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1
Zoznámenie sa s iPAQ

Pocket PC

Gratulujeme, že ste si zakúpili HP iPAQ série hx2000 Pocket
PC. Používajte túto príruèku, 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 klep-
nutie, alebo písanie na obrazovku.
So stylusom môžete vykonávaœ tri základné èinnosti: 

Poznámka :: Stlaète a držte tlaèidlo      iTask na prednej èasti 
iPAQ Pocket PC, aby ste prepli medzi aktuálne bežiacou apli-
káciou a aplikáciou, ktorá bola spustená predtým.

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

Nastavenie obrazovky
Ak je iPAQ Pocket PC zapnutý po prvýkrát, ste cez proces nas-
tavenia obrazovky vedení. Obrazovku musíte nastaviœ ak:

■ Pocket PC nereaguje okamžite na Vaše klepnutia.

■ Ak ste vykonali úplny reštart Pocket PC.

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

nu Screen.
2. Klepnite na tlaèidlo Align Screen.

Skrátený povel: Aby ste sprístupnili aplikáciu Align Screen
bez klepnutia na obrazovku, stlaète a držte 5-prvkové navi-
gaèné tlaèidlo a potom stlaète tlaèidlo Calendar.

3. Klepnite na nitkový objekt v každom umiestnení. Pri klepnu-
tiach na nitkobý kríž buïte presní.

4. Klepnite na OK.

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 hovorí, že menu sa objaví skoro.
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Nastavenie ve¾kosti textu
Ko¾ko informácií uvidíte na obrazovke závisí od ve¾kosti textu.
Aby ste prispôsobili ve¾kosœ textu:
1. Klepnite na Start > Settings > System > Screen > zlož-

2. Potiahnite jazdca na požadovanú ve¾kosœ a klepnite na OK.

Zmena režimu obrazovky z vertikálneho (Por-
trait) na horizontálny (Landscape)

Aby ste zvolili orientáciu obrazovky Portrait, alebo Landscape:
1. Klepnite na Start > Settings > System > Screen.
2. Klepnite na Portrait, Landscape (pre pravákov), alebo 

Landscape (pre ¾avákov).
3. Klepnite na OK.

Skrátený povel: Dve sekundy stlaète tlaèidlo Calendar, aby
ste prepli medzi horizontálnym a vertikálnym režimom. 

Poznámka: Wi-Fi anténa HP iPAQ je umiestnená na vrchnej
strane zariadenia. Ak zakryjete vrchnú èasœ HP iPAQ potom,
èo ste zapli Wi-Fi, môže to ovplyvniœ silu signálu. 

 

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 použitím ActiveSync.

ku Text Size. 
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Nastavenie èasu pre domov a cestovanie do
zahranièia

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

Skrátený povel: 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 and Alarms.

3. Klepnite na hodinu, minúty, sekundy, použite šípky hore a 
dole a nastavte èas.
Skrátený povel: 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.

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

ikonu Clock and Alarms.
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 dátum.
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Vloženie informácií o vlastníkovi

5. Aby ste zobrazili v startup informácie o vlastníkovi v zlož-  
ke Options zaškrtnite políèko Identification information.

6. Klepnite na zložku Notes, aby ste vložili poznámku.
7. Klepnite na OK, aby ste uložili informácie a vrátili sa do ob- 

razovky Today.

Èasovú zónu, dátum, a èas budete musieœ znova nastaviœ 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.

Skrátený povel: V obrazovke Today klepnite na ikonu 
Clock, aby ste nastavili èasové pásmo, èas a dátum.

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.
Skrátený povel: V obrazovke Today klepnite na Tap he-
re to set owner information.

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.
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Reštartovanie zariadenia
Niekedy je potrebné reštartovaœ Váš Pocket PC. Reštartovanie
zariadenia znamená vykonaœ "mäkký", alebo "tvrdý" reštart.

Vykonanie mäkkého reštartu
Mäkký reštart zastaví všetky spustené aplikácie, ale nezmaže 
programy, alebo uložené dáta. Uistite sa, èi ste pred vykonaním 
mäkkého reštartu uložili neuložené dáta spustených aplikácií.
Vykonajte mäkký reštart aby ste:

■ zastavili všetky spustené aplikácie

■ inštalovali novú aplikáciu

■ reštartovali Pocket PC, keï tento prestal reagovaœ.

Aby ste vykonali mäkký reštart:
1. Urèite zapustené tlaèidlo Reset na spodnej èasti iPAQ 

Pocket PC.
2. Stylusom ¾ahko stlaète tlaèidlo Reset. 

Pocket PC sa reštartuje a zobrazí sa obrazovka Today.
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Vykonanie tvrdého reštartu
Tvrdý reštart vykonajte iba vtedy, ak chcete vymazaœ z RAM
(Random Access Memory) všetky užívate¾om vykonané nasta-
venia, aplikácie a dáta. Dáta a aplikácie, ktoré ste naèítali
sú uložené v RAM.

Ä
UPOZORNENIE: Ak vykonáte tvrdý reštart, Pocket PC stratí všetky dáta a
programy, ktoré nie sú uložené v iPAQ File Store.

Aby ste vykonali tvrdý resštart:
1. Stlaète a držte stlaèené tlaèidlá Calendar a iTask.
2. Kým držíte tieto tlaèidlá stlaèené, poèas dvoch sekúnd sty-

lusom ¾ahko stlaète tlaèidlo Reset na spodnej strane iPAQ
Pocket PC.
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3. Keï obrazovka Pocket PC zaène strácaœ farbu, pustite naj-
prv tlaèidlá Calendar a iTask a potom odstráòte stylus z
tlaèidla Reset.

Poznámka: Ak naraz stlaèíte tlaèidlá Reset, Calendar a iTask 
poèas viac ako dvoch sekúnd, batéria sa odpojí. Aby ste zno-
va naštartovali zariadenie, buï zastrète zariadenie do adapté-
ra striedavého prúdu, alebo stlaète tlaèidlo Reset ešte raz.

Po vykonaní tvrdého reštartu budete musieœ znova nainštalo- 
vaœ aplikácie uložené v iPAQ File Store, aby ste obnovili skráte-
né povely a úplnu funkènosœ.

4. Pocket PC sa znovu nastaví a zapne.
Aby ste po vykonaní tvrdého reštartu vrátili iPAQ Pocket PC na
nastavenia z výroby:
1. Klepnite na Start > Programs > File Explorer > My

2. Klepnite na zložku iPAQ File Store, aby ste ju otvorili.
3. Klepnite na Edit > Select All.
4. Klepnite a držte zvolené súbory, potom klepnite na Delete.
5. Klepnite na Yes, aby ste zmazali súbory v iPAQ File Store.

Odstránenie/nasadenie odklápacieho krytu
Pocket PC má ochranný odklápací kryt, ktorý chráni obrazovku. 

Ä
UPOZORNENIE: Odporúèa sa, aby ste nechali kryt nasadený, pretože ho
môžete z Pocket PC odstrániœ.

