite na

4. Aby ste ukonèili box Connectivity, klepnite na tlaèidlo Hide.

Prídavné nastavenia siete
Použite nasledujúcich nieko¾ko èastí, aby ste sa nauèili, ako sa 
nastaviœ a zmeniœ nastavenia konfigurácie siete tak, aby Váš
HP iPAQ mohol komunikovaœ s inou sieœou.

Ïalšie pojmy Wi-Fi
Odporúèame, aby ste sa zoznámili s nasledujúcimi pojmami,
ak používate technológiu Wi-Fi.

Pojem                        Popis

Šifrovanie (WEP), alebo
IEEE 802.1X

Množina služieb bezpeènosti používaných na
ochranu 802.11 siete pred neautorizovaným
prístupom.

Zariadenie-poèítaè, 
alebo ad-hoc

Režim, ktorý nepoužíva prístupvé body. Použí-
va sieœovú komunikáciu peer-to-peer.

Doména mena systému
(DNS)

Cesta, keï mená domény Internetu sú umiestne-
né a kódované do IP adries. Je to ¾ahké na za-
pamätanie mena pre internetové adresy.
Napríklad:
www.horseshow.com na rozdiel od IP adresy
xxx.xxx.xxx.xxx).

(pokraèovanie)

Setting.
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(pokraèovanie)

Pojem                        Popis

Hotspot Verejné a súkromné oblasti, kde je prístupný
bezdrôtový prístupový bod. Toto bezdrôtové 
spojenie by mohlo byœ umiestnené napríklad 
v knižnici.

Infraštruktúra                     Tento režim spojenia používa bezdrôtové prís-
tupové body na pripojenie na sieœ.

Adresa internetového
protokolu (IP)

Èíslo, ktoré identifikuje každého odosie¾ate¾a,
alebo prijímate¾a informácií (zaslané v pake-
toch) cez Internet.

Vyh¾adávanie IP adresy
Vyh¾adanie IP adresy, ktorú používa bezdrôtová sieœ:
1. Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnuté.
2. Pripojte sa na sieœ klepnutím na ikonu Connections >

Settings > Advanced > tlaèidlo Select Networks.
Ak ste už pripojený na sieœ, pokraèujte bodom 5. 

SSID, alebo meno siete SSID je skratka pre identifikáciu množiny slu-
žieb. Toto identifikaèné èíslo používa maxi- 
málny poèet znakov 32 a je citlivé na malé a
ve¾ké písmená.

Transmission Control 
Protocol/ Internet 
Protocol

Základný komunikaèný jazyk (protokol) Inter-
netu.

Bezdrôtový prístupový Prístupový bod poskytuje bezdrôtové pripoje-
bod                                  nie na sieœ (prídavný hardvér).

Windows Internet 
Naming Service 
(WINS) 

Cesta riešenia spoloèenstva mien pracovných
staníc a lokalít s IP adresami.
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3. Zvo¾te meno siete, ktorú chcete používaœ buï pripojením
na Internet pomocou ISP, alebo Virtual Private Network 
(VPN) . Ak potrebujete zmeniœ, alebo vytvoriœ nové meno
siete, klepnite na Edit... alebo na tlaèidlo New... Klepni-
te na OK, len èo ste ukonèili tento krok.

4. V obrazovke Connections nastavte Dialing Rules and
Exceptions a stlaète OK.

5. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na tlaèidlo Wi-Fi 
Settings > zložku Network Adapters.

6. Klepnite na príslušný adaptér, aby ste modifikovali nastave-
nia. V boxe IP Address sa objaví IP adresa.

Zmena nastavení TCP/IP

Poznámka: Väèšina poskytovate¾ov služieb Internetu (ISP) a
súkromných sietí teraz používa dynamicky priradené IP adresy.
Nebudete musieœ zmeniœ nastavenia Transmission Control Pro-
tocol/Internet Protocol (TCP/IP) kým Váš ISP, alebo súkromná
sieœ nepoužíva dynamicky pridelené IP adresy. Ak si nie ste is-
tí, èi Váš ISP, alebo súkromná sieœ používa dynamicky pride-
lené IP adresy, prekonzultujte to so správcom siete.

Aby ste zmenili TCP/IP nastavenia:
1. Spojte sa s Vaším ISP, alebo administrátorom siete, aby ste

urèili Vašu IP adresu, masku subsiete a/alebo predvolenú

2. Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnuté.
3. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na > Settings > Net-

work Adapters.
4. V My network card connects to... klepnite buï na

The Internet, alebo Work.

Poznámka: Ak ste pripojený na Vášho ISP doma, klepnite na 
The Internet. Ak ste pripojení na súkromnú sieœ ako je sieœ
spoloènosti v práci, klepnite na Work.

ústreòu (ak je potrebná).
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5. V boxe Tap an adapter to modify settings klepnite na
Wi-Fi Adapter.

6. Klepnite na zložku IP Address.
7. Klepnite na Use specific IP address a vložte požadované

informácie.
8. Klepnite na OK, aby ste uložili nastavenia.

Zmena nastavení DNS a WINS

Poznámka: Väèšina poskytovate¾ov služieb Internetu (ISP) a sú-
kromných sietí teraz používa dynamicky priradené IP adresy. 
Nebudete musieœ zmeniœ Domain Name System (DNS) a Win-
dows Internet Naming Service (WINS) nastavenia, kým Váš ISP, 
alebo súkromná sieœ nepoužíva dynamicky pridelené IP adresy. 
Ak si nie ste istí, prekonzultujte to so správcom siete.

Servery, ktoré požadujú priradené IP adresy môžu tiež poža-
dovaœ vložiœ mená poèítaèov do IP adresy. HP iPAQ podporuje
dve možnosti rozlíšenia mena:
■ DNS
■ WINS
Aby ste zmenili nastavenia servera:
1. Spojte sa s Vaším ISP, alebo správcom siete, aby ste urèili

ktoré rozlíšenie použiœ, ako získaœ špecifickú adresu serve-
ra a urèiœ, èi alternatívne adresy sú k dispozícii.

Poznámka: Alternatívna adresa Vám môže umožniœ pripojiœ,
ak primárny server nie je dostupný.

2. Uistite sa, èi je Wi-Fi zapnuté.
3. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na > Settings > Net-

work Adapters.
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4. V boxe My network card connects to... klepnite buï na
The Internet, alebo Work.

Poznámka: Ak ste pripojení na Vášho ISP doma, klepnite na
The Internet. Ak ste pripojení na súkromnú sieœ ako je sieœ
spoloènosti v práci, klepnite na Work.

5. V boxe Tap an adapter to modify settings klepnite na
HP iPAQ Wi-Fi Adapter.

6. Klepnite na zložku Name Servers a vložte požadované
informácie.

7. Klepnite na OK, aby ste uložili Vaše nastavenia.

Nastavenie pripojení VPN servera
Pripojenie VPN Vám umožòuje bezpeène sa pripojiœ na servery,
ako je sieœ Vašej spoloènosti v práci, cez Internet. Aby ste nas-
tavili pripojenie VPN servera:
1. Spojte sa so správcom siete pre užívate¾ské meno, heslo,

meno domény, nastavenia TCP/IP a hostite¾ské meno, ale-
bo IP adresu VPN servera.

2. Klepnite na ikonu Connections v lište navigácie > Settings
> zložku Task v obrazovke Connections.

3. V My Work Network klepnite na Add a new VPN server 
connection.

4. Postupujte pod¾a inštrukcií na obrazovke Make New Con-
nection.

Poznámka: Ak potrebujete online Pomoc k nejakej obrazovke pri
vytváraní nového spojenia, alebo pri zmene nastavení, klepnite
 na ?.
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Zmena pripojení VPN Servera
1. Uistite sa, èi je  Wi-Fi zapnuté.

2. Klepnite na ikonu Connections v lište navigácie a potom
na Settings > Task. 

3. V My Work Network klepnite na Manage existing 
connections > VPN.

4. Klepnite na VPN pripojenie,ktoré checete zmeniœ a potom
klepnite na Edit.

5. V boxe Name vložte nové meno pre pripojenie (napríklad
meno Vašej spoloènosti).

6. V boxe Host name/IP vložte meno VPN servera, alebo IP
adresu.

7. Ved¾a VPN type klepnite na typ autorizácie, ktorá je pou-
žitá pri Vašom zariadení (IPSec/L2TP alebo PPTP). Ak si
nie ste istí ktorú možnosœ použiœ, spýtajte sa správcu.

8. Klepnite na Next.
9. Ak ste na predchádzajúcej obrazovke zvolili IPSec/L2TP, 

klepnite na typ autorizácie. Ak ste zvolili A pre-shared 
key, vložte k¾úè poskytnutý správcom siete a potom klepni-
te na Next.

Poznámka: Ak ste v predchádzajúcej obrazovke zvolili PPTP,
preskoète tento krok.

10. Vložte užívate¾ské meno, heslo a meno domény, poskytnu-
té správcom siete.

Poznámka: Ak meno dpmény nebolo poskytnuté, môžete sa pri-
pojiœ aj bez jeho vloženia.
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11. Aby ste zmenili ïalšie nastavenia, klepnite na Advanced.

