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http://www.elko.cz


Část A: Zapnutí a první kroky s PDA Typhoon 
 
Krok 1.  Vložte baterii. 

 
popř. i SIM kartu 

 
Krok 2.  Zapněte PDA tlačítkem Power na horní straně přístroje . 
 

Krok 3.  Projděte průvodcem nastavení.  
• Klikněte pisátkem na první úvodní obrazovku. 

• Klikněte pisátkem do středu každého křížku. 

• Klikněte pisátkem  na tlačítko další (weiter nebo next). 
       

• Přiložte pisátko na červenou šipku na displeji a držte jej pod mírným tlakem přiložené do doby,  
             než se otevře sub-menu.Nyní pisátkem zvolte vyjmout (ausschneiden nebo cut). 
             Nyní přidržte pisátko na místě, kam ukazuje šipka.V sub-menu které se otevře zvolte vložit 
             (einfugen nebo paste) a následně další (weiter nebo next). 
 

• Pro naše časové pásmo zvolte GMT+1 Prag,Budapest. 
 



Krok 4.  Nainstalujte do vašeho počítače program Activesync z přiloženého  
              CD  (cdrom:\MS\ACTSYNC\MAIN\setup.exe), doporučujeme však 
                  stažení české verze Activesync  ze stránek firmy Microsoft  
              www.microsoft.cz .  
  
Krok 5.  Propojte PDA s PC pomocí přiloženého kabelu. 
 

 
              
Krok 6. Nainstalujte CZ lokalizaci dle přiloženého návodu, který jste obdrželi  
             spolu s vaším PDA. 
 
Důležitá upozornění :  

Postup vložení baterie naleznete na obrázcích v originálním návodu k obsluze. 

PDA lze dobíjet jak cestovním adaptérem, tak i USB kabelem připojeným do PC. 

Můžete využít i praktický stolní držák. 

 
Baterie nevhazujte do ohně, ani nevystavujte vysokým teplotám. 

Ponechání PDA bez nabití po delší dobu, dojde k vybití záložní baterie a ke ztrátě v PDA uložených dat. 
Doporučujeme provádět pravidelné zálohy!

http://www.microsoft.cz


Část B: Instalace Microsoft Activesync a lokalizace (počeštění) 
 
Stažení programu Microsoft Activesync 
Krok 1. Otevřete ve svém prohlížeči stránku www.microsoft.cz a zvolte odkaz  
             „Stáhněte si“ (pokud se rozhodnete použít program z CD, přejděte  
             až na instalaci programu Microsoft Activesync). 

 
 
Krok 2. Do textového pole vyhledávacího rámečku vyplňte „Activesync“ a  
             potvrďte tlačítkem „Hledat“. 

 

http://www.microsoft.cz


Krok 3. Podle výsledků hledání zvolte nejnovější verzi programu Activesync. 

 
 
Krok 4. Zvolte požadovanou jazykovou verzi a stáhněte instalační soubor 
             kliknutím na tlačítko „Stáhnout“. 

 
 
 
 
 
 



Instalace programu Microsoft Activesync 
Krok 1. Spusťte instalaci programu Activesync z CD nebo z umístění kam  
             jste instalační soubor stáhli a zvolte „Další“. 

 
 
Krok 2. Vyberte umístění programu Activesync na vašem PC a zvolte „Další“. 

 
 



 
Krok 3. Propojte PDA s PC pomocí návodu (viz část A) a zvolte „Další“. 

 
 
Krok 4. Vyberte typ požadovaného partnerství a zvolte „Další“. 

  
 
 



Krok 5. Po korektní synchronizaci vašeho PDA a PC se otevře program  
             Activesync . 

  
 Další indikací připojení je zelené logo Activesync v systémové liště   . 
 Pokud se nezdařilo připojení PDA k PC je zobrazené logo šedé   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stažení programu české lokalizace Sunnysoft Interwrite 
Krok 1. Otevřete ve svém prohlížeči stánku www.sunnysoft.cz a přejděte 
             do sekce Download. Zvolte instalační soubor pro PDA Typhoon. 
             Instalaci lokalizace lze provést i z přiloženého CD.  