Device.
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Aby ste odstránili odklápací kryt:
1. Otvorte odklápací kryt.
2. Jemne vytiahnite odklápací kryt z jednej strany zariadenia

1.
3. Vytiahnite odklápací kryt z druhej  strane zariadenia 2.

Pri vrátení krytu naspäœ, postupujte obrátene.

Bežná stratostlivosœ

Ä
UPOZORNENIE: Obrazovka iPAQ Pocket PC je vyrobená zo skla a môže 
sa poškodiœ, alebo znièiœ pri páde, náraze, alebo pri stlaèení.

Poznámka: HP nezodpovedá za poškodenia, ktoré sú spôso-
bené nedodržiavaním inštrukcií, ktoré sú priložené k HP znaè-
kovému produktu. Viac informácií pozrite v záruèných pod-
mienkach priložených k iPAQ Pocket PC.
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Mali by ste dodržiavaœ nasledujúce pokyny, aby ste ochránili
iPAQ Pocket PC pred poškodením:

■ Nesadnite si na iPAQ Pocket PC.

■ Pri preprave iPAQ Pocket PC vo vrecku, v peòaženke, v 
kufríku atï, zabezpeète aby nebol príliš stlaèený, ohnutý, 
alebo aby sa neudieral.

■ Ak iPAQ Pocket PC nepoužívate, zatvorte odklápací kryt
a vložte ho do obalu. Môžete si vybraœ zo širokej ponuky
obalov na stránke www.hp.com/go/ipaqaccessories , ale-
bo www.casesonline.com.

■ Nedávajte niè na vrchnú stranu Pocket PC.

■ Neudierajte Vaším Pocket PC o tvrdé predmety.

■ Pri klepnutí, alebo písaní na obrazovku nikdy nepoužívajte
iné zariadenie ako stylus, ktorý bol v dodávke Pocket PC. 
Ak stylus stratíte, alebo sa poškodí, môžete si objednaœ 
ïalší na adrese  www.hp.com/go/ipaqaccessories.

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

Cestovanie s Pocket PC
Ak s Pocket PC cestujete, dodržiavajte nasledujúce rady:

■ Zálohujte informácie

■ Vezmite kópiu zálohy so sebou na SD pamäœovej karte.

■ Odpojte všetky externé zariadenia.

■ Vezmite so sebou adaptér striedavého prúdu a nabíjaèku.

Ä
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.
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■ Udržiavajte Pocket PC v ochrannom obale a v príruènej
batožine.

■ Pri cestovaní lietadlom sa uistite, èi ste vypli telefón, Blue-
tooth, Wi-Fi. Aby ste vypli všetky bezdrôtové funkcie, v ob- 
razovke Today klepnite na Start > iPAQ Wireless > All

■ Ak cestujete do zahranièia, tak sa uistite, èi máte zástrèku
adaptéra pre príslušnú krajinu, do ktorej cestujete.

Off.
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2
Synchronizácia s Vaším

poèítaèom

Používanie Microsoft ActiveSync
Vaše zariadenie môže byœ pripojené na poèítaè a tak môže-
te prenášaœ súbory obomi smermi a tak budete musieœ vložiœ
dáta iba raz. Microsoft ActiveSync je synchronizaèný prog-
ram nainštalovaný v poèítaèi, alebo laptope na:

■ Kopírovanie súborov (dáta, zvuk, video) medzi Vaším za-
riadením a najviac dvomi hostite¾skými poèítaèmi, takže
vždy máte najnovšie informácie na všetkých miestach.

■ Inštalovanie programov na zariadenie

■ Zálohovanie a obnovu informácií na zariadení

■ Synchronizáciu spojení

■ Zasielanie a prijímanie e-mailov

■ Vyžiadanie schôdzok

Inštalovanie ActiveSync

Ä
UPOZORNENIE: Aby synchronizácia prebiehala správne nainštalujte do
Vášho poèítaèa Microsoft ActiveSync (krok 1 a 2) predtým, ako pripojíte 
 iPAQ Pocket PC na poèítaè (krok 3)

Nainštalovanie Microsoft ActiveSync do hostite¾ského poèítaèa:
1. Vložte Companion CD do CD-ROM mechaniky, alebo slotu

na poèítaèi.
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2. Potom, ako sa objaví úvodná obrazovka, kliknite na Setup
Wizard Wizard, ktorý zistí aké programy sú v poèítaèi a 
povedie Vás krok za krokom, aby ste mohli nainštalovaœ Ac-
tiveSync do poèítaèa, ako aj ïalšie programy na Pocket PC.

3. Postupujte pod¾a odporúèaní na obrazovke a keï ste vyz-
vaní, pripojte Pocket PC na osobný poèítaè.

a. Zastrète adaptér AC do elektrickej zásuvky 1 a pripoj-
te druhý koniec adaptéra AC do konektora striedavé-
ho prúdu na kolíske 2.

b. Zasuòte spodnú èasœ Pocket PC do kolísky     a zatlaète
pevne na svoje miesto.

3

Ä
UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu Pocket PC, alebo kolísky, uis-
tite sa, èi konektory Pocket PC a kolísky sú pred zatlaèením Pocket PC do ko-
lísky správne zarovnané.

c. Pripojte USB kábel do USB portu na Vašom poèítaèi     .4
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ALEBO

a. Zastrète adaptér AC do elektrickej zásuvky 1, potom
pripojte druhý koniec adaptéra striedavého prúdu do
konektora na kábli Autosync 2.

b. Pripojte 22-kolíkový konektor kábla ActiveSync do uni-
verzálneho sync konektora v spodnej èasti Vášho iPAQ
Pocket PC 3.

Ä
UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu Pocket PC, alebo kábla Auto-
sync, uistite sa, èi konektory Pocket PC a kábla sú správne zarovnané pred-
tým, ako zatlaèíte kábel do univerzálneho sync konektora.

c. Pripojte druhý koniec kábla Autosync do USB portu Váš-
ho poèítaèa 4.

4. Len, èo ste ukonèili Setup Wizard, môžete odpojiœ Poc-
ket PC od poèítaèa.
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Synchronizovanie Pocket PC
s poèítaèom

Zmena nastavení synchronizácie

Po nainštalovaní ActiveSync môžete :

■ 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". Pri synchronizácii sa súbory pre- 
sunú do Vášho iPAQ Pocket PC.

Môžete modifikovaœ nastavenia synchronizácie pre Microsoft
ActiveSync na:

■ Zmenu, keï Váš iPAQ Pocket PC synchronizujete s hosti-
te¾ským poèítaèom.

■ Zmenu typu spojenia iPAQ Pocket PC s Vaším poèítaèom
(napríklad sériové, USB, alebo infraèervené spojenie).

■ Zvolenie súborov a informácií na synchronizovanie.
■ Zvolenie súborov a informácií, ktoré nechcete synchroni-

zovaœ (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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Používanie infraèerveného spojenia

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 informácie
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.