Poznámka: Nemusíte zmeniœ prídavné zariadenia pokia¾:
■ Server, ku ktorému ste pripojení nepoužíva dynamicky pri-

raïované IP adresy a musíte vložiœ Vaše nastavenia
TCP/IP,
alebo

■ potrebujete zmeniœ nastavenie DNS, alebo WINS. 

12. Klepnite na tlaèidlo Finish, aby ste uložili zmeny.

Štart pripojení cez VPN Server
Aby ste spustili pripojenie cez VPN server, uistite sa, èi Wi-Fi
je zapnuté a pripojené a potom zvo¾te VPN sieœ.

Nastavenia Proxy servera 
Ak ste pripojení na ISP, alebo súkromnú sieœ poèas synchroni-
zácie, Váš HP iPAQ by mohol stiahnuœ správne proxy nastave-
nia z Vášho poèítaèa. Ak tieto nastavenia nie sú vo Vašom po-
èítaèi, alebo ich treba zmeniœ, budete ich musieœ nastaviœ ruè-
ne. Aby ste nastavili nastavenia proxy servera:
1. Spojte sa s Vaším ISP, alebo správcom siete, pre meno

proxy servera, typ servera, port, použitý Socks protokol 
a Vaše užívate¾ské meno a heslo.

2. Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnutý.

3. Klepnite na ikonu Connections v lište navigácie a potom
na Settings > zložku Task. 

4. V My Work Network klepnite na Edit my proxy server > 
zložku Proxy Settings.

5. Klepnite na This network connects to the Internet a na
zaškrtávacie políèko This network uses a proxy server
to connect to the Internet.

6. V boxe Proxy server vložte meno proxy servera.
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7. Ak potrebujete zmeniœ èíslo portu, alebo nastavenia typu 
proxy servera, klepnite na tlaèidlo Advanced a zmeòte 
požadované nastavenia.

8. Klepnite na OK.
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9
Používanie Bluetooth

Váš HP iPAQ obsahuje vstavanú Bluetooth technológiu, ktorá
umožòuje spojenie na krátke vzdialenosti a poskytuje rýchle,
spo¾ahlivé a bezpeèné bezdrôtové spojenie.

So zapnutým Bluetooth môžete posielaœ informácie, alebo vyko-
návaœ nasledujúce úlohy bezdrôtového spojenia medzi dvomi
Bluetooth zariadeniami do vzdialenosti 10 m:

■ Vymieòaœ si kontakty, termíny a úlohy
■ Posielaœ, alebo vymieòaœ vizitky
■ Presúvaœ súbory
■ Synchronizovaœ s poèítaèom cez spojenie ActiveSync
■ Spojiœ sa s telefónom majúcim Bluetooth a fungovaœ ako

bezdrôtový modem
■ Spojiœ sa s prenosným notebookom umožòujúcim Bluetooth 

spojenie a použiœ HP iPAQ ako bezdrôtový modem.
■ Pripojiœ sa na iné Bluetooth zariadenia (Virtual COM port)
■ Tlaèiœ cez Bluetooth tlaèiareò
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Poznámka: Podrobnejšiu pomoc pozrite v súboroch Help inšta- 
lovaných v iPAQ Pocket PC. V menu Start klepnite na Programs 
> Help > Bluetooth.

■ Vytvoriœ osobnú sieœ (PAN) na komunikáciu, hranie hier,
atï.

Poznámka: Použitie vytáèaného, alebo bezdrôtového pripoje-
nia na Internet, e-mail, do podnikových sietí a ïalšia bezdrôtová 
komunikácia, napr. pomocou Bluetooth, môže vyžadovaœ doda- 
toèný hardvér, èi ïalšie kompatibilné zariadenia okrem štan-
dardnej infraštruktúry štandardu WLAN, alebo zvláštnu zmluvu
na služby. Spojte sa so svojím poskytovate¾om služieb, aby ste
zistili dostupnosœ. Nie všetky pripopojenia na Web sú k dispo-
zícií. Obsah niektorých web stránok môže vyžadovaœ inštalá- 
ciu ïalšieho softvéru. 

Zoznámenie sa s Bluetooth
Pred zaèatím používania Bluetooth, aby ste vytvorili bezdrôto-
vé spojenie, odporúèame zoznámiœ sa s:

■ Termínmi používanými v tejto kapitole
■ Podporovanými službami
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Porozumenie pojmom
V tejto kapitole sú používané nasledujúce výrazy:

Výraz                         Význam

Autenticita                            Musí sa overiœ numerický k¾úè predtým, 
ako bude vykonané spojenie, alebo èinnosœ.

Autorizácia                            Musí sa potvrdiœ spojenie, alebo èinnosœ, 
predtým ako budú vykonané. 

Spojenie / bonding
(pripojené zariadenia)

Vytvorenie spo¾ahlivého spojenia medzi za-
riadeniami. Akonáhle je spojenie vytvorené,
stávajú sa zariadenia párom. Párované za-
riadenie nevyžaduje žiadnu autentifikáciu,
ani autorizáciu.

Adresa zariadenia             Jedineèná elektronická adresa zariadenia 
Bluetooth.

Objavenie zariadenia         Nájdenie a rozpoznanie iného zariadenia
Bluetooth.

Meno zariadenia               Meno, ktoré zariadenie Bluetooth poskytne, 
ak je objavené iným zariadením.

Šifrovanie dát Proces konverzie používaný na zabezpeèenia dát.

Univerzálny k¾úè                Kód, ktorý zadávate pri autentifikácií spojení,
alebo èinností, požadovaný iným zariadením.

Personal Information 
Manage r (PIM)

Skupina programov používaná na usporiada-
nie denných úloh (napr. kontakty, kalendár a
úlohy).

Profily                               Množina nastavení Bluetooth.

Objavenie služby Urèuje, ktoré aplikácie používate s inými zaria-
deniami.

Klúè pripojenia                  Kód na bezpeèné spárovanie zariadení.
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Zapnutie a vypnutie Bluetooth

Podporované služby
Funkcie podporované Bluetooth sa nazývajú službami. Komuni-
kovaœ môžete iba so zariadeniami Bluetooth, ktoré majú aspoò 
jednu z nasledujúcich služieb:

■ BPP (Basic Printer profil)
■ FTP (File Transfer profil)
■ GAP (Generic Access profil)
■ LAP (LAN Access profil)
■ OBEX (Object Exchange profil)
■ OPP (Object Push profil)
■ PAN (Personal Area Network profil)
■ SPP (Serial Port profil)
■ ActiveSync (používa SPP na pripojenie na ActiveSync v

poèítaèi)

Aby ste zapli Bluetooth:

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless,

2. Na obrazovke iPAQ Wireless klepnite na tlaèidlo Bluetooth.

Ak je Bluetooth zapnuté LED, indikátor Bluetooth na pred-
nej èasti Vášho HP iPAQ svieti modro.

ktorá je v lište navigácie v spodnej èasti obrazovky.
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Aby ste vypli Bluetooth, klepnite ešte raz na tlaèidlo Bluetooth.
Keï je Bluetooth vypnuté, LED indikátor Bluetooth LED nesvieti 
a žiadne prichádzajúce, alebo odchádzajúce spojenie Bluetooth 

Tip na šetrenie batérie: Vypnite Bluetooth, ak ho nepoužívate.

Práca s nastaveniami Bluetooth

Otvorenie nastavení Bluetooth
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v 

lište príjkazov.
2. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na tlaèidlo Bluetooth

> Settings .

nie je možné.

Zo zložiek Bluetooth Settings môžete:

■ Zvoliœ, alebo pridaœ profil užívate¾a
■ Zapnúœ a vypnúœ Bluetooth
■ Vložiœ, alebo zmeniœ meno HP iPAQ Bluetooth identifikácie
■ Nastaviœ predvo¾by spojenia
■ Aktivovaœ služby Bluetooth
■ Urèiœ nastavenia bezpeènosti
■ Definovaœ nastavenia pre zdie¾anie a spojenie
■ Prezeraœ sofvér a informácie o portoch

Nastavenie vlastností dostupnosti
Predtým, ako sa HP iPAQ spojí s inými Bluetooth zariadeniami,
musíte vložiœ, alebo zmeniœ vlastnosœ dostupnosti, aby ste urèi-
li ako chcete aby Váš HP iPAQ pôsobil.

Aby ste zobrazili obrazovku dostupnosti :

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v
lište príkazov.
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■ Aktivuje službu
■ Požadovaná autorizácia

2. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na Bluetooth Settings > 
zložku Accessibility.

3. Zvýraznite meno v poli Name a vložte Vaše nové identi-
fikaèné meno zariadenia. Meno zariadenia je to, èo ostat-
né zariadenia vidia na obrazovke, keï urèili Váš HP iPAQ.

4. Zvo¾te Allow other devices to connect.

5. Zvo¾te buï All devices alebo Paired devices only.

Ä
UPOZORNENIE: Vo¾ba All devices umožní zariadeniu, aj neznámemu,
pripojiœ sa na Váš HP iPAQ. Akonáhle sa raz pripoja, platia pre nich
bezpeènostné obmedzenia pre jednotlivé služby také, aké urèíte v nastavení 
Bluetooth. Vo¾ba Paired devices only umožòuje pripojiœ sa na Váš HP
iPAQ iba zariadeniam, ktorým ste to povolili.