 
 
Krok 2. Potvrďte stažení zvoleného instalačního souboru. 

             
 
 
 
 
 
 

http://www.sunnysoft.cz


 
Instalace české lokalizace Sunnysoft Interwrite 
Krok 1. Spusťte instalační soubor a na úvodní obrazovce zvolte „Další“. 

 
 
Krok 2. Přečtěte si informaci o produktu a zvolte „Další“. 

 
 



 
Krok 3. Seznamte se s licenčním ujednáním  

 
 
Krok 4. Nastavte instalaci požadovaných filtrů a zvolte „Další“. 

 
 
 



 
Krok 5. Zvolte typ vašeho PDA a stiskněte „Další“.  
              

  
 
Krok 6. Na další obrazovce zvolte „Dokončit“. 

 
Krok 7. Připojte PDA k PC. Spustí se program Activesync a nabídne instalaci 



             lokalizace do PDA.Zvolte „Ano“. 

 
Krok 8. Potvrzením „OK“ je instalační část, která se provádí na 
             PC dokončena. 

 
Krok 9. Po dokončení instalace na vašem PDA se zobrazí hláška o   



             dokončené instalaci. Potvrďte tlačítky „Ja“ nebo „Yes“ pro restart 
             systému. 

 
 
Krok 10. Nyní máte nainstalovánu 30ti denní demoverzi české lokalizace. 
               Registraci na plnou verzi provedete pomocí návodu k lokalizaci  
               a aktivačního klíče, které najdete přiložené k vašemu PDA Typhoon.   
 

 
 
 
 
 



Část C: Referenční příručka 
(Překlad k tištěné verzi „Quick reference guide“) 

 
Gratulujeme ke koupi PDA TYPHOON. Tento průvodce Vám pomůže k úspěšnému nastavení 
Vašeho TYPHOON a seznámí Vás s jeho základním použitím. 
  
 
            SDĚLENÍ:  

V této příručce může být rozdílná barva krytu než je barva Vámi zakoupeného modelu. 
 

IDENTIFIKAČNÍ KOMPONENTY 

  
1.                Ukazatel nabíjení 
2.                Sdělovací ukazatel 
3.                Programová tlačítka 
4.                Navigační tlačítko 
5.                Mikrofon 
6.                Reproduktor 
7.                IR port 
8.                Slot pro SD/MM kartu 
9.                Pisátko 
10.              Poutko pro zavěšení 
11.              Zapnutí/vypnutí 
12.              Nahrávací tlačítko 
13.              Konektor pro sluchátka 
14.              Uzamknutí baterie 
15.              Reset 
16.              ActiveSync konektor 
17.              GPS přijímač 
  
  

 

 

 



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

První spuštění zahájíte přepnutím polohy přepínače uzamknutí baterie a dokončením průvodce 
nastavení. 
  
1. Při normálním použití by měl být přepínač pro uzamknutí baterie v poloze ON (dolů). Vysuňte 
pisátko a použijte jej k posunutí přepínače do pozice ON (dolů). 
 

VAROVÁNÍ:  
Při práci musí být přepínač uzamknutí baterie vždy přepnut na pozici ON. Změny během 
práce způsobí ztrátu dat. 
  

2. Vaše PDA TYPHOON se automaticky zapne a zobrazí se „uvítání“ (Welcome screen).  
3. Pro spuštění „uvítacího průvodce“ se dotkněte pisátkem obrazovky a následujte instrukce  
průvodce. Průvodce představuje souhrn rad zaměřených na Windows Mobile TM 2003 SW pro 
kapesní PC a pomůže Vám nastavit dotekovou obrazovku a zvolit Vaše město a časovou zónu. 

NABÍJENÍ BATERIE 

Při prvním použití plně nabijte baterii svého PDA TYPHOON. 
  
1.    Zastrčte konvertor do AC adapteru. 
2.    Zapojte AC adaptér do síťového napájení. Můžete také použít „rozšířené stanice“ (nepovinné).  
  