Ako alternatívne použitie kolísky, môžete synchronizovaœ Váš
iPAQ Pocket PC a Váš poèítaè pomocou infraèerveného spoje-
nia, ak máte v poèítaèi nainštalovaný infraèervený port, alebo
infraèervený USB adaptér. Možnosœ infraèerveného spojenia
funguje na poèítaèoch, ktoré majú inštalovaný operaèný systém
Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000, alebo XP.
Aby ste nastavili infraèervené spojenie v poèítaèi:
1. Synchronizujte iPAQ Pocket PC s poèítaèom pomocou kolís-

ky  predtým, ako ste prvýkrát vytvorili spojenie ActiveSync 
cez infraèervené spojenie.

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

3. Vyberte iPAQ Pocket PC z kolísky a nasmerujte jeho infra-
èervený port na infraèervený port poèítaèa tak, aby medzi
nimi nebola prekážka a boli od seba do 30,5 cm.
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Kopírovanie súborov

4. Inicializujte spojenie klepnutím na  Start > ActiveSync > 
Tools > Connect via IR. Zaène synchronizácia na Vašom
zariadení.

5. Aby ste skonèili, posuòte zariadenia preè od seba a klepnite na 
X v pravom hornom rohu obrazovky, aby ste spojenie vypli.

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: Presuòte súbory priamo do My Documents na iPAQ
Pocket PC (alebo do zložky v My Documents), aby ich aplikácie
vo Vašom iPAQ Pocket PC mohli nájsœ.

Poznámka: Nemôžete presúvaœ predinštalované, alebo systé-
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Inštalovanie programov

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
kapitole 6 v èasti "Používanie ActiveSync na zálohovanie a 
obnovu".

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.

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

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.
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Odosielanie a prijímanie e-mailov

Vyžiadanie schôdzok

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 menu Start klepnutím na  Help > Messa-

Môžete naplánovaœ schôdzku a poslaœ požiadavku na stretnu-
tie cez ActiveSync. Viac informácií získate v menu Start, klep- 
nutím na Help > Calendar.

ging.
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3
Riadenie batérie

iPAQ Pocket PC má nabíjate¾nú batériu, ktorá je èiastoène na-
bitá. Odporúèame, aby ste úplne nabili batériu iPAQ Pocket PC
pred nastavením zariadenia a potom ju znova nabíjali správ-
ne. Pocket PC spotrebováva energiu na udržiavanie súborov
v RAM a pre hodiny. Ak pracujete doma, nechajte Pocket PC 
a adaptér AC pripojený do kolísky. Pri cestovaní sa odporúèa
zobraœ sebou adaptér striedavého prúdu, nabíjaèku, alebo 
náhradnú batériu.

Ä
UPOZORNENIE: Do iPAQ Pocket PC používajte iba batériu schválenú HP.
Vloženie batérie, ktorá nevyhovuje požiadavkám HP, môže zapríèiniœ ne- 
správnu funkènosœ Pocket PC a zruší obmedzenú záruku HP iPAQ.

Pocket PC má malú internú záložnú batériu, ktorá Vám umož-
òuje vymeniœ hlavnú batériu bez straty dát v RAM (užívate¾om
inštalované programy a dáta), ak sa táto výmena uskutoèní do
15 minút. Internú batériu môže vymeniœ iba kvalifikovaný pra-
covník technickej podpory.
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Vloženie batérie
Aby ste vložili vymenite¾nú/nabíjate¾nú batériu
1. Aby ste otvorili kryt batérie, stlaète dole uvo¾òovaciu zaráž-

ku 1, potom otoète dvierka batérie hore a odstráòte ich zo
zariadenia 2.
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2. Vložte pravú stranu batérie do pravej strany priestoru pre
batériu, potom zatlaète ¾avú stranu batérie na svoje mies-
to  3. 
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3. Vložte vrchnú èasœ krytu batérie do vrchnej èasti priestoru
pre vloženie batérie  4.

4. Zatlaète spodnú èasœ krytu batérie, kým nezaklapne na svo-
je miesto 5.

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

Poznámka: Ak batéria nie je úplne nabitá, musíte pripojiœ adap-
tér AC do Pocket PC, aby sa pred pokraèovaním úplne nabila.
Úplne nabitie batérie trvá asi 4 hodiny.
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Vybratie batérie

Ä
UPOZORNENIE: Pred vybratím batérie použite aplikáciu iPAQ Backup, 
alebo ActiveSync a zálohujte v Pocket PC dáta.

Poznámka: Ak vyberiete, alebo vymieòate batériu, vykoná HP 
iPAQ mäkký reštart. Uistite sa, èi ste predtým zatvorili všetky a-
plikácie a uložili dáta.

Aby ste vybrali batériu:
1. Stlaète dole uvo¾òovaciu zarážku batérie 1.
2. Otoète dvierka batérie hore a odoberte ich zo zariadenia 2.
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3. Zdvihnite ¾avú stranu batérie hore a vyberte ju z Pocket
PC.

Ä
UPOZORNENIE: Pretože väèšina aplikácií a dát, ktoré ste inštalovali do 
iPAQ Pocket PC sú udržiavané v pamäti (RAM), musíte ich znova  nainštalo-
vaœ ak sa batéria úplne vybije, alebo ak je batéria vybratá zo zariadenia na 
dlhšie ako pár minút. Inak, ak je úplne nabitá, interná batéria uchová užívate-
¾om vložené dáta do 15 minút v èase, keï štandardná batéria je vy-
bratá. Pred vybratím batérie skontrolujte, èi je zálohová batéria úplne nabi-
tá 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 adaptér striedavého prúdu
Štandardný adaptér striedavého prúdu pracuje v štandardnej
elektrickej zásuvke. Pocket PC môžete tiež nabiœ v auto-
mobile pomocou volite¾ného automobilového adaptéra, ktorý
pracuje v zapa¾ovaèi cigariet, alebo v 12 V zásuvke.
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Aby ste si zakúpili volite¾ný automobilový adaptér, pozrite
web stránku: www.hp.com/go/ipaqaccessories.

Ä
UPOZORNENIE: Použite iba AC adaptéry odporúèané HP.

Aby ste nabili Pocket PC pomocou adaptéra striedavého prúdu:
1. Vložte zástrèku adaptéra AC do adaptéra nabíjaèky 1.
2. Zastrète adaptér AC do elektrickej zásuvky 2.
3. Vložte adaptér nabíjaèky AC do spodnej èasti Vášho Poc-

ket PC 3.

Ä
UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu Pocket PC alebo adaptéra
AC, uistite sa, èi pred pripojením sú všetky konektory správne zarovnané.
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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 sa môže nabíjaœ asi štyri ho-
diny, nabitie volite¾nej rozširujúcej batérie trvá dlhšie.

Nabíjanie cez kolísku a adaptér 
striedavého prúdu

Na nabitie Vášho Pocket PC použite kolísku.

Poznámka: Pred nabitím Pocket PC nie je nevyhnutné ho syn-
chronizovaœ.

Aby ste nabili Pocket PC pomocou kolísky:
1. Zastrète adaptér AC do elektrickej zásuvky 1 a pripojte

druhý koniec AC adaptéra do konektora striedavého prúdu
na kolíske 2.