Poznámka: Pred pripojením si párové zariadenia zdie¾ajú a 
vymenia vnútorný vygenerovaný k¾úè spojenia.

6. Zvo¾te Other devices can discover me ak chcete umožniœ 
iným zariadeniam nájsœ a urèiœ Váš HP iPAQ. V inom prí-
pade nechajte toto políèko nezaškrtnuté.

Poznámka: Ak iné, vzdialené zariadenie má Vašu adresu a Vy
ste zvolili Other devices can discover me, toto zariadenie
by malo byœ schopné urèiœ a pripojiœ sa, ak ste však nezvolili
Vaše zariadenie ako nepripojite¾né.

7. Klepnite na OK, aby ste uložili zmeny. 

Aktivovanie služieb Bluetooth
¼ubovo¾nú z týchto bezpeènostných možností môžete použiœ
pri presune súborov, vytváraní spojenia cez sériový port, výme-
ne vizitiek, konfigurácií vytáèaného sieœovania, pripojení sa k
osobnej sieti.



Používanie Bluetooth

Užívate¾ská príruèka                                                                                          9-7

■ Požadovaná autentifikácia (Passkey) (s, alebo bez požado-
vaného šifrovania)

Aktivovanie služieb automaticky
Automatické povolenie služieb:
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v

lište príkazov.
2. Klepnite na Bluetooth > Settings > zložku Services.
3. V boxe Services zvo¾te službu, ktorú chcete aktivovaœ: 

File Transfer, Information Exchange, Serial port,
Personal Network Server, Hands free, alebo Dial-up 
Networking Server.

4. Service settings automaticky aktivujú službu a nastavenia
autentifikácie. Klepnite na príslušné zaškrtávacie políèko,
aby ste zmenili nastavenie služby pod¾a Vašej vo¾by.

5. Klepnite na OK, aby ste sa vrátili na obrazovku iPAQ Wire-
less keï ste aktivovali Personal Network Server, alebo 

Ak ste aktivovali File Transfer, Information Exchange, 
Serial Port, alebo Hands free, klepnite na tlaèidlo Ad-
vanced...  a postupujte pod¾a smerníc pre príslušné nasta-

Prídavné nastavenia prenosu súborov
Keï ste aktivovali File Transfer, musíte nastaviœ zložku zdie¾ania,
z ktorej odosielate odchádzajúce súbory, alebo do ktorej prijí-
mate prichádzajúce súbory.
1. Klepnite na ikonu zložky a urèite požadovanú zložku súborov.
2. Klepnite na OK a uložíte nastavenia a ukonèite obrazovku.
3. Znova klepnite na OK a vrátite sa na obrazovku iPAQ Wireless.

Prídavné nastavenia zmeny informácií
Ak ste zvolili Information Exchange a klepli na tlaèidlo Advan-
ced, objeví sa nasledujúca obrazovka.
1. Klepnite na ikonu My business card (vCard).

Dial-up Networking Server. 

venie služby.
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2. Zo zoznamu Contact zvo¾te vizitku a klepnite na OK, aby
ste uložili nastavenia.

3. Ešte raz klepnite na OK a vrátite sa na obrazovku iPAQ Wireless.

Poznámka: Aby ste vytvorili novú vizitku, klepnite na ikonu
Contacts ved¾a ikony vCard a vytvorte novú vizitku. Klepnite
na OK, ak ste skonèili.

Prídavné nastavenia sériového portu
Ak ste zvolili sériový port a klepli na tlaèidlo Advanced:
1. Zmeòte èísla prichádzajúceho a odchádzajúceho COM

portu, ak sú nesprávne.
2. Klepnite na OK a uložíte nastavenia a ukonèite obrazovku.
3. Ešte raz klepnite na OK a vrátite sa na obrazovku iPAQ Wireless.

Prídavné nastavenia Hands Free
Ak ste zvolili Hands Free a klepli na tlaèidlo Advanced:
Nastavenia hands-free sa automaticky nastavia.
1. Klepnite na zaškrtávacie políèka a zvo¾te, alebo nezvo¾te

nastavenia.
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2. Klepnite na OK, uložíte nastavenia a skonèíte obrazovku.
3. Klepnite na OK a vrátite sa na obrazovku iPAQ Wireless.

Požadovanie autorizácie na prístup k službám
Ak ste zvolili požadovanie autorizácie na prístup k službám
musíte autorizovaœ každé pripojenie. Pocket PC sa Vás bude
vždy pýtaœ, èi pripojenie bude povolené. 
Aby ste požadovali autorizáciu na prístup k skužbám:
1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue-

tooth > Settings >zložku Services.
2. Klepnite na zložku služby, ktorú chcete aktivovaœ: File 

Transfer Information Exchange, Serial Port, Dial-up
Networking, Personal Network Server, alebo Audio

3. Zvo¾te Authorization required.
4. Klepnite na OK.

Požadovanie Passkey alebo väzbu
Aby ste vytvorili bezpeèné spojenie s iným zariadením, môžete
použiœ passkey, alebo vytvoriœ väzbu. Môžete tiež pridaœ šifro-
vané dáta na zvýšenie bezpeènosti.

 

Gateway.

Passkey je kód, ktorý vkladáte na overenie spojení požadova-
ných inými zariadeniami. Passkey musíte dopredu poznaœ a
pre spojenie musí byœ použitý obomi stranami.

Ako požadovaœ passkey, alebo väzbu:

1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue-
tooth Settings > Services.

2. Klepnite na zložku pre službu, ktorú chcete povoliœ: File 
Transfer, Information Exchange, Serial Port, alebo
Personal Network Server.

3. Zvo¾te Authentication (Passkey) required.

4. Zvo¾te Encryption Required ak budete žiadaœ, aby všet- 
ky vymieòané dáta medzi zariadeniami boli šifrované.

5. Klepnite na OK.
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Nastavenie zdie¾anej zložky
Môžete urèiœ zložku, do ktorej budú pristupovaœ iné za-
riadenia, ak sa pripoja na Váš  HP iPAQ.

Aby ste zvolili zdie¾anú zložku:

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless > 
Bluetooth Settings > Services.

2. V Services klepnite na File Transfer.

3. V Service Settings zvo¾te uprednostòované nastavenie.

4. Klepnite na zložku Advanced.

5. Klepnite na ikonu Folder a urèite želanú zložku súborov. 
6. Klepnite na OK.

Zoznámenie sa s profilmi
Použite profily, aby ste rýchlo sprístupnili osobné nastavenia
vo viacnásobnom prostredí.

Vytvorenie profilu

Aby ste vytvorili profil:

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v
lište príkazov.
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2. Klepnite na Bluetooth > Settings > General> ikonu Profile.
3. Klepnite na tlaèidlo New.

4. Vložte popisné meno.

5. Zvo¾te existujúci profil, ktorý použijete ako šablónu.

6. Klepnite na OK.

Aktivovanie profilu

Keï je profil vytvorený, budete ho musieœ aktivovaœ, aby fun-
goval ako aktuálny profil.

Aby ste po vytvorení profil aktivovali:

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v
lište príkazov > Bluetooth Settings.

2. V zložke General zvo¾te profil v rozba¾ovacom zozname
Current Profile. 

3. Klepnite na OK.

Uloženie nastavení konfigurácie Bluetooth
do profilu

Aby ste uložili nastavenia HP iPAQ Bluetooth konfigurácie
do profilu:
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v

lište príkazov > Bluetooth > Settings.
2. V zložke General klepnite na ikonu Profile.

5. Nastavte Váš Pocket PC. Môžete urèiœ požadované spojenie,
zdie¾anie a bezpeènostné nastavenia vo všetkých Bluetooth
Services .

6. Klepnite na OK, aby ste uložili zmeny a zatvorili Bluetooth 
Services.

4. Klepnite na OK.

3. Zo zoznamu Add /Delete profiles zvo¾te profil alebo vy-
tvorte nový.
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Premenovanie profilu

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless
v lište príkazov > Bluetooth Settings.

2. V zložke General klepnite na ikonu Lookup.

3. Zo zoznamu Add/Delete Profiles zvo¾te profil.

4. Klepnite na tlaèidlo Rename.

5. Vložte nové popisné meno.

6. Klepnite na OK.

Zmazanie profilu

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless 
> Bluetooth > Settings.

2. V zložke General klepnite na ikonu Lookup.

3. Zo zoznamu Add/Delete Profiles zvo¾te profil.

4. Klepnite na tlaèidlo Delete.

5. Klepnite na Yes aby ste potvrdili zmazanie profilu.

6. Klepnite na OK.
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Práca s Bluetooth Managerom

Párovanie zariadení

Len, èo sú dve zariadenia spárované, majú vytvorený medzi se- 
bou vzœah. Žiadny ïalší vstup užívate¾a nie potrebný. Z toho
vyplýva, že pripojenia a èinnosœ medzi dvomi zariadeniami sú 
bez stálej autorizácie od užívate¾a. 

Bluetooth Manager použite na:

■ Vytvorenie spojenia
■ Výmenu vizitiek
■ Riadenie on-screen displeja
■ Skrátené povely displeja

Otvorenie Bluetooth Manager
V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v
lište príkazov > Bluetooth Manager.

Prvá obrazovka, ktorá sa zobrazí je My Shortcuts.