S ROZŠIŘENOU STANICÍ (NEPOVINNÉ) 

  
1.        Vložte TYPHOON do „rozšířené stanice“. 
2.        Propojte vhodný konec AC adaptéru do „silového“ přípojky v „rozšířené stanici“. 
3.        Druhý konec AC adapteru zapojte do zásuvky ve zdi.  

 

BEZ ROZŠIŘENÉ STANICE  

  
1.        Spojte vhodný konec ActiveSync kabelu s místem vstupu na TYPHOON 
2.        Propojte vhodný konec AC adaptéru do konektoru na ActiveSync kabelu.  
3.        Druhý konec AC adapteru zapojte do zásuvky ve zdi.  

  
3. Ukazatel pro nabíjení během nabíjení svítí oranžově. Neodpojujte TYPHOON z AC adaptéru 
dříve než bude baterie plně nabita, což se projeví, že ukazatel začne svítit zeleně. Ukazatel pro 
nabíjení přestane svítit po odpojení z AC adaptéru.  



  
 Při prvním nabíjením baterie navrhujeme nechat baterii nabíjet 24 hodin, což nám zaručí plné 
nabití baterie.  
  
Kdykoli to bude možné, nechte TYPHOON zapojené v AC adaptéru. Udrží to baterii nabitou.  

INSTALACE MICROSOFT ACTIVESYNC 

Microsoft ActiveSync technologie slouží k synchronizaci informací ve Vašem stolním počítači 
a/nebo Microsoft Exchange Serveru s Vaším PDA TYPHOON.  
ActiveSync je již na Vašem TYPHOON nainstalován. Potřebujete nainstalovat ActiveSync jen na 
Váš stolní počítač.  
Postupujte podle níže uvedeného postupu: 
  
 

VAROVÁNÍ:  
Před instalací, si buďte jistí, že máte ve svém stolním počítači nainstalován Microsoft 
Outlook. Pokud nemáte Outlook nainstalován, nebo máte starší verzi, můžete použít instalaci 
z přiloženého CD.  
Nepropojujte TYPHOON s Vaším stolním počítačem dříve než budete mít nainstalován 
ActiveSync.  
Během nového nastavení, vyberte „Synchronize with this desktop computer“ (Synchronizace 
se stolním počítačem). Nevolte „Synchronize with Microsoft Mobile Information Server 
and/or this desktop computer“ (Fáze s Microsoft Mobile Information Server a/nebo stolní 
počítač), jestliže si nejste jisti, že Vaše společnost běží na Microsoft Mobile Information 
Server 2002 nebo pozdější verzi, kontaktujte Vašeho správce sítě nebo ISP pro detailnější 
informace.  

 
1. Zapněte Váš stolní počítač.  
2. Vložte CD do CD-ROMu ve Vašem stolním počítači.  
3. Klikněte pisátkem na obrazovku, dostanete se do hlavní obrazovky a klikněte na START HERE 

(start zde).  
4. V poli START HERE klikněte na INSTALL ACTIVESYNC 3.X v levém sloupci.  
5. V poli INSTALL ACTIVESYNC 3.X klikněte na políčko INSTALL, čímž se spustí instalace.  
6. V poli FILE FOWNLOAD (soubor pro stažení) klikněte na políčko OPEN (otevřít), pokud Váš 

operační systém je WINDOWS XP nebo klikněte na políčko RUN THIS PROGRAM FROM 
ITS CURRENT LOCATION (běh programu z aktuálního umístění), pokud Váš operační systém 
je WINDOWS 2000/ME/98.  

7. Sledujte na obrazovce instrukce pro instalaci ActiveSync.   
8. Jakmile Vás nápověda pobídne k propojení mezi Vaším PDA TYPHOON a stolním počítačem, 

propojte vhodný konec ActiveSync kabelu do zásuvky v PDA TYPHOON. Propoj konec USB 
kabelu do USB portu ve Vašem počítači.  

9. The ADD NEW HARDWARE WIZARD (průvodce pro přidání nového HW) by měl 
automaticky nainstalovat USB driver. (pokud bude potřeba upřesnit umístění driveru, klikni pro 
vyhledávač a vyberte driver obsahující CD).  