2. Zasuòte spodnú èasœ Pocket PC do HP iPAQ kolísky     a
zatlaète pevne na svoje miesto.

3

Ä
UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu Pocket PC alebo kolísky sa
uistite, èi je pred zatlaèením Pocket PC do kolísky konektor Pocket PC a ko-
nektor kolísky správne zarovnaný.
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Poznámka: Oranžový indikátor nabíjania na prednej strane 
Pocket PC poèas nabíjania batérie bliká oranžovo a svieti oran-
žovo (nebliká), ak je batéria úplne nabitá.

Nabíjanie pomocou kolísky a USB kábla
Alternatívnou metódou nabitia Pocket PC je nabitie zariadenia
pomocou USB kábla. Pretože táto metóda nabíjania vybíja hos-
tite¾skú batériu (napr. laptop), musíte sprístupniœ USB nabíjanie
na Pocket PC predtým, ako zaènete nabíjaœ zariadenie.

Aby ste nabili Pocket PC pomocou kolísky a USB kábla:

1. Zapnite USB nabíjanie v Pocket PC klepnutím na Start > 
Settings > System > Power.

2. Zvo¾te zložku USB Charging a potom zaškrtnite Use USB 
Charging.
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3. Klepnite na OK, len èo bolo nabíjanie USB aktivované.

4. Pripojte jeden koniec USB sync kábla do spodnej èasti 
Pocket PC.

5. Pripojte USB kábel do prístupného USB portu na zariadení,
ktorým bude Pocket PC nabíjaný (napr. laptop).

Poznámka: Pocket PC sa nabíja pomalšie pri použití USB kábla,
ako pomocou adaptéra striedavého prúdu.

Ruèná kontrola úrovne nabitia batérie

Aby ste ruène skontrolovali nabitie batérie:
1. Klepnite na Start > Settings > System.
2. Klepnite na Power > Battery.

Ak úroveò nabitia batérie je nízka, pripojte napájanie strieda-
vým prúdom pomocou kolísky a adaptéra striedavého prúdu, 
alebo vymeòte batériu. Informácie o nákupe volite¾nej štan-
dardnej, alebo rozširujúcej batérie nájdete na HP web stránke:
www.hp.com/go/ipaqaccessories.
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Aby ste zistili stav nabitia batérie skráteným povelom, klepnite
na ikonu Battery umiestnenú na obrazovke Today.

Tip šetrenia batérie: Klepnite na Start > Settings > System
> Power > Advanced, potom klepnite na box Turn off de-
vice if not used for a nastavíte ho tak, aby sa iPAQ Pocket PC 
rýchlo vypol, ak nie je používaný.

UPOZORNENIE: Odporúèame, aby ste nenechali batériu vloženú vo Va-
šom iPAQ Pocket PC úplne vybiœ. Úplne vybitie batérie nepoškodí 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 reštartu".

Tipy šetrenia energie
V tejto èasti sú uvedené tipy, ktoré pomáhajú šetriœ energiu ba-
térie Pocket PC.

■ Nastavte vypnutie osvetlenia pozadia (10, alebo 30 sekúnd)
potom, ako ste prestali Pocket PC používaœ, alebo zaveïte
režim šetrenia energie, aby sa vyplo osvetlenie pozadia úpl-
ne. Viac informácií pozrite v èasti " Zmena nastavení osvet-
lenia pozadia" uvedenú neskôr v tejto kapitole.

Poznámka: Najdôležitejšie, èo môžete urobiœ pri šetrení ener-
gie batérie, je posunúœ jazdca Backlight Brightness Level (ú-
roveò jasu osvetlenia pozadia), ktorý sa používa na nastavenie 
podmienok osvetlenia, na najnižšiu úroveò.

■ Nechajte Pocket PC pripojený na striedavý prúd vždy, keï
ho nepoužívate. Viac informácií pozrite v èasti "Nabíjanie
cez adaptér striedavého prúdu" v tejto kapitole.
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■ Nechajte nastavenie vypnutia Pocket PC pri jeho nepoužíva-
ní už po krátkom èase. Klepnite na ikonu Battery >zložku 
Advanced. Pri napájaní z batérie nastavte vypnutie za-
riadenie na èo najkratší prijate¾ný èas.

■ Ak zariadenie nepoužívate, vypnite všetky bezdrôtové èin-
nosti. Pozrite�"Zapnutie a vypnutie Wi-Fi" v kapitole 8 a
"Zapnutie a vypnutie Bluetooth" v kapitole 9.

■ Vypnite nastavenie Receive all incoming beams (prijatie
všetkých prichádzajúcich lúèov) a prijímajte infraèervené lúèe
ruène. Pozrite kapitolu 2�"Synchronizovanie s poèítaèom".

■ Môžete naprogramovaœ aplikaèné tlaèidlo na vypnutie ob-
razovky, keï je prehrávaný MP3, èo ušetrí energiu batérie.
Klepnite na Start > Programs > Windows Media > 
Tools > Settings > Buttons. Vo vyskakovacom zozname
Select Function (vo¾ba funkcie) klepnite na Screen Toggle
(prepnutie obrazovky). Stlaète programové tlaèidlo a potom
klepnite na OK. Potom, keï poèúvate hudbu, stlaète pro-

■ Vypnite Pocket PC poèas nabíjania a umožníte nabiœ zaria-
denie rýchlejšie.

■ Aby ste zaruèili, že nabíjanie z batérie je stále k dispozícii,
kúpte si ïalšiu štandardnú batériu, alebo rozširujúcu baté-
riu. Tieto batérie sa môžu nabíjaœ vo volite¾nej nabíjaèke. 
Aby ste zakúpili ïalšiu batériu, alebo nabíjaèku, navštívte
HP Web stránku www.hp.com/go/ipaqaccessories.

Zmena nastavenia osvetlenia pozadia
Pocket PC má funkciu automatického riadenia jasu, ktorá šetrí
25% životnosti batérie. Aby funkcia bola ¾ahšie prístupná, na
obrazovke Today je zobrazená ikona osvetlenia pozadia. Ok- 
rem použitia skráteného povelu, môžete sprístupniœ aplikáciu
Backlight (osvetlenie pozadia) klepnutím na Start > Settings 
> System > Backlight.

gramové tlaèidlo, aby ste vypli obrazovku displeja.
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Aby ste zmenili nastavenia osvetlenia pozadia:
1. Klepnite na Start > Settings > System > Backlight.
2. V zložke Battery Power zaškrtnite box Turn off backlight

if device is not used for a vložte èas, ktorý chcete aby 
prešiel, kým sa osvetlenie pozadia vypne.

3. Klepnite na zložku External Power, aby ste zmenili nasta- 
venie osvetlenia pozadia, kým napájate Pocket PC z exter-
ného zdroja (napr. kolíska, adaptér striedavého prúdu atï).