Urèenie a vo¾ba zariadenia
Ak ste požiadaní urèiœ zariadenie a pripojiœ sa naò, prehlia-
daè Bluetooth h¾adá ïalšie Bluetooth zariadenia.

Môžete spárovaœ zariadenia tak, že si musia vymeniœ pred 
každým spojením poèítaèom vygenerovaný bezpeènostný k¾úè
nazývaný tiež "k¾úè pripojenia". Je vytvorený z adresy Bluetooth
zariadenia, náhodného èísla  a užívate¾om urèeného hesla.

Aby ste spárovali zariadenia:

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v
lište príkazov > Bluetooth > Manager.

2. Klepnite na Tools > Paired devices.

3. Klepnite na Add.

4. Klepnite na ikonu Lookup.
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5. Klepnite na zariadenie.

6. Vložte heslo do po¾a Passkey.

7. Klepnite na OK.

8. Vložte to isté heslo do druhého zariadenia. 

Poznámka: Niektoré zariadenia ako mobilné telefóny potrebujú
byœ uvedené do režimu, ktorý prijíma spojenie z iného zariade-
nia. Viac informácií pozrite v užívate¾skej príruèke zariadenia.

Zrušenie partnerstva zariadení

Môžete zrušiœ partnerstvo medzi zariadeniami:

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v
lište príkazov > Bluetooth > Manager.

2. Klepnite na Tools > Paired devices.

3. Klepnite na meno zariadenia.

4. Klepnite na Remove.

5. Klepnite na Yes aby ste zrušili partnerstvo zariadení.
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Aby ste vytvorili pripojenie ActiveSync na Vašom Pocket PC:
1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue-

tooth > Manager.
2. Klepnite na New > ActiveSync via Bluetooth > Next.

Urèenie komunikaèného portu
Môžete urèiœ virtuálne COM porty použité na vytvorenie 
spojenia cez sériový port. Možno budete musieœ urèiœ tieto
COM porty pre èinnosti ako napríklad tlaè.

Použite prijímajúci COM port, keï iné zariadenia otvoria sério-
vé spojenie. Použite odosielajúci COM port, ak Vy inicializuje-
te sériové spojenie s iným zariadením.

Aby ste urèili komunikaèný port:

1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Bluetooth 
Settings > Services.

2. V zložke Services klepnite na Serial Port a na tlaèidlo 
Advanced...

3. Zaznamenajte si mená prijímajúceho a odosielajúceho

4. Klepnite na OK.

COM portu.

Pripojenie iných zariadení
Použite ActiveSync, sériové a vytáèané spojenia na komuniká-
ciu s iným Bluetooth zariadením. Vytvorte partnerstvo s telefó-
nom a nastavte ponúkané Bluetooth služby.

Vytvorenie spojenia ActiveSync
Môžete nastaviœ partnerstvo ActiveSync s poèítaèom majúcim
Bluetooth, prièom najprv nastavte poèítaè a potom nastavte 
Váš iPAQ Pocket PC.
Aby ste vytvorili partnerstvo ActiveSync s poèítaèom majúcim
Bluetooth, pozrite do dokumentácie, ktorá bola v dodávke poèí-
taèa.
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3. Postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu spojenia.

Poznámka: Uistite sa, èi nastavenie portu ActiveSync COM na 
Vašom HP iPAQ je ten istý ako nastavenie COM portu vo Va-
šom poèítaèi.

4. V obrazovke Bluetooth Browser zvo¾te poèítaè, s ktorým 
sa chcete zosynchronizovaœ. Klepnite na Next.
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.

Vytáèaný prístup na sieœ

5. V položke Serial Port Selection zvo¾te meno sériového portu
pre poèítaè zvolený vyššie, potom klepnite na Next > Finish.

Vytvorenie sériového pripojenia
Použite spojenie cez bezdrôtový Bluetooth sériový port iba ak
by ste chceli spojenie cez sériový kábel. Muste nakonfigurovaœ
aplikáciu, ktorá bude používaœ spojenie cez správny sériový port.

Aby ste vytvorili sériové pripojenie:

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless > 
Bluetooth > Manager.

2. Klepnite na New > Explore a Bluetooth device > Next.

3. Postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu pripojenia.

Pri použití sieœového vytáèania (DUN), vzdialené zariadenie,
ktoré poskytuje službu sieœového vytáèania a vzdialený po-
èítaè, na ktorý ste pripojený, musia maœ oba prístup na telefón. 
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Zariadenia, ktoré môžu poskytnúœ vytáèané sieœovanie zahr-

■ Mobilné telefóny
■ Stolové poèítaèe
■ Modemy

Používanie výtáèaného prístupu na sieœ
Aby ste sa pripojili na zariadenie používajúce prístup cez modem
1. V obrazovke Today klepnite na  iPAQ Wireless > Blue-

tooth > Manager.
2. Klepnite na New > Connect to a Network > Next.
3. Postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu pripojením.

Poznámka: Len èo ste vytvorili rýchly prístup sieœového vytáèa-
ni so zariadením, klepnite a držte ikonu rýchleho prístupu v
zložke Bluetooth Manager a klepnite na Connect.

4. Klepnite na New Connection.
5. Klepnite na OK.
6. Vložte meno do po¾a Connection Name
7. Vložte telefónne èíslo. Niekedy musíte vložiœ kód krajiny, 

a kód oblasti, pod¾a toho odkia¾ voláte.
8. Klepnite na OK, aby sa zaèalo vytáèanie.

Poznámka: Niektoré mobilné telefóny vyžadujú vytvorenie part-
nerstva medzi zariadeniami (pozrite èasœ "Partnersto zariadení")

Aby ste sa pripojili na Internet a použili Pocket Internet Explorer,
musíte sa najptv v Bluetooth Manager pripojiœ na Bluetooth tele-
fón. Aby ste vytvorili toto spojenie, predvolené vytoèenie spo-
jenia pre Pocket Internet Explorer:
DôLEŽITÌ: Všetky preddefinivané Bluetooth pripojenia sú uro-
bené pomocou nasledujúcej procedúry. Preddefinované pripo-
jenia nemôžu byœ urobené cez Bluetooth Settings v obrazovke

òujúce Bluetooth.

iPAQ Wireless.
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1. V obrazovke Today klepnite na Start > Settings > 
Connections.

2. Klepnite na ikonu Connections > zložku Advanced.
3. Klepnite na Select Networks.
4. Aktivujte Bluetooth Settings v rozba¾ovacom zozname.

Poznámka: Bluetooth pripojenie cez modem, ktorý ste vytvorili 
môžete zobraziœ iba z Bluetooth Settings na strane Connections 
Task.

Pripojenie sa na personálnu sieœ
Pripojte dve, alebo viac Bluetooth zariadení, spolupracujúcich,
alebo hrajúcich hry.
Aby ste vytvorili pripojenie na personálnu sieœ:
1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue-

tooth > Manager.
2. Klepnite na New > Join a personal network > Next. 
3. Postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu spojenia.

Práca so súbormi
Môžete si vymieòaœ informácie s pripojeným zariadením. Mô-
žete použiœ Bluetooth File Explorer na:

■ Navigáciu po adresároch.
■ Prezeranie súborov a zložiek.
■ Vytvorenie nových zložiek.
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■ Posielaœ a prijímaœ súbory zo vzdialeného zariadenia.
■ Zmazaœ a premenovaœ súbory na vzdialenom zariadení.

Vytvorenie spojenia File Transfer
1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue

tooth > Manager.

Prvá obrazovka zobrazí My Shortcuts.

2. Klepnite na New > Browse files on a remote device > 

3. Postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu pripojenia.

Poznámka: Vzdialené zariadenie musí maœ zapnutý Bluetooth 

kytne spojenie.
. 

Zaslanie súborov
1. Klepnite a držte ikonu príkazu rýchleho prístupu prenosu sú- 

2. Klepnite na File > Send a File.

3. Urèite súbor(y) na odoslanie.

4. Klepnite na súbor(y), ktorý chcete poslaœ.

5. Klepnite na OK.

Vytvorenie zložky na vzdialenom zariadení
1. Klepnite a držte ikonu príkazu rýchleho prístupu prenosu sú- 

 

2. Nastavte sa na miesto, kde chcete vytvoriœ novú zložku. 

3. Klepnite na File > Create a folder.

4. Vložte meno zložky pokia¾ je zvolené New Folder a 
klepnite na Enter.

5. Klepnite na OK.

Next.

a nastavenú možnosœ zistenia zariadenia predtým ako sa vys-

boru a klepnite na Connect.

boru a klepnite na Connect.
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Prijatie súboru zo vzdialeného zariadenia
1. Klepnite a držte ikonu príkazu rýchleho prístupu prenosu 

2. Nastavte sa na miesto

3. Klepnite na súbor.

4. Klepnite na File > Get.

súboru a klepnite na Connect.