10. Sledujte na obrazovce instrukce pro zavedení spolupráce a synchronizaci mezi Vaším PDA 
TYPHOON a stolním počítačem.  

  



Po Vašem prvním propojení PDA TYPHOON a stolního počítače, data uložená ve Vašem stolním 
počítači jako např.  kalendář, kontakty, úlohy… budou zkopírována do Vašeho PDA.  
 
 
 SŽIJTE SE S VAŠÍM TYPHOON 
  
PISÁTKO 
Použijte pisátko při manévrování a výběru objektů na obrazovce. Dotknutím pisátka obrazovky se 
otevřou položky a možnosti.  
  

TODAY SCREEN  

Kdykoli zapnete Vaše PDA TYPHOON nebo oživíte po 4 hodinové neaktivitě, zobrazí se Vám 
„obrazovka dneška“, na níž uvidíte důležité informace pro ten den.  
  

START MENU 

Klepněte do horního levého rohu na obrazovce, vyskočí START MENU, kde si můžete zvolit 
program, otevřít program, přizpůsobit Vaše PDA TYPHOON nebo najít pomoc.  
  

PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK 

Použijte příkazový řádek ve spodní části obrazovky pro vykonání úkolů v programech. Příkazový 
řádek zahrnuje nabídku jmen, tlačítek a vstupního panelového tlačítka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Představení bezdrátové technologie Bluetooth
Bluetooth je technologie používaná pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost. Umožňuje 

bezdrátové spojení mezi Bluetooth zařízeními jako například mobilní telefony, kapesní počítače (Personal 

Digital Assistants - PDA), stolní počítače, notebooky, periferie a příslušenství (myš, klávesnice, tiskárna atd.). 

Bluetooth byl odpovídá mezinárodním standardům vytvořeným pro komunikaci v mezinárodně uznaném 

frekvenčním pásmu ISM (Industrial Scientific and Medical). V rámci frekvenčního pásma ISM (2.4Ghz –

2.48Ghz) Bluetooth přenos pracuje na 79 různých frekvencích, které střídá 1 600x za sekundu s dosahem 10 

m (třída II).

Mini Bluetooth Headset
Mini Bluetooth Headset (náhlavní souprava) je Bluetooth hlasové zařízení (audio příslušenství) využívající 

poslední poznatky z vývoje Bluetooth technologie, která umožňuje bezdrátové hlasové spojení s jinými 

Bluetooth zařízeními, jako například s mobilním telefonem, stolním počítačem, notebookem, kapesním

počítače PDA (pokud zařízení obsahuje audio bránu – audio gateway) v dosahu 10 metrů.

Obsah balení
 mini Bluetooth Headset

 cestovní nabíječka 100/240V

 obal

 šňůrka na krk a háček

 molitanové krytky na reproduktor

 návod



Začínáme

Nabíjení baterie
Headset obsahuje baterii určenou pro opakované nabíjení. Baterie v novém headsetu není plně nabitá. Před 

prvním použitím bude úplné nabití baterie trvat přibližně 4 hodiny. Další nabíjení by mělo trvat přibližně 2 

hodiny. S plně nabitou baterií můžete hovořit 3 až 4,5 hodiny, v pohotovostním režimu má baterie výdrž 

přibližně 100 hodin.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě. Zelený indikátor na nabíječce se rozsvítí.

2. Připojte nabíječku k headsetu (viz. obrázek). Zlehka zasuňte adaptér až zacvakne ve správné pozici 

(nyní na nabíječce svítí zelený i červený indikátor).

3. Když je baterie nabitá, červený indikátor přestane svítit.

Ovládací tlačítka na headsetu
 tlačítko S1: zapnutí/vypnutí, příjem hovoru, zvýšení hlasitosti, párování

 tlačítko S2:ukončení hovoru, snížení hlasitosti

Zapnutí a vypnutí headsetu
Zapnutí

Stiskněte a držte tlačítko S1 po dobu 3 sekund, poté uslyšíte 2 krátké vysoké pípnutí a modrý indikátor na 

headsetu začne blikat. Headset je nyní zapnutý. (Poznámka: pokud je baterie málo nabitá, začne blikat také 

červený indikátor.)

Vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko S1 po dobu 3 sekund, poté uslyšíte 2 krátké nízké pípnutí a modrý indikátor na 

headsetu přestane blikat a zabliká červený indikátor. Headset je nyní vypnutý.

Párování headsetu
Před použitím headsetu s mobilním telefonem musíte nejprve obě zařízení spárovat.

1. Zapněte headset, stiskněte a držte tlačítko S1 po dobu 5 sekund až začne střídavě blikat modrý a 

červený indikátor. Poté co uslyšíte 2 krátké vysoké pípnutí, je headset připraven pro párování.

2. Inicializujte Bluetooth párovací proces na vašem mobilním telefonu pro spárování s headsetem.

3. Až bude váš mobilní telefon požadovat zadat PIN, zadejte 1234 a potvrďte. (Poznámka: 1234 je 

výchozí PIN kód headsetu.) Pokud bylo párování úspěšné, červený indikátor zhasne a bliká pouze

modrý indikátor.

Pokud nebylo párování úspěšné (přibližně do 2 minut), headset se automaticky vypne a párovací proces je 

zrušen. Poté musíte opakovat kroky 1. až 3., dokud nebude párování úspěšné.

Volání, příjem a ukončení hovoru
Headset můžete používat při volání pouze tehdy, pokud úspěšně proběhla párovací procedura. Headset 

můžete používat při hlasovém vytáčení (pokud tuto možnost podporuje i váš telefon). Podrobné informace o 

hlasovém vytáčení naleznete v příručce k vašemu mobilnímu telefonu.

Volání

1. Volání pomocí hlasového vytáčení

Stiskněte tlačítko S1, počkejte na pípnutí a řekněte hlasový příkaz k vytočení požadovaného čísla.



2. Volání pomocí klávesnice telefonu

Zadejte požadované číslo na mobilním telefonu jako obvykle. Pokud dojde k navázání hovoru, je zvuk 

automaticky přenášen do headsetu.

Příjem a ukončení hovoru

Pokud je headset zapnutý a máte příchozí hovor, váš headset vyzvání a modrý indikátor začne rychle blikat. 

(Poznámka: pokud je headset ve stand-by módu, modrý indikátor bliká pomalu).

Pokud headset vyzvání, můžete stiskem tlačítka S1 hovor přijmout.

Hlasitost ve sluchátku nastavíte pomocí tlačítek S1 (zvýšení) a S2 (snížení).

Hovor ukončíte stiskem tlačítka S2 po dobu 3 sekund, nebo stiskem tlačítka pro ukončení hovoru na 

mobilním telefonu.

Pokud je headset vypnutý, můžete hovor přijmou stiskem tlačítka S1 po dobu 3 sekund.

(Poznámka: u některých typů telefonů může i při zapnutém headsetu dojít k jeho automatickému odpojení. 

V tomto případě headset při příchozím hovoru nevyzvání. Stiskněte tlačítko S1 po dobu 1 sekundy pro 

opětovné propojení headsetu a příchozího hovoru.)

Propojení headsetu s PC nebo PDA
Můžete propojit headset s PC nebo PDA (musí podporovat službu audio brána - Audio Gateway a Bluetooth 

připojení). Podrobnosti a postup nastavení naleznete v příručce k PC nebo PDA.

Důležité informace

Řešení problémů
1. Červený indikátor bliká

Baterie v headsetu je málo nabitá. Dejte baterii nabíjet na přibližně 2 hodiny (dokud červený indikátor 

nezhasne).

2. Headset není možno aktivovat po 20 minutách nabíjení

Pro aktivaci headsetu je zapotřebí nabíjet baterii nejméně 40 minut. Avšak před používáním headsetu 

doporučujeme nabít baterii na maximum.

3. Nesvítí indikátor nabíjení

Baterie v headsetu je vybitá, nebo nebyl headset dlouho používán. V těchto případech může trvat několik 

minut, než se červený indikátor nabíjení nepřerušovaně rozsvítí.