4. Klepnite na zložku Brightness, aby ste zmenili jas, keï 
napájate Pocket PC z batérie, alebo z externého zdroja.

5. Klepnite na OK, keï ste ukonèili zmeny.

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

Zablokovanie tlaèidiel
Aplikácia Button Lock (zamknutie tlaèidiel) Vám umožòuje za-
blokovaœ všetky tlaèidlá na Pocket PC okrem tlaèidla napájania
vždy, keï je zariadenie v  režime Standby. Aktivovaním tejto 
funkcie môžete zabezpeèiœ, aby sa zariadenie náhodne nezap-

Aby ste zablokovali tlaèidlá:
1. Klepnite na Start > Settings > Personal > Buttons.
2. Klepnite na zložku Lock a zaškrtnite Disable all buttons 

except power button.
3. Klepnite na OK.

lo a nevybíjalo batériu.
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4
Základné používanie

Používanie obrazovky Today (dnes)

Zobrazíte
menu programov Zmeníte hlasitosœ, alebo stlmíte všetky zvuky

Zobrazíte pripojenia

Zmeníte dátum a èas

Preèítate e-maily

Nastavíte schôdzku, alebo
zobrazíte existujúce schôdzky

Vytvoríte novú položku

Zobrazíte a nastavíte nastavenia 
Wi-Fi a Bluetooth

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 zobrazenie:

■ Informácií o vlastníkovi

■ Prichádzajúcich schôdzok

■ Nepreèítaných a neodoslaných správ

■ Úloh, ktoré potrebujú byœ dokonèené
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Lišta navigácie a lišta úloh
Lišta navigácie je umiestnená na vrchu obrazovky. Zobrazuje
tlaèidlo Start, aktívne oznamy (ako je nový e-mail, stavy pripo-
jenia, stav reproduktorov) a aktuálny stav. Použite menu Start 
aby ste zvolili program.

Lišta príkazov je umiestnená v spodnej èasti obrazovky. Menu
New poskytuje skrátené povely pre vytvorenie nových schôdzok,
kontaktov, úloh, poznámok atï. Tlaèidlo Input panel Vám u-
možòuje vložiœ text.

 

Funkcie Bluetooth

 

 

Zvo¾te program

Lišta navigácie

Uvidíte prídavné programy
Upravíte nastavenia

Zvo¾te program použitý nedávno

Tlaèidlo New                  Tlaèidlo vstupného panelu

Menu Tlaèidlá
èinností
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Ikony stavu
V lište navigácie a lište príkazov môžete vidieœ nasledujúce iko-
ny. Klepnutím na ikonu na obrazovke zobrazíte viac informácií
priradených k položke.
 

Ikona                         Stav

Aktívne spojenie s poèítaèom, alebo bezdrôtovou sieœou

Neaktívne spojenie s poèítaèom, alebo bezdrôtovou sieœou

Microsoft ActiveSync is synchronizuje

Reproduktor je zapnutý

Reproduktor je vypnutý (alebo v stlmenej pozícii)

Nabitie batérie je nízke

Nabitie batérie je ve¾mi nízke

Prijatý e-mail, SMS, alebo MMS správa.

Prijaté okamžité správy

(pokraèovanie)
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Vyskakovacie menu

iPAQ Pocket PC je pripojený na kolísku. Táto ikona sa objaví
iba ak je aktívne spojenie.

Ikona bezdrôtovej èinnosti iPAQ - klepnutím zobrazíte obrazov-
ku bezdrôtového prenosu. Poskytuje riadiace centrum na zapnu-
tie a vypnutie všetkých bezdrôtových èinností a možnosœ konfigu-

(pokraèovanie)

Ikona                           Stav

Klepnutím a držaním zobrazíte
vyskakovacie menu
Klepnite na èinnosœ, ktorú chcete

Klepnite mimo menu, aby ste ho
zatvorili bez èinnosti

rovaœ nastavenia.

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 toto zatvorilo bez vykonania èinnosti.
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Prispôsobenie obrazovky Today
V obrazovke Settings Today môžete:

■ Pridaœ obrázok ako pozadie.

■ Zvoliœ infromácie, ktoré sa zobrazia na obrazovke Today.

■ Zvoliœ tému obrazovky Today.

■ Nastaviœ poriadok informácií.

■ Rozhodnúœ, kedy sa obrazovka Today objaví.

Vytvorenie informácií
V obrazovke Today môžete vytvoriœ nové informácie vrátane:
■ Schôdzok

■ Kontaktov

■ Správ

■ Informácií o pracovných zošitoch Excel

■ Poznámok

■ Úloh

■ Dokumentov Word

1. V menu Start v spodnej èasti obrazovky klepnite na To-

2. Klepnite na možnosœ vytvoriœ novú položku.
3. Klepnite na OK, keï ste skonèili vytvorenie novej položky.

day > New.
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1. Klepnite na Start > Settings > Personal > Today.
2. Zvo¾te box Use this picture as the background.

3. Klepnite na Browse a zvolíte obrázok z File Explorer. 
4. Klepnite na zložku Items aby ste vybrali, alebo usporia-

dali informácie na obrazovke Today.

5. Klepnite na položku a zvýrazníte ju.
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Zmena orientácie obrazovky
Môžete zmeniœ orientáciu obrazovky Vášho Pocket PC z reži-
mu Portrait (vertikálny) na Landscape (horizontálny).
Aby ste zmenili orientáciu obrazovky Pocket PC:
1. Klepnite na Start > Settings > System > Screen.
2. Klepnite Portrait, Landscape (right-handed) (pre pra-

vákov), alebo Landscape (left-hended) (pre ¾avákov).

3. Klepnite na OK.
Skrátený povel: Stlaète a držte tlaèidlo Calendar poèas 2 
sekúnd a prepnite medzi vertikálnym a horizontálnym režimom.

6. Klepnite na Move Up alebo Move Down aby ste zmenili 
poriadok informácií na obrazovke Today.

Poznámka: Nemôžete zmeniœ umiestnenie dátumu na obra-
zovke Today.

7. Klepnite na šípku dole priradenú k boxu Today timeout, 
aby ste urèili ko¾ko hodín musí prejsœ, aby sa objavila ob- 
razovka Today. 

8. Klepnite na OK.
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Otvorenie a zatvorenie aplikácií

Aby ste minimalizovali otvorenú aplikáciu, klepnite na x v pra-
vom hornom rohu obrazovky.
Zatvorte aplikácie buï ruène, alebo pomocou iTask.

Poznámka: Aplikácie sa automaticky zatvoria v závislosti od 
použite¾nej pamäte.

Ruèné zatvorenie

Otvorte nejakú aplikáciu vo Vašom iPAQ Pocket PC v menu
Start. 

Poznámka: Aplikáciu môžete tiež otvoriœ jej priradením apli-
kaènému tlaèidlu. Aby ste priradili aplikaèné tlaèidlo, v obrazov-
ke Today klepnite na Start > Settings > Personal > Buttons.