5. Klepnite na OK.

Zmazanie súboru na vzdialenom zariadení
1. Klepnite a držte ikonu príkazu rýchleho prístupu prenosu sú- 

2. Nastavte sa na miesto na vzdialenom zariadení.

3. Klepnite na súbor.

4. Klepnite na File > Delete.

5. Klepnite na Yes aby ste potvrdili zmazávaný súbor.

6. Klepnite na OK.

Výmena vizitiek
Pri výmene vizitiek môžete:

■ Nastaviœ Vašu vlastnú vizitku.
■ Poslaœ vizitku na jedno, alebo viac zariadení. 
■ Požiadaœ o vizitku z jedného, alebo viac zariadení.
■ Vymeniœ si vizitku s jedným, alebo viac zariadeniami.
Musíte stanoviœ predvolené kontaktné meno, aby ste mohli pos- 
laœ, alebo vymeniœ si informácie vizitiek. 

Najprv musíte urèiœ Vašu predvolenú vizitku v zložke Informa-
tion Exchange v Bluetooth Settings. Toto meno bude pred-
volené pri prenosoch vizitky.

boru a klepnite na Connect.
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Nastavenie informácií Vašej vizitky
Aby ste nastavili Vašu vizitku:

1. Vytvorte kontakt v programe Contacts, ktorý obsahuje
Vaše meno, titul a ïalšie informácie.

2. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue
tooth Settings > zložku Services.

3. V položke Services zvo¾te Information Exchange.

4. Klepnite na tlaèidlo Advanced...

5. Klepnite na ikonu My business card (vCard).

6. Zo zoznamu kontaktov si zvo¾te kontakt.

7. Klepnite na OK.

Zaslanie vizitky

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v
lište príkazov > Bluetooth > Manager..

2. Klepnite na Tools > Business Card Exchange.

3. Klepnite na ikonu Send.

4. Klepnite na zariadenie, kde chcete poslaœ vizitku. 

5. Klepnite na OK.

Poznámka: Uistite sa, èi prijímacie zariadenia bolo aktivované
prijaœ prenos.

Vyžiadanie vizitky

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v
lište príkazov > Bluetooth > Manager..

2. Klepnite na Tools > Business Card Exchange..

3. Klepnite na ikonu Request .
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2. Klepnite a držte ikonu, alebo zoznam mien a potom 

3. Klepnite na OK.

4. Klepnite na zariadenie, z ktorého si chcete vyžiadaœ vizitku. 

5. Klepnite na OK.

Výmena vizitiek

Môžete si vymeniœ vizitky s iným zariadením. Ak je aktivovaná
táto možnosœ, vizitka bude poslaná priamo do Vášho zoznamu
Contacts v Pocket Outlook.

Aby ste si vymenili vizitky:

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v
lište príkazov > Bluetooth > Manager.

2. Klepnite na Tools > Business Card Exchange.

3. Klepnite na ikonu Exchange.

4. Klepnite na zariadenie, s ktorým si chcete vymeniœ vizitky.

5. Klepnite na OK.

Otvorenie spojenia
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v 

lište príkazov > Bluetooth > Manager..

klepnite na Connect.
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Zobrazenie stavu pripojenia
Môžete zobraziœ:
■ Meno pripojenia
■ Meno zariadenia

Práca s pripojeniami
Môžete vytvoriœ rýchly prístup, aby ste otvorili a zobrazili in-
formácie o pripojeniach.

Vytvorenie rýchleho prístupu
Vytvorenie rýchleho prístupu na jednu, alebo viac služieb ne-
nadviaže spojenie. Umistni iba rýchly prístup do zložky Short-
cut v Bluetooth Manager.

■ Stav pripojenia
■ Dåžku spojenia
■ Silu signálu
Aby ste prezreli stav spojenia: 

1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v 
lište príkazov > Bluetooth > Manager.

2. Klepnite a držte ikonu aktívneho pripojenia, alebo zoznam 
mien a klepnite na Status.

3. Klepnite na OK.

Skonèenie pripojenia
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v 

lište príkazov > Bluetooth > Manager.

2. Klepnite a držte ikonu aktívneho pripojenia, alebo zoznam mien.

3. V menu klepnite na Disconnect.

4. Klepnite na OK.
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Aby ste vytvorili rýchly prístup:
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v

lište  príkazov > Bluetooth > Manager.
2. Klepnite na New a potom na typ služby a klepnite na Next. 
3. Postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu pripojenia.

Poznámka: Partnerské zariadenia sú oznaèené znaèkou.

Zmazanie rýchleho prístupu
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless > 

Bluetooth > Manager.
2. Klepnite a držte ikonu pripojenia, alebo zoznam mien.
3. V menu klepnite na Delete.
4. Klepnite na Yes, aby ste potvrdili zmazanie rýchleho prístupu.
5. Klepnite na OK.

Zobrazenie rýchleho prístupu
Môžete si prezeraœ rýchly prístup ako ikony, alebo ako zoznam.
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless > 

Bluetooth > Manager..
2. Klepnite na View.
3. Klepnite na List, alebo Icon.
4. Klepnite na OK.
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10
Pripojenie na Internet

Použite Váš iPAQ Pocket PC na pripojenie na Internet, alebo
na sieœ.
Aby ste posielali, alebo prijímali e-maily v Inbox a prezerali Web
stránky cez Pocket Internet Explorer, musíte nastaviœ vzdiale-
né pripojenie so zariadeniami ako je modemová karta Secure
Digital Input/Output (SDIO), ethernet karta, alebo bezdrôtová
karta 802.11x. Môžete použiœ Bluetooth zariadenie ako tele-
fón, alebo LAN prístupvý bod.

Poznámka: Použitie vytáèaného, bezdrôtového Internetu, 
e-mailu, práce v sieti a bezdrôtového spojenia ako Bluetooth,
môžu požadovaœ zakúpenie ïalšieho hardvéru a iného kom-
patibilného príslušenstva, okrem toho štandardnú bezdrôtovú, 
Wi-Fi infraštruktúru a oddelene zakúpený servis. Dohodnite si 
s poskytovate¾om servisu možnosœ pokrytia Vašej oblasti. Ob-
sah nie všetkých strániok je prístupný. Obsah niektorých Web 
stránok požaduje inštalovanie prídavného softvéru.

Poznámka: Viac informácií o tomto subjekte pozrite v súbo-
re Help na Vašom iPAQ Pocket PC klepnutím na Start > Help
> Connections.
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Pripojenie na privátnu sieœ
1. Predtým, ako zaènete, uistite sa, èi máte telefónne èíslo ser-

vera, užívate¾ské meno, heslo. Tieto informácie môžete zís-
kaœ od správcu siete.

2. Klepnite na Start > Settings > zložku Connections >ikonu

3. V My Work Network postupujte pod¾a inštrukcií pre oba
typy spojenia. Viac informácií o pripojení Bluetooth poz-
rite v  "Nastavenie pripojení VPN Server", alebo "Nastave-
nie Proxy servera" v Kapitole 8, "Použitie Wi-Fi". Viac in- 
formácií o Bluetooth pripojeniach pozrite v Kapitole 9
v èasti "Používanie Bluetooth".

Vloženie internetovej adresy
Pomocou Pocket Internet Explorer a pripojením na Internet
môžete prezeraœ Web stránky na uPAQ Pocket PC napísaním
adresy, alebo Uniform Resource Locator (URL) v lište Adries.

Poznámka: Web stránky, ktoré používajú Hypertext Markup Langu-
age (HTML) 4.0, Dynamic HTML (DHTML), animované Graphic 
Interchange Format (GIF) obrázky a Java applety nemusia v Poc-
ket Internet Explorer pracovaœ správne bez prídavného softvéru.

Aby ste do Vášho iPAQ Pocket PC vložili internetovú adresu (URL):
1. V menu Start klepnite na Internet Explorer > Address Bar.

Poznámka: Ak lišta adresy nie je vidite¾ná, klepnite na View > 
Address Bar, aby ste ju zapli.

2. Vložte internetovú adresu (URL) do lišty adresy v Internet 
Explorer.

3. Klepnite na ikonu Go.
Toto je všeobecná cesta sprístupniœ web stránku na Internete.

Connection.
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Používanie zoznamu ob¾úbených položiek
Pomocou Pocket Internet Explorer a pripojením na Internet, 
môžete prezeraœ Web stránky na iPAQ Pocket PC zvolením
Web stránky zo zoznamu ob¾úbených položiek Favorites.
Aby ste zvolili Web stránku zo zoznamu Favorites:
1. V menu Start klepnite na Internet Explorer.
2. Klepnite na ikonu Favorites a na Web stránku, ktorú chce-

te prezeraœ.
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11
Rozširujúce karty

Môžete si kúpiœ volite¾né rozširujúce karty na:
■ Rozšírenie pamäte iPAQ Pocket PC pomocou Compact

Flash (CF), Secure Digital (SD), alebo Multimedia Memory
(MMC) karty.

■ Zvýšenie funkènosti Secure Digital Input/Output (SDIO) 
fotoaparát.

Aby ste si kúpili rozširujúcu kartu, alebo iné príslušenstvo 
navštívte: www.hp.com/go/ipaqaccessories.
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Vloženie Secure Digital (SD) 
rozširujúcej karty

Aby ste vložili kartu Secure Digital (SD) do rozširujúceho slotu
na iPAQ Pocket PC:
1. Urèite slot na hornej strane iPAQ Pocket PC.
2. Odstráòte ochrannú pásku z umelej hmoty.
3. Vložte rozširujúcu karu do rozširujúceho slotu a zatlaète

dole, kým karta nesadne na svoje miesto.