4. Mezi headsetem a zařízením není žádný zvukový kontakt

 zkontrolujte, zda jsou obě zařízení spárována

 zkontrolujte, zda je headset zapnutý

 zkontrolujte, zda jsou obě zařízení navzájem v dosahu svých Bluetooth vysílačů

 zkontrolujte, zda má váš mobilní telefon dostatečný silný signál operátora

 některé mobilní telefony s Bluetooth podporují připojení pouze jednoho headsetu; nefunkčnost 

headsetu může nastat, pokud máte s telefonem spárován více než jeden headset

Údržba
 Použitím neoriginálního příslušenství může dojít ke zhoršení výkonu, úrazu, poškození produktu, 

elektrickému šoku a porušení záručních podmínek (ukončení záruky).

 Pokusem o demontáž produktu může dojít k jeho poškození a tím ukončení záruky.



 Když produkt nepoužíváte, neodkládejte jej na prašná místa.

 Pro čištění používejte pouze jemnou čistou tkaninu.

 Pokud produkt nepoužíváte, skladujte jej v obalu.

 Nedovolte dětem používat produkt jako hračku, mohou si způsobit úraz nebo poničit produkt.

 Když produkt nepoužíváte, neodkládejte jej na velmi horká nebo studená místa

Děti
Nedovolte dětem používat produkt jako hračku. Produkt obsahuje malé součásti, které mohou děti vdechnout 

nebo spolknout a způsobit si úraz.

Nabíječka
 Nabíječku je možno používat pouze v interiéru (ne venku).

 Nabíječka může být připojena do sítě s napětím, pro které je určena.

 Při odpojování nabíječky od elektrické sítě netahejte za kabel nabíječky, mohlo by dojít k poškození 

nabíječky.

Baterie
 Nová baterie

Před prvním použitím nabíjejte baterii nejméně 4 hodiny (dokud nepřestane svítit indikátor nabíjení).

 Péče o baterii

o Výměnu baterie může provádět pouze autorizovaný servis.

o Nabíjecí baterie má při správném zacházení dlouhou životnost.

o Baterii je možno nabíjet pouze při teplotě v rozmezí 10oC až 45oC.

o Pro maximální využití kapacity používejte baterii při pokojové teplotě.

o Kapacita baterie může být snížena při používání v chladném prostředí.

Párování
Co je to párování?

Párování je proces, při kterém se navzájem propojí Bluetooth zařízení. Při párování se vytvoří permanentní 

zabezpečené spojení mezi těmito zařízeními a zabezpečí rychlý přístup ke službám těchto zařízení bez 

nutnosti zadávání PIN.

Bluetooth PIN
Každý mini headset má pro párování v interní paměti předvolený PIN 1234. Obvykle potřebujete tento PIN 

zadat při párovacím procesu s mobilním telefonem nebo jiným zařízením. Nicméně vše závisí na typu 

zařízení, se kterým headset párujete. Podrobnosti a postup nastavení naleznete v příručce k danému 

zařízení.

Zařízení zůstávají spárována když:

 jedno ze zařízení není zapnuto

 daná služba je přerušena nebo zastavena

 jedno nebo obě zařízení jsou resetována

Zrušení párování

Párování můžete kdykoliv zrušit. Stiskem tlačítko S2 na dobu 5 sekund až začne blikat modrý a červený 

indikátor. pote vypněte headset. Tím je předchozí párování zrušeno.



FCC bezpečnostní prohlášení

Toto zařízení splňuje Část 15 FCC ujednání. Jeho předmětem jsou následující podmínky.

1. Toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení.

2. Toto zařízení akceptuje všechny obvyklá rušení, včetně rušení která mohou být zapříčiněna nechtěnými 

operacemi.

Vyzařování zařízení je hluboko pod FCC limity. Nicméně toto zařízení má být používáno takovým způsobem, 

aby kontakt s člověkem byl během normálního používání minimální.

Varování: Změny nebo modifikace tohoto zařízení bez výslovného souhlasu výrobce zneplatňují FCC 

bezpečnostní prohlášení tohoto zařízení.