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

Zatvorenie pomocou iTask

1. Stlaète tlaèidlo iTask  (aplikaèné tlaèidlo 4 v spodnej pra-
vej èasti zariadenia).

2. Klepnite na a držte program, ktorý má byœ zatvorený.
3. Vo vyskakovacom menu klepnite na Close This Task.

1. Klepnite na Start > Settings > zložku System  > Me-
mory > zložku Running Programs.

2. Klepnite na Stop All , alebo zvo¾te èiastoènú aplikáciu a po-

Poznámka: Aby ste umiestnili aktuálne bežiaci program do 
popredia, klepnite na Activate.

tom klepnite na Stop.
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Inštalovanie aplikácií

1. Na pripojenie Pocket PC na Váš osobný poèítaè použite
kolísku.

2. Postupujte pod¾a inštrukcií v sprievodcovi inštaláciou, kto-
rý je v programe, ktorý chcete nainštalovaœ.

3. Skontrolujte obrazovku Pocket PC, èi nie sú potrebné ïal-
šie kroky na ukonèenie inštalácie programu.

Zmazanie aplikácií
Aby ste zmazali aplikácie vo Vašom Pocket PC:
1. Klepnite na Start > Settings > System >Remove Pro-

2. Zaškrtnite zaškrtávacie políèko programu(ov), ktorý(é)
chcete odstrániœ a potom klepnite na Remove.

Poznámka: Odstránením aplikácie z Vášho Pocket PC zväèší-
te pamäœ (používanú na uloženie dát a súborov) a operaènú
pamäœ (spúšœanie programov) na zariadení.

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

Aby ste do Vášho Pocket PC nainštalovali viac aplikácií:

grams.
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Zálohovanie informácií

rite v kapitole 6 v èasti "Používanie iPAQ Backup na záloho-
vanie/obnovu".

Používanie zložky iPAQ File Store

Ä
UPOZORNENIE: Ak máte aktivované HP ProtectTools a zabudli ste PIN, a-
lebo heslo, reštartovanie zariadenia bude maœ za následok stratu dát ulože-
ných v iPAQ File Store. Viac informácií o HP ProtectTools pozrite v Kapitole 7, 
"Bezpeènostné funkcie".�

Niektoré zariadenia majú High Speed File Store a rýchlejšiu
verziu iPAQ File Store. Ak Váš iPAQ Pocket PC má viac ako 30
MB pamäti, je to High Speed File Store. Aby ste zistili ko¾ko pa-
mäti je na zariadení, v obrazovke Today klepnite na ikonu
Memory > zložku Storage Card. Vo vyskakovacom  boxe
zvo¾te iPAQ File Store. Ak množstvo pamäte je 30 MB, alebo 
viac, potom máte High Speed File Store.

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.

Aby ste znížili možnosœ straty informácií, mali by ste zálohovaœ
informácie pravide¾ne. Viac informácií o zálohovaní dát poz-

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 reštart Vášho
iPAQ Pocket PC, alebo keï sa batéria celkom vybije.
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Ä
UPOZORNENIE: Ak formátujete iPAQ File Store, nevykonávajte tvrdý, ale-
bo mäkký reštart.  Vykonanie reštartu môže zabrániœ Pocket PC v normálnej
èinnosti. Viac informácií o formátovaní iPAQ File Store pozrite v èasti "Vy-
konanie tvrdého reštartu" v kapitole 1.

Uloženie do iPAQ File Store, alebo do High Speed 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 softvéru
Aby ste vložili do Pocket PC informácie môžete klepnúœ na klá-
vesnicu, alebo písaœ pomocou Letter Recognizer, Microsoft 
Transcriber, alebo Block Recognizer v mnohých aplikáciách.
Môžete použiœ stylus na kreslenie a písanie na obrazovku v
aplikácií Notes (poznámky) a zo zložky Notes  (poznámky) v 
aplikáciách Kontakty, Kalendár a v aplikácií Úlohy.

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

Poznámka: Microsoft Transcriber je vo¾ný program, ktorý si
môžete stiahnuœ z Microsoft web stránky.

Zmena možností pri ponúkaní slov

Ak nieèo píšete, iPAQ Pocket PC Vám v boxe nad klávesnicou 
ponúkne 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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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 vy- 
konaná ponuka, potom klepnite na šípku dole priradenú
písmenám a zvo¾te poèet.
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Metódy vstupu

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

5. Klepnite na OK.

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
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.

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

Poznámka: Aby ste videli symboly, klepnite na 123.

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

4. Klepnite na OK.

razovke.

mácie.
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Metódy vstupu

Poznámka: Aby ste zobrazili pomoc pri používaní Letter Recogni-
zer, otvorte program a klepnite na otáznik ved¾a oblasti na písanie.

Písanie stylusom a Letter Recognizer

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 (123) v urèe-
ných 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 pomocou stylusu a
Microsoft Transcriber

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.

Písanie pomocou stylusu a Block 
Recognizer

Píšte písmená, èísla a symboly pomocou stylusu a Block Recog-
nizer. Vytvárajte slová a vety písaním písmen a èíslic do urèe-
ných oblastí.
1. V nejakej aplikácií klepnite na šípku hore, ved¾a tlaèidla

Input Panel.
2. Klepnite na Block Recognizer.

Transcriber Intro.
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Metódy vstupu

3. Píšte slovo, písmeno, symbol medzi znaèky:

Napíšte písmeno medzi znaèky oznaèené "abc ", aby 
ste zapísali text.

Napíšte èíslo, alebo symbol medzi znaèky oznaèené
"123 ", aby ste zapísali èísla, alebo symboly.

Všetko èo napíšete, bude transformované na text.

❏

❏

Kreslenie a písanie na obrazovku
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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Prevod ruène napísaného na text

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 slo-
vo nebude rozpoznané, nebude transformované.

5. Klepnite na OK.
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6
Aplikácie

Použite¾ný softvér na HP iPAQ 
Pocket PC

Programy popísané ïalej sú predinštalované na Vašom iPAQ
Pocket PC. Pri používaní tohoto softvéru môžete nájsœ podrobné
informácie v Help súboroch umiestnených na iPAQ Pocket PC.
Aby ste sprístupnili tieto súbory pomoci, klepnite v aplikácii na 
Start > Programs > Help.
Okrem toho Microsoft Pocket PC Basics Help poskytuje inštruk-
cie pre èinnosœ Pocket PC. Aby ste urèili Pocket PC Basics, klep-
nite na Start > Programs > Help > Pocket PC Basic.

Poznámka: Ak sa preruší napájanie Pocket PC, predinštalova-
né programy sa nezmažú.
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Aby ste sprístupnili nasledujúce programy, klepnite na Start, 
potom na meno programu, alebo klepnite priamo na obrazov-
ku Today.

Aplikácia                                        Funkcia

Microsoft Calendar                     Plánuje schôdzky, stretnutia a iné položky a nasta-
vuje alarm na ich pripomenutie. Dnešné schôdzky sú
zobrazené na obrazovke Today.

Microsoft Contacts                      Poskytuje zoznam spolupracovníkov a priate¾ov a
ich e-mailové adresy a telefónne èísla.