Poznámka: Ak Vaša rozširujúca karta nie je rozpoznaná, postu-
pujte pod¾a inštrukcií výrobcu, aby ste ju nainštalovali.
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Vybratie Secure Digital (SD) 
rozširujúcej karty

Aby ste vybrali Secure Digital (SD) rozširujúcu kartu z rozširu-
júceho slotu na iPAQ Pocket PC:
1. Zatvorte všetky aplikácie, ktoré používajú rozširujúcu kartu.
2. Vyberte kartu zo Secure Digital rozširukúceho slotu ¾ah-

kým zatlaèením karty dole 1, aby ste ju odblokovali.
3. Keï sa karta uvo¾ní a vysunie 2, vyberte ju z rozširujúce-

ho slotu.

Ä
UPOZORNENIE: SD karty musia byœ pred vybratím odblokované. Ak vy-
beriete SD kartu pred jej odblokobaním, môžete poškodiœ rozširujúci slot.
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Vloženie Compact Flash (CF) 
rozširujúcej karty

Aby ste vložili kartu Secure Digital (SD) do rozširujúceho slotu
v iPAQ Pocket PC:
1. Urèite slot CF Type II na vrchu iPAQ Pocket PC.
2. Odstráòte ochrannú pásku z umelej hmoty.
3. Vložte CF kartu do rozširujúceho slotu a zatlaète dole,

kým úplne nesadne na svoje miesto.

Poznámka: Ak Vaša karta nie je rozpoznaná, postupujte pod-
¾a inštrukcií výrobcu a nainštalujte ju.
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Vybratie Compact Flash (CF) 
rozširujúcej karty

Aby ste vybrali CF rozširujúcu kartu z Compact Flash Type II 
rozširujúceho slotu na iPAQ Pocket PC:
1. Zatvorte všetky aplikácie, ktoré používajú rozširujúcu kartu.
2. Vytiahnite okraj CF karty, aby ste vybrali kartu z rozširujúc- 

ho slotu.

Zobrazenie obsahu pamäœových kariet
Na zobrazenie obsahu pamäœových kariet použite File Explorer,
volite¾ná Secure Digital karta.
1. V menu Start klepnite na Programs > File Explorer.
2. Klepnite na hlavný adresár My Device a zvo¾te príslušnú

zložku karty, aby ste videli zoznam súborov a zložiek.
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12
Riešenie problémov

Nasledujúce rady použite pri riešení problémov s Vaším
iPAQ Pocket PC.

Všeobecné problémy

Problém              Riešenie

Na obrazovke
nie je niè vidieœ.

■ Uistite sa, èi je iPAQ Pocket PC zapnutý.
■ Reštartujte zariadenie stylusom tak, že ¾ahko stlaèíte tlaèidlo

Reset .
■ Vyberte a vymeòte batériu.

Batéria sa nedá
udržaœ nabitá

■ Vždy majte iPAQ Pocket PC pripojený do adaptéra strie-
davého prúdu, keï iPAQ Pocket PC nepoužívate.

■ V osvetlení pozadia nastavte intenzitu na najnižšiu úroveò,
aby sa šetrila batéria.

■ Vypnite Bluetooth a Wireless LAN, keï ich nepoužívate.
■ Tipy na šetrenie batérie pozrite v Kapitole 3, "Riadenie ba-

térie".

Osvetlenie poza-
dia sa vypína

■ V nastaveniach Backlight zmenšite èas, kedy zostane osvet- 
lenie zapnuté, kým sa iPAQ nepoužíva.

■ Zvo¾te možnosœ zapnutia osvetlenia pozadia, keï sa dot-
knete obrazovky, alebo stlaèíte tlaèidlo.

(pokraèovanie)
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Chcem s iPAQ
Pocket PC
cestovaœ

■ Zálohujte informácie. Viac podrobností pozrite v èasti
"Zalohovanie informácií" v Kapitole 4.

■ Odpojte všetky externé zariadenia.
■ Vezmite so sebou adaptér striedavého prúdu a nabíjaèku.
■ Majte iPAQ Pocket PC v ochrannom obale a prepravujte 

ho vo Vašej batožine.

Chcem s iPAQ
Pocket PC
cestovaœ do
zahranièia

Uistite sa èi máte kábel a zástreèu adaptéra pre príslušnú kra-
jinu, do ktorej cestujete.

Musím vypnúœ
Bluetooth a 
Wi-Fi pri cesto-
vaní lietadlom.

Aby ste vypli všetky funkcie bezdrôtového prenosu, v obrazovke
Today klepnite na Start > iPAQ Wireless a potom na tlaèidlo 
ALL OFF   v spodnej èasti obrazovky. 

Chcem zabaliœ 
iPAQ Pocket PC 
pre odoslanie
do opravy

1. Zálohujte informácie.
2. Odpojte všetky externé zariadenia.
3. Zaba¾te iPAQ Pocket PC a všetky externé zariadenia do o-

chranného obalu. Priložte prídavnú dokumentáciu, alebo po-
ložky ako je to uvedené v pokynoch podpory zákazníkov. 

(pokraèovanie)

(pokraèovanie)

Problém              Riešenie 
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Chcem vidieœ
aktuálny dátum

Aktuálny dátum je zobrazený vo vrchneh èasti obrazovky Today.

Nemôžem vidieœ
všetky moje
schôdzky

Uistite sa, èi schôdzka, ktorú ste zapísali, je vo zvolenej kategó-
rii.

Nemôžem nájsœ
dokument, alebo 
pracovný zošit,
ktorý som uložil. 

Pocket Word a Excel poznajú a zobrazia iba dokumenty v jed-
nej zložke pod My Documents. Napríklad, ak ste vytvorili inú 
zložku v zložke Personal v My Documents, dokumenty v tejto
zložke nebudú zobrazené.
Aby ste našli dokument, alebo pracovný zošit, klepnite na 
Start >Programs > File Explorer. Otvorte zložku, ktorú ste
vytvorili a potom klepnite na súbor, ktorý h¾adáte.

(pokraèovanie)

(pokraèovanie)

Problém              Riešenie 

Nemôžem sa pri-
pojiœ na sieœ � Uistite sa, èi ste pridali nevyhnutné informácie pre ser-

ver.
� Uistite sa, èi sieœ, na ktorú sa pokúšate pripojiœ nie je preœa-

žená.
� Ak používate kartu SDIO Ethernet uistite sa, èi sú nainštalo-

vané pre kartu správne ovládaèe.
� Uistite sa, èi sú nainštalované správne ovládaèe pre kartu.
� Klepnite na Start > Settings > zložku Connections > 

Connections a skontrolujte nastavenia spojenia. Klepnite na
OK  keï ste skonèili, aby sa uložili zmeny.

� Uistite sa, èi WEP k¾úè je správny.
� Uistite sa, èi IP adresa je správna.
� Uistite sa, èi hardvér, ktorý používate s HP iPAQ je správne

nakonfigurovaný a funkèný.
� Stylusom ¾ahko stlaète tlaèidlo Reset a reštartujte zariadenie.

� Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnuré.■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Zariadenie
vždy pýta
heslo

Klepnite na Start > Settings > Personal > HP ProtectTools, aby
ste sa uistili, èi nastavenie hesla je nakonfigurované ako chcete.

Nemôžem nájsœ
súbory zaslané
iným zariadením

Skontrolujte zložku My Documents, ktorá je preddefinovaná na
prijímanie súborov.

(pokraèovanie)

Problém              Riešenie 
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ActiveSync
Nasledujúce rady použite pri riešení problémov s ActiveSync
vo Vašom iPAQ Pocket PC. Viac podrobných informácií o 
Microsoft ActiveSync pozrite v Kapitole 2, v èasti "Synchroni-
zovanie Vášho Pocket PC poèítaèom".

Problém              Riešenie 

(pokraèovanie)

Nemôžem sa pri-
pojiœ k poèítaèu
pomocou kolísky

� Uistite sa, èi ste nainštalovali Microsoft ActiveSync 3.7 , ale- 
bo vyšší do hostite¾ského poèítaèa, pred pripojením HP iPAQ
naò.

� Uistite sa, èi iPAQ Pocket PC je pripojený na kolísku a èi ko-
líska je pripojená k poèítaèu.

� Uistite sa, èi iPAQ Pocket PC je bezpeène usadený v kolíske
a má kontakt s konektorom kolísky. 

� Uistite sa, èi v poèítaèi beží operèený systém Microsoft Win-
dows 98SE, ME, 2000, alebo XP a èi ste nainštalovali Micro-
soft ActiveSync3.7 , alebo novší. Tiež sa uistite, èi ste pripo-
jený priamo na USB port poèítaèa a nie cez USB rozboèku. 

� Odinštalujte a znova nainštalujte ActiveSync.
� Ak beží softvér na oddelenie jednej siete od druhej, odpojte

ho. Ak potom môžete synchronizovaœ, spojte sa s dodávate-
¾om softvéru, aby ste zistili informácie ako nakonfigurovaœ
požadované vylúèenia, aby sa odstránil tento problém.

Pripojil som HP 
iPAQ pred
inštalovaním
Microsoft 
ActiveSync.