Důležité. Prosím vezměte na vědomí následující:

Zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B, na základě ujednání 15 FCC. Tyto 

limity byly vytvořeny pro stanovení přiměřené ochrany proti škodlivým interferencím při použití. Toto zařízení 

vytváří, používá a vyzařuje rádiové vlny a pokud není nainstalováno a používáno v souladu návodem, může 

způsobovat škodlivé interference v rádiové komunikaci (rušení). Nicméně není zaručeno, že tyto interference 

nemohou v jednotlivých případech vzniknout. Pokud se toto zařízení stane příčinou vzniku rušení televizního 

nebo radiového signálu, které se dá určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit zrušit tyto 

interference jednou z následujících rad:

 přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu

 zmenšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem

 připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přijímač

 kontaktujte svého dodavatelem nebo specialistu na rádio/TV

Důležité upozornění

Gumová ochrana reproduktoru je neoddělitelná funkční část headsetu. Používáním přístroje bez této 

součásti zaniká nárok na případnou reklamaci reproduktoru a jeho obvodů.

Pro nabíjení používejte nabíječku obsaženou v balení, popřípadě nabíječku přímo k tomu určenou. 

Použitím jiné nabíječky hrozí poškození zařízení a ztráta záruky.



Část E: Bluetooth manager 
 
Přidání nového Bluetooth zařízení  
1. Spusťte aplikaci Bluetooth manager. 

2. Zvolte položku „Vyhledávat nové zařízení“. 

3. Ze seznamu dostupných Bluetooth zařízení zvolte požadované a tlačítkem OK potvrďte proces párování. 

4. Vložte heslo pro vytvoření bezpečného spojení (např Headsety využívají heslo „1234“, GPS moduly 
využívají implicitně „0000“). Pro konkrétní informace čtěte návod k obsluze připojovaného zařízení. 

5. Připojované zařízení nabídne dostupné služby, zvolte ty, které pomocí něj chcete využívat.  

6. Potvrďte jméno zařízení, popřípadě si jméno upravte. 

7. Nyní je již zařízení připojeno k vašemu PDA. 

 

Odstranění Bluetooth zařízení 

1. Spusťte aplikaci Bluetooth manager. 

2. Vyberte zařízení, které chcete odstranit a zvolte položku „Smazat zařízení“. 

3. Zařízení se odebere ze seznamu spárovaných zařízení. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Část F: Instalace GPS Bluetooth modulu 
 

Připojení GPS modulu k jinému zařízení 

1. Zapojte dobíjecí adaptér do dobíjecí zdířky v GPS modulu, (Power Jack viz obrázek na str.3 v manuálu 
MYGUIDE) poté do síťové zásuvky a plně jej nabijte (min. 2 hodiny) 

2. Zapněte vypínač na boku přístroje do polohy „I“. 

3. Nainstalujte z CD BT GPS Mini software fo POCKET PC 2003 

4. Dejte v Bluetooth Manageru vyhledat dostupná GPS zařízení. 

5. Zvolte BlueGPS a potvrďte proces párování. 

6. Vložte heslo zařízení. MyGuide GPS modul má továrně přednastaveno heslo „0000“.  

7. Potvrďte použití služeb, nabízených GPS modulem. 

8. Zvolte COM 2 port a zaškrtněnte volbu „Autentizovat“. 

9. V aplikaci „Royaltek BT GPS mini“ zvolte „Autoscan“ a potvrďte nalezení GPS modulu. 

10. Potvrďte jméno zařízení, popřípadě si jméno upravte. 

11. Nyní je váš GPS modul nainstalován. 

12. Funkci GPS modulu můžete ověřit pomocí programu Royaltek GPS demo. 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Část G: Nejčastější problémy 
 
Otázka 1. : Mám dojem, že se rychlost mého PDA znatelně každý den zpomaluje. 

Odpověď  : Příčinou může být velké množství spuštěných aplikací, které běží na pozadí nebo 
nedostatek místa v operační paměti. 