Microsoft Messaging                  Ak je nainštalovaný ActiveSync, prijíma a odosiela
e-mailové správy v Inboxe vo Vašom iPAQ Pocket PC,
alebo v poèítaèi. Aby ste mohli poslaœ, alebo prijaœ
e-mail, musíte maœ e-mailovú adresu, ktorú Vám pos-
kytol zamestnávate¾, alebo poskytovate¾ internetu
(internet Service Provider - ISP).

Microsoft Pocket Internet 
Explorer

Prehliada internet a sœahuje strany cez synchronizá-
ciu, alebo pripojením na internet.

Microsoft Tasks                          Preh¾adáva zoznam úloh.

TodayPanel Lite                          Umožòuje skrátené povely na možnosti batérie, pa-
mäte a osvetlenia pozadia vo Vašom Pocket PC.
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Aby ste sprístupnili nasledujúce programy, klepnite na Start > 
Programs, potom na meno programu.

Aplikácia                                        Funkcia

Microsoft ActiveSync Synchronizuje informácie medzi Pocket PC a po-
èítaèom tak, že máte najnovšie údaje na oboch 
miestach. Uistite sa, èi ste nainštalovali do Vášho
poèítaèa ActiveSync predtým, ako ste pripojili ko-
lísku a iPAQ Pocket na Váš poèítaè.

Microsoft Calculator                    Vykonáva výpoèty a prevod meny.

Microsoft File Explorer                 Ukáže, kde sú na iPAQ Pocket PC, alebo na pamä- 
œovej karte umiestnené súbory.

Microsoft Find                             Umožòuje Vám vyh¾adaœ konkrétny súbor, alebo 
zložku súborov v iPAQ Pocket PC.

How Do I...?                               Odpovedá na najèastejšie sa vyskytujúce otázky
týkajúce sa Vášho iPAQ Pocket PC.

HP Image Zone                            Zobrazí individuálne obrázky a spúšœa prezentá-
cie. Zobrazuje tiež obrázky z pamäœovej SD karty
digitálneho fotoaparátu.

HP Mobile Printing                       Aktivuje mobilnú tlaè.

Games                                       Obsahuje hry vytvorené pre hranie sa na iPAQ 
Pocket PC.

iPAQ Backup                              Umožòuje zálohovanie dát, aby sa zabránilo ich 
strate spôsobenej vybitou batériou, neúmyselným
vymazaním, alebo chybou hardvéru.

iTask                                          Umožòuje rýchly prístup k najèastejšie používaným 
funkciám na Vašom iPAQ Pocket PC.

(pokraèovanie)
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Microsoft MSN Messenger Poskytuje prostredie na chat, ktoré Vám umožòuje
vidieœ kto je online, posielaœ a prijímaœ okamžité
správy, konverzovaœ so skupinou kontaktov, pove-
daœ kontaktu, že nie ste dosažite¾ný a zablokovaœ
kontakty, aby nevideli Váš stav, alebo aby Vám
nemohli poslaœ správy.

Microsoft Notes                           Vytvára ruène písané, kreslené alebo na klávesni-
ci písané záznamy.

Microsoft Pocket Excel                  Umožòuje vytváraœ a editovaœ pracovné zošity, a-
lebo zobraziœ a editovaœ pracovné zošity Excel vy-
tvorené v poèítaèi.

Microsoft Pocket MSN                  Umožòuje odoberaœ rozlièné MSN služby pre Váš
Pocket PC.

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

Print Manager                             Umožòuje riadiœ tlaèové úlohy.

Microsoft Terminal Services 
Client

Prihlási sa do Vášho poèítaèa a používa všetky
programy v tomto poèítaèi z Vášho Pocket PC
(Windows 2000 a XP, alebo novší).

Microsoft Windows Media 
Player 9 Series

Prehráva na Vašom zariadení digitálne zvukové a 
video súbory vo Windows Media, alebo vo formá-

(pokraèovanie)

Aplikácia                                          Funkcia

te MP3.
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Aplikácie

Aby ste sprístupnili nasledujúce programy klepnite na Start > 
Settings > Personal, potom klepnite na meno programu.

Aplikácia                                          Funkcia

Buttons                                      Poskytuje Vám možnosœ programovaœ aplikaèné
tlaèidlá na otváranie najèastejšie používaných pro-
gramov a odpojiœ všetky tlaèidlá okrem tlaèidla na-
pájania, aby ste zabezpeèili, že zariadenie nebu-
de náhodne zapnuté.

HP ProtectTools Poskytuje bezpeènosœ softvéru na Pocket PC, aby
bolo èo najmenšie riziko straty dát. Umožní Vám 
používaœ odlaèok prsta (nie je k dispozícii pri všet-
kých modeloch), PIN, a/alebo heslo na ochranu 
Vaších dát.

Input                                          Definujte si Vašu vstupnú metódu, upravte možnos-
ti doplòovania slov a definujte si Váš štýl písania.

Menus                                       Upravte si menu Start, alebo definujte nové menu.

Owner Information                     Vložte informácie o sebe, aby ostatní rozpoznali
Váš Pocket PC.

Sounds & Notifications               Aktivuje/zablokuje zvuk pre viaceré možnosti ako
sú udalosti, programy, klepnutia na obrazovku a
tlaèidlá hardvéru, ako aj zvýraznenie,  keï sa oz-
namy objavia.

Today                                        Zvo¾te tému pre pozadie obrazovky Today a de-
finujte, ktoré položky sa objavia na obrazovke
Today.
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Aby ste sprístupnili nasledujúce programy klepnite na Start > 
Settings > Personal, potom klepnite na meno programu.

Aplikácia                                          Funkcia

About                                        Popisuje, ktorá verzia softvéru Windows Mobile 
2003 je zavedený vo Vašom iPAQ Pocket PC a po-
núka informácie o ID zariadenia a aplikované au-
torské práva.

Audio                                       Urèuje nastavenia zvuku.

Backlight                                   Umožòuje zmeny nastavení pozadia Pocket PC ako 
je jas, zachováva nabitie batérie a externé napája-
nie.

Certificates                                Umožòuje použiœ osobný certifikát na Vašu identifiká-
ciu ostatnými a dáva informáciu na predinštalova-
nie certifikátov hlavného adresára.

Clocks & Alarms                        Umožòuje zvoliœ èasovú zónu, èas a dátum pre do-
mov a navštívené lokality a nastaviœ alarm.

Enroll HP Certificate Enroller Vám umožòuje stiahnuœ certi-
fikáty z HP web stránky, ak máte správnu autorizá-
ciu.

HP Asset Viewer                         Vypisuje podrobné informácie o Vašom systéme a 
jeho konfigurácie.

HP Profiles                                 Umožòuje užívate¾ovi zmeniœ výstražné signály (typ
zvonenia, tón, vibrácia). Napríklad, ak ste na stret-
nutí môžete zmeniœ typ zvonenia pre prichádzajúce
volania na vibraèný.

iTask Settings                             Umožòuje Vám definovaœ nastavenia, ktoré sa obja-
via na prednej strane zariadenia, ak stlaèíte tlaèidlo
iTask.