1. Odpojte iPAQ Pocket PC od poèítaèa.
2. Vo Windows 98, alebo 2000 kliknite na Start > Settings > 

Control Panel > System.  Automaticky sa otvorí Device 
Manager. Urèite a zvo¾te záznam neznámeho USB zaria-
denia a kliknite na Remove (odstrániœ), alebo na Uninstall 
(odinštalovaœ) vo Windows 2000.

3. Reštartujte poèítaè a umožnite mu zistiœ USB zariadenie.
4. Inštalujte Microsoft ActiveSync 3.7 alebo novší.
5. Znova pripojte HP iPAQ k poèítaèu.

■

■

■

■

■

■
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(pokraèovanie)

Problém              Riešenie 

Microsoft 
ActiveSync nemôže
urèiœ môj HP 
iPAQ keï
synchronizujem

� Uistite sa, èi je zariadenie zapnuté.
� Uistite sa, èi sú všetky káble bezpeène pripojené.
� Odpojte Váš iPAQ Pocket PC z HP Deskop kolísky, alebo

odpojte z kábla Autosync, zapnite napájanie zariadenia 
stlaèením tlaèidla Power potom ho vložte naspäœ do syn- 
chronzaènej kolísky, alebo ho pripojte na kábel. 

� Stylusom ¾ahko stlaète tlaèidlo Reset a reštartujte zariadenie.
� Skontrolujte nastavenia Connection Settings v ActiveSync

vo Vašom poèítaèi, aby ste sa uistili, èi komunikaèné porty, 
ktoré používate sú aktívne.

Nemôžem otvoriœ
e-mail v Messa- 
ging po znova 
zavedení Micro-
soft ActiveSync.

Použite Microsoft ActiveSync aby ste zosynchronizovali HP iPAQ 
Pocket PC s poèítaèom. Viac infomácií pozrite v Kapitole 2, "Syn-
chronizovanie Vášho Pocket PC s poèítaèom"

Pokúšal som
sa synchronizo- 
vaœ pracovný
zošit a súbor
je nezistený
v Microsoft 
ActiveSync.

Pocket Excel nepodporuje všetky formáty Excel a preto Microsoft
ActiveSync nemôže synchronizovaœ súbor. 

■

■

■

■

■
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Rozširujúce karty
Nasledujúce rady použite pri riešení problémov s rozširujúci-
mi kartami na iPAQ Pocket PC. Viac informácií o rozširujú-
cich kartách pozrite v Kapitole 11, "Rozširovacie karty".

Problém              Riešenie 

HP iPAQ nerozoz-
ná rozširujúcu
kartu

� Uistite sa, èi ste pevne zatlaèili kartu do HP iPAQ na svoje
miesto.

� Uistite sa, èi ste vložili príslušnú kartu do príslušného slotu.

Nemôžem vložiœ
kartu

� Uistite sa, èi nálepka smeruje k prednej èasti zariadenia.
� Uistite sa, èi nevkladáte kartu šikmo.
� Uistite sa, èi vkladáte kartu spojovacou èasœou dopredu. 

Nemôžem vybraœ
kartu

Potlaète  SD kartu a odblokujete zaisœovací mechanizmus. Karta
sa nepatrne vysunie a môžete ju ¾ahko vybraœ.

HP iPAQ 
nemôže spoznaœ
kartu

� Uistite sa,èi ste vložili ovládaèe, ktoré boli priložené k rozši-
rujúcej karte.

� Stylusom ¾ahko stlaète tlaèidlo Reset a reštartujte zariadenie.

■

■

■

■

■

■

■



Riešenie problémov

Užívate¾ská príruèka                                                                                        12-8

Wi-Fi
Nasledujúce rady použite pri riešení problémov s Wi-Fi a
Vaším iPAQ Pocket PC. Viac informácií o Wi-Fi pozrite v 
Kapitole 8, "Používanie Wi-Fi".

Problém              Riešenie 

Nemôžem sa  pri-
pojiœ na žiadny
prístupový bod.

� Uistite sa, èi WLAN je zapnutá.
� Uistite sa, èi sa chcete pripojiœ na zariadenie urèujúce sieœ.
� Uistite sa, èi ste zadali nevyhnutné autorizaèné k¾úèe, ak 

sú požadované systémom.
� Uistite sa, èi sa Váš iPAQ Pocket PC nachádza vo vnútri

Som pripojený
na prístupový 
bod, ale sa nemô-
žem pripojiœ na
Internet.

Ak bezdrôtová sieœ, na ktorú ste pripojený je pripojená na Work,
sieœ môže požadovaœ proxy. Aby ste nastavili proxy:

1. Opýtajte sa správcu siete na nastavenia proxy. 
2. V obrazovke Today klepnite Start > Settings > zložku

3. Viac informácií pozrite v Kapitole 8, "Nastavenie proxy ser-

Nevidím moju
bezdrôtovú sieœ
na mojom HP 
iPAQ.

Vaša bezdrôtová sieœ by mohla byœ nevysielajúcou sieœou.

2. Klepnite na zložku Advanced > Select Networks.
3. Potupujte pod¾a inštrukcií na obrazovke.

Prenos dát trvá
príliš dlho

� Ak je Bluetooth zapnutý, vypnite ho.

prístupového bodu.

Connection  > ikonu Connection  > Set up my proxy 
server.

vera".

1. V obrazovke Today klepnite Start > Settings > zložku
Connection  > ikonu Connection  > Settings.

(pokraèovanie)

■

■

■

■

■
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(pokraèovanie)

Problém              Riešenie 

Nemôžem sa pri-
pojiœ na dostupnú
sieœ uvedenú v
zozname sietí
bez mena

Je pravdepodobné, že sieœ je "skrytá", alebo nie-SSID vysielajúca
sieœ. Musíte vedieœ meno siete (SSID), aby ste sa mohli pripojiœ.

1. Klepnite na Start > Settings > Connection > Connections 
> Advanced > Select Networks.

2. Zvo¾te Add New Settings.
3. Vložte meno siete (SSID).
4. Zvo¾te príslušné hodnoty v boxe Connects to:
5. Ak sú požadované WEP nastavenia, klepnite na zložku

Authentication a vložte ich.

Nemôžem sa
spo¾ahlivo pripo-
jiœ na dostupnú
sieœ, alebo
spojenie sa
èasto prerušuje.

Uistite sa, èi je v danej oblasti dostatoène silný signál.
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Bluetooth
Nasledujúce rady použite pri riešení problémov s Bluetooth
na Vašom iPAQ Pocket PC. Viac informácií o Bluetooth poz-
rite v Kapitole 9 "Používanie Bluetooth". .

Problém              Riešenie 

(pokraèovanie)

Nemôžem objaviœ
iné zariadenie

� Uistite sa, èi je Bluetooth zapnutý.
� Posuòte ukonèenie na zariadenie.
� Uistite sa, èi nemáte obmedzenú schopnosœ vidieœ zariadenia. 
� Uistite sa, èi zariadenie, na ktoré sa pokúšate pripojiœ je zap-

nuté, má povolený prístup a môže byœ objavené inými.

Môžem vidieœ iné
zariadenia, ale
nemôžem sa pri-
pojiœ a vymeniœ
si dáta

� Uistite sa, èi iné zariadenie nezakázalo prístup. 
� Skúste inicializovaœ párovanie s iným zariadením. Niektoré

Bluetooth zariadenie môžu iba inicializovaœ párovanie a ne-
môžu odpovedaœ na požiadavky iných zariadení.

Ostatné zariade-
nia nemôžu nájsœ,
alebo sa pripojiœ
na moje zariadenie

� Uistite sa, èi je  Bluetooth zapnutý.
� Posuòte ukonèenie na zariadenie.
� Uistite sa, èi ste nezakázali objavenie Vášho zariadenia iný-

mi zariadeniami.
� Skontrolujte nastavenia Bluetooth, aby ste sa uistili, èi ste po-

volili možnosœ, aby bol Váš iPAQ objavený inými a mohol

Ostatné zariade-
nia neprijímajú
moje správne in-
formácie z vizitky

� Uistite sa, èi ste správne nastavili informácie vizitky v nasta-
veniach Bluetooth Settings.

� Skontrolujte nastavenia Bluetooth Settings a uistite sa, èi ste 
nezakázali túto funkciu.

byœ pripojený.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Ostatné zariade-
neprijímajú
moje správne
informácie z
vizitky.

■ Uistite sa, èi ste správne nastavili informácie vizitky v
nasatveniach Bluetooth Settings.

■ Skontrolujte nastavenia Bluetooth Settings a uistite sa,
èi ste nezakázali túto funkciu.

iPAQ Pocket PC
nemôže nájsœ
mobilný telefón
s funkciou
Bluetooth.

■ Uistite sa, èi Váš mobil je v režime disco.
■ Spojte sa s výrobcom mobilného telefónu a spýtajte sa, èi

existuje aktualizácia mikroprogramového vybavenia.
■ Skontrolujte nastavenia v telefóne a uietite sa, èi je nastave-

ný aby umožnil iným Bluetooth zariadeniam objaviœ ho a 
pripojiœ sa.