Doporučujeme jeden z následujících postupů: 

1. Proveďte restart PDA pomocí tlačítka RESET na boku přístroje. 
2. Podívejte se do "START -> Nastavení -> Systém -> Paměť -> Spuštěné programy" zda jsou 
opravdu všechny programy ukončeny. Pro lepši správu běžících programu a přepínání se mezi 
nimi doporučujeme například program Wisbar Advance, který je zdarma. Stahujte zde 
http://www.ce4you.cz/software/detail.asp?s=76 . 
3. Odinstalujte nepotřebné aplikace pomocí "START -> Nastavení -> Systém -> Odstranit 
programy" 

 
Otázka 2. : V balení k PDA jsem nenašel podrobný manuál s návodem na ovládání vestavěných 
aplikací v PDA. 

Odpověď  : Tuto příručku naleznete přímo ve vašem PDA v elektronické podobě. Najdete ji 
pokud ťuknete pisátkem na tlačítko "START" (nebo znak vlaječky vlevo nahoře) a v zobrazené 
nabídce vyberte poslední položku "Nápověda". Dole v menu pak ještě volbu "Zobraz" a dále 
"Celá nápověda". Nyní se vám zobrazí seznam všech nápověd ke všem programům 
nainstalovaných ve vašem PDA. 

Věříme, že tento způsob distribuce manuálu je daleko praktičtější než jeho papírová podoba. 
Takto máte manuál stále při sobě. 

Poznámka: Pokud některá z aplikaci dodatečně instalovaných do vašeho PDA, neobsahuje 
nápovědu, pak tato se nebude zobrazovat. 
Všechny aplikace dodávané k PDA mají po provedení lokalizace vašeho PDA, plně lokalizovanou 
nápovědu. 

 

Otázka 3.  : Používám PDA pro navigaci v autě či turistice a mám problém s čitelnosti displeje 
na přímém slunci. Jde nějak zvýšit čitelnost displeje? 
 
Odpověď   : Nastavte si větší jas displeje. 
 
Ťuknete pisátkem na tlačítko "START" nebo znak vlaječky v levém horním rohu. Vyberte 
položku "Nastavení", dále pak záložku "Systém" a položku "Podsvícení" ("Backlight" nebo 
"Hintergrun"). V následující obrazovce posuňte pomocí pisátka posuvník do pravé krajní 
pozice. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ce4you.cz/software/detail.asp?s=76


Typhoon též dokáže sloužit jako herní konzole, velmi výkonný MP3 přehrávač se zabudovaným 
reproduktorem a výstupem na stereo sluchátka, nebo naopak jako praktický diktafon s velkou 
kapacitou záznamů umožňující ukládat záznamy až ve kvalitě AudioCD.  
 
 
 
Technická data   
 
Processor Samsung S3C 2440, 400Mhz  
Display 2.8" TFT LCD 
Počet barev 64 000  
Rozlišení 240 × 320  
Paměť : 64 MB SDRAM | ROM: 128 MB Flash Rozšiřitelná s SD (max. 1 GB) a MM kartami  
Rozhraní USB 
SD I/O 
SD karty (max. 1 GB) | MM karty 
IrDA  
Bluetooth V1.1 
GSM pásma 850/900/1800/1900 Mhz 
GPRS třida B (10 slotů) 
Foto: 1,3 Mpix , rozlišení 1280 x 960 
MMS, SMS, E-Mail (IMAP, POP3) 
Zabudovaný reproduktor a mikrofon 
Napájení : dobíjecí Li-Ion baterie: 1 440 mAh (výměnná)  
Doba hovoru : max. 3,5 - 4 hodin 
Pohotovostní režim: max. 150 - 200 hodin (telefon) / max. 10 - 15 hodin (PDA) 
Dobíjení: 100 - 240 V AC | Výstupní napětí: 5 V DC, 2 A  
Operační systém Microsoft® Windows Mobile™ 2003 Second Edition for Pocket PC Phone Edition 
Rozměry: 111,7 x 60,7 x 22 mm 
Váha 170g  včetně baterie 
Obsah balení: M500 
Pocket PC 
Stylus 
Baterie 
Instalační CD a návod 
Napájecí adapter 2x 
USB kabel 
GPS modul 
BT Headset 
 
 
Firma TYPHOON tímto prohlašuje, že zařízení Bluetooth Headset BTHS-6023, MyGuide BT 
GPS Mini RBT-1000 a TYPHOON M500  jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 
 

 
 
 
 
Změna údajů vyhrazena. 
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