(pokraèovanie)

Problém              Riešenie 
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A
Prehlásenie o spåòaných predpisoch

Prehlásenie o zhode s pravidlami FCC

Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá obmedzeniam,
vzœahujúcim sa na digitálne zariadenia Triedy B pod¾a èas-
ti 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli stanovené tak, aby zais-
tili primeranú ochranu proti nepriaznivému rušeniu pri po-
užívaní v obývaných oblastiach. Toto zariadenie vytvára a 
môže vyžarovaœ vysokofrekvenèné vlnenie a ak nie je pou-
žívané s súlade s pokynmi môže spôsobiœ nežiadúce ruše-
nie rádiovej komunikácie. Viac menej neexistuje záruka, že
k takémuto rušeniu pri niektorých zariadeniach nepríde. Ak
toto zariadenie spôsobí rušenie rozhlasu, alebo televízie, èo
je možné zistiœ zapnutím a vypnutím zariadenia, doporuèu-
jeme užívate¾ovi odstrániœ rušenie vykonaním jedného, a-
lebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

■ Zmeòte orientáciu, alebo umiestnenie prijímacej antény.
■ Zväèšite vzdialenosœ zariadenia od antény.
■ Zapojte zariadenie do zásuvky iného okruhu ako je zá-

suvka prijímaèa.
■ Požiadajte o pomoc predajcu, alebo skúseného rádio-

vého, alebo televízneho technika.

Toto PD A bolo testované a bolo dokázané, že vyhovuje, keï
Bluetooth a WLAN prenášajú súèasne. PDA nemusí byœ pre-
miestnené, alebo prevádzkované v spojení s nejakou inou an-
ténou, alebo vysielaèom.r.
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Úpravy
FCC žiada aby bol užívate¾ oboznámený s tým, že akéko¾vek
zmeny, alebo úpravy vykonané na zariadení, ktoré nie sú vý-
slovne schválené Hewlett-Packard, môžu maœ za následok zru-
šenie súhlasu s používaním zariadenia.

Káble
Pripojenie tohoto zariadenia musí byœ vykonané tienenými  káb-
lami s kovovými RFI/EMI krytmi koncoviek, aby bola zabezpe-
èená zhoda s pravidlami a nariadeniami FCC.

Oznámenie platné v Európskej únii
Rádio produkt pre použitie doma, alebo v úrade pracujúci 
v zóne 2.4 GHz bezdrôtovej siete LAN.

 0984  

Prehlásenie o zhode
Tento produkt zodpovedá nasledujúcim EU predpisom:
■ Zariadenia nízkeho napätia 73/23/EEC
■ EMC smernice 89/336/EEC
■ R&TTE smernice 1999/5/EC
CE zhoda tohoto zariadenia je platná iba ak je zariadenie na-
pájané AC adaptérom poskytnutým HP a oznaèeným CE.
Zhoda s týmito predpismi znamená zhodu s nasledujúcimi
európskymi normami (v zátvorke je ekvivalent medzinárod-
ných štandardov a predpisov.
■ EN 55022 (CISPR 22) - Elektromagnetická interferencia
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■ EN 55024 (IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - 
elektromagnetická odolnosœ

■ EN 61000-3-2 (IEC 61000-3-2) - výskyt harmonických 

■ EN 61000-3-3 (IEC 61000-3-3) - výkyvy napätia v sieti
■ EN 60950 (IEC 60950) - bezpeènosœ výrobku
■ EN 300 328-2  - zariadenie na prenos dát pracujúci v 

rozsahu 2.4 GHz ISM a používajúci 2.4 GHz radio zariade-
nie šíriace rôzne techniky

■ EN 301 489-1, -17  - všeobecné EMC požiadavky na rádi-
ové zariadenia

Rádiové funkcie tohoto zariadenia môžu byœ použité v kraji-
mách EU a EFTA:

Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Èeská Republika, Dánsko, Estónsko, 
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maïarsko, Island, Írsko, 
Taliansko, Litva, Lichtenstainsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta,
Holandsko, Nórsko, Po¾sko, Portugalsko, Slovenská Republika, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajèiarsko, Ve¾ká Británia.

Upozornenie pre prácu s batériou

Å
VÝSTRAHA: Tento poèítaè obsahuje líthiovo-iontovú, nabíjate¾nú batériu.
Aby ste znížili riziko požiaru, nerozoberajte, neprepichujte, nevytvárajte krát-
ke spojenie a nezbavujte sa batérie hodením do ohòa, alebo vody.

Ä
UPOZORNENIE: Hrozí nebezpeèenstvo výbuchu, ak batéria nie je vy-
menená správne. Batériu vymeòte iba za batériu rovnakého typu, odporúèanú
výrobcom. Použité batérie zlikvidujte pod¾a inštrukcií výrobcu. 

frekvencií
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Ä
UPOZORNENIE: Pre Váš HP iPAQ používajte iba batérie schválené HP. 
Vloženie batérie, ktorá nie je zhodná s požiadavkami HP môže zapríèiniœ ne-
správnu funkciu HP iPAQ.

Upozornenie pre prácu so zariadením

Å
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku zranenia, zásahu elektrickým prúdom,
popáleniu, alebo poškodeniu zariadenia:
■ Zastrète adaptér striedavého prúdu do elektrickej zásuvky, ktorá je po ce-

lý èas ¾ahko prístupná.
■ Odpojte napájanie zariadenia odpojením AC adaptéra z elektrickej zá-

suvky, alebo odpojte synchronizaèný kábel z hostite¾ského poèítaèa.
■ Nedávajte niè na kábel adaptéra striedavého prúdu, alebo na iné káb-

le. Usporiadajte ich tak, aby nikto nemohol náhodne na káble stúpiœ,
alebo o ne zakopnúœ.

■ Neœahajte za káble. Keï ich odpájate z elektrickej zásuvky, chyœte ká-
bel za zástrèku, alebo v prípade AC adaptéra, chyœte AC adaptér
a vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.

■ Nepoužívajte prevodník kúpený ako prostriedok napájania Vášho HP 
iPAQ .

Upozornenie pre cestovanie v lietadle
Používanie elektronického zariadenia na palube lietadla sa ria-
di predpismi leteckej spoloènosti.

Upozornenie pre prácu v bezdrôtovej sieti
V urèitom prostredí, použitie bezdrôtových zariadení môže 
byœ obmedzené. Niektoré obmedzenia môžu byœ na palube lie-
tadla, v nemocnici, v blízkosti výbušnín, v nebezpeènom pros- 
tredí atï. Ak si nie ste istí, èi môžete použiœ toto zariadenie,
pred použitím sa prosím spýtajte zodpovedného pracovníka.
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B
Špecifikácie

Špecifikácie systému

Funkcia               Popis

Procesor 624Mhz Intel PXA270 procesor

RAM (Random 
Access Memory)

64 MB SDRAM (55 MB hlavná pamäœ)

ROM (Read Only 
Memory)

128 MB ROM (do 80 MB v iPAQ File Store)

iPAQ File Store 
(nestála pamäœ)

80 MB 

SD I/O slot               Podporuje karty SD/SDIO/MMC

CF slot Podporuje karty Typ I a Typ II Compact Flash

Displej 4.0 palcový transflektívny typu VGA TFT farebný, 
480 x 640 pixelov, podpora 64K-farieb, LED indikátor osvetlenia
s režimom šetrenia energie

LED indikátor Automatické viac stupòové ovládanie jasu

Zvuk Integrovaný mikrofón, reproduktor, 3.5 mm stereo 
zvukový jack na slúchadlá

Infraèervený prenos
(IrDA a SIR/FIR)

IrDA, prenos dát do 4 MB za sekundu

Externé napájanie 10 watt maximálny výstup AC adaptéra

(pokraèovanie)

osvetlenia pozadia
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Bluetooth v 1.2  Zariadene Triedy II; typický rozsah 10 metrov

Indikátory
(Vrchný LED)

(Stredný LED)

Snímaè okoli-
tého svetla

Wi-Fi LED indikátor:
LED indikátor nesvieti = Wi-Fi a Bluetooth sú vypnuté
Svieti modro = Wi-Fi a/alebo Bluetooth sú zapnuté

LED indikátor nabíjanie/signalizácia:
4-režimový alarm: 

LED indikátor nesvieti = žiadne nabíjanie, žiadna signalizácia
Bliká oranžovo = nabíjanie
Bliká zelene = vyskytla sa jedna, alebo viac udalostí 
Svieti oranžovo = nabíjanie je ukonèené

Pre automatické riadenie jasu.

Batéria hx4700 štandardná batéria: vymenite¾ná/nabíjate¾ná 1800 
mAh, 3.6Volt, líthiovo iontová batéria s internou zálohovacou
batériou na udržiavanie dát poèas vymieòania hlavnej batérie.

hx4700 rozširovacia batéria: vymenite¾ná/nabíjate¾ná 3600 
mAh, 3.6Volt, líthiovo iontová batéria s internou zálohovacou
batériou na udržiavanie dát poeas vymieoania hlavnej batérie.

 (pokraèovanie)

Funkcia Popis
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Rozmery

Pracovné podmienky 

Výška 129 mm
Šírka 77 mm
Håbka 14.7 mm
Hmotnosœ                                  186.7 g

Prostredie

Teplota                       Pracovná             0 až 50 C
Skladovacia          -20 až 60 C

Relatívna vlhkosœ             Pracovná             nad 90%
Skladovacia          nad 90%

Maximálna nad-             Pracovná                 0-4,572 m
morská výška                 Skladovacia            0-12,192 m