(pokraèovanie)
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Memory                                     Skontrolujte ko¾ko pamäte je k dispozícii na Vašom
zariadení, alebo na pamäœovej karte. Umožòuje
Vám tiež skontrolovaœ, ktoré programy sú aktuálne
spustené a zastaviœ, alebo aktivovaœ ich.

Power                                        Pozrite ko¾ko energie zostáva hlavnej a zálohovej 
batérie, definujte kedy sa zariadenie vypne potom,
èo nie je používané a definujte obdobie standby.

Regional Settings Definujte jazyk, ktorý sa bude používaœ v zariadení,
ako aj poèet iných regionálnych špecifík ako sú me-
na, èas a dátum, ktoré sú zobrazené.

Remove Programs                       Umožòuje Vám odinštalovaœ programy, ktoré ste 
nainštalovali.

Screen Definujte orientáciu obrazovky, nastavte obrazovku,
aktivujte Clear Type a definujte ve¾kosœ textu objavu-
júceho sa na obrazovke.

Self -Test                                   Spustí na zariadení základný diagnostický test.

(pokraèovanie)

Aplikácia                                          Funkcia
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Aby ste sprístupnili nasledujúce programy klepnite na Start > 
Settings > Connections, potom klepnite na meno programu.

Aplikácia                                          Funkcia

Beam                                         Umožòuje Vám urèiœ, èi sa budú, alebo nebudú 
automaticky prijímaœ všetky prichádzajúce infraèer-
vené lúèe.

Bluetooth                                   Zapnite, alebo vypnite Bluetooth, alebo vytvorte 
nové Bluetooth pripojenie.

Bluetooth Phone Manager           Riadi internetové spojenie s Vaším Pocket PC a mo-
bilným telefónom a poskytovate¾om telefónnych slu-
žieb. Zjednodušuje tiež procedúru párovania Blue-
tooth medzi Pocket PC a Vaším mobilným telefó-
nom.

Microsoft Connections                Pripojí Váš Pocket PC na internet a intranet na pre-
zeranie web stránok, posiela a prijíma e-maily a
synchronizuje informácie pomocou ActiveSync. 

iPAQ Wireless                           Poskytuje centralizované riadenie všetkým bezdrô-
tovým funkciám na Vašom Pocket PC. Umožòuje
Vám zapnúœ a vypnúœ bezdrôtové funkcie a nakon-
figurovaœ nastavenia Wireless Local Area Network 
(WLAN), Bluetooth, atï.

LEAP                                         Umožòuje Vám stanoviœ nastavenia LEAP spojenia,
ak Vaša sieœ používa tento bezpeènostný protokol.

Network Cards                          Nakonfigurujte adaptéry siete, ak používate sieœo-
vú kartu na dvoch miestach, v práci a doma.
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Inštalovanie aplikácií
Aplikácie inštalujte do Vášho iPAQ Pocket PC z:

■ poèítaèa pomocou Microsoft ActiveSync

■ iPAQ Pocket PC ak súbor aplikácie má koncovku .cab

■ iPAQ Pocket PC, alebo z Vášho poèítaèa kopírovaním
súboru aplikácie, ktorá má koncovky .exe alebo .cef 

Aby ste nainštalovali do Pocket PC viac aplikácií:
1. Použite kolísku, aby ste prepojili Váš Pocket PC s osobným

poèítaèom.
2. Postupujte pod¾a inštrukcií v sprievodcovi inštalácie poskyt-

nutý programom, ktorý chcete inštalovaœ.
3. Skontrolujte obrazovku Pocket PC, aby ste videli, èi sú ne-

vyhnutné ïalšie kroky na ukonèenie inštalácie programu.

Odstránenie aplikácií
Aby ste odstránili aplikácie z Vášho Pocket PC:
1. Klepnite na Start > Settings > System > Remove Pro-

2. Zaškrtnite zaškrtávací box programu(ov), ktoré chcete od-
strániœ a potom klepnite na Remove.

Poznámka: Odstránením aplikácie z Pocket PC zväèšíte pa-
mäœ (použitú na uloženie dát a súborov) a operaènú pamäœ
(použitú na beh programov) na zariadení.

grams.



Aplikácie

Užívate¾ská príruèka                                                                                        6-10

Používanie TodayPanel Lite
TodayPanel Lite je spojka obrazovky Today, ktorá Vám umož-
òuje rýchlo zobraziœ a zmeniœ množstvo možností. Možnosti,
ktoré môžete zmeniœ sú:

  Ikona       Meno     Popis

TodayPanel 
Lite

Zmeòte možnosti TodayPanel Lite, alebo nastavení ob-
razovky Today.

Napájanie
z batérie

Zobrazte nabite batérie, ktoré zostáva, nastavte obdo-
bie standby, nastavte èasový interval vypnutia Pocket
PC, nastavte metódu USB nabíjania.

Hlavná
pamäœ

Zobrazte množstvo hlavnej pamäte, ktorá je k dispozí-
cii v Pocket PC. Z tejto obrazovky môžete tiež zobraziœ, 
aktivovaœ a zastaviœ všetky spustené programy.

Pamäœová
karta

Zobrazte množstvo pamäte na pamäœovej karte, ktorá
je k dispozícii, alebo ko¾ko pamäte je pridelené iPAQ
File Store.  Môžete tiež zobraziœ, aktivovaœ, alebo zas-
taviœ všetky spustené programy z tejto obrazovky.

Osvetlenie  Zobrazte a zmeòte možnosti osvetlenia pozadia v Poc-
pozadia ket PC.
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Aby ste použili TodayPanel Lite, v obrazovke Today klepnite na
ikonu Vašej vo¾by, urobte príslušné zmeny a klepnite na OK.

Pomocou TodayPanel Lite môžete zmeniœ ikony na pevný režim, 
ako je ukázané na obrázku, èo umožòuje viac miesta na obra-
zovke Today. Môžete tiež zmeniœ pamäœ a nastavenia pamäte,
aby ste ich zobrazili v percentách, na rozdiel od ve¾kosti súborov.
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Zmena na pevný režim:

1. Klepnite na > Options a otvoríte aplikáciu TodayPa-

2. Klepnite na box Display Mode a zvo¾te Compact.
3. Klepnite na Bar Color... a zmeníte farbu lišty a klepnite 

Aby ste zobrazili pamäœ v percentách:

1. Klepnite na > Options a otvoríte aplikáciu TodayPa-

2. Klepnite na box Display Memory as, alebo box Display 
Storage as a zvo¾te percento.

3. Klepnite na OK.

Aby ste odstránili TodayPanel Lite z obrazovky Today:
1. Klepnite na Start > Settings > ikonu Today > Items.
2. Zrušte zaškrtnutie v boxe TodayPanel a klepnite na OK.

Používanie HP Image Zone
Keï používate HP Image Zone, môžete prezeraœ a zdie¾aœ ob-
rázky z Vášho iPAQ Pocket PC. Môžete tiež tlaèiœ, poslaœ, zaz-
namenaœ a e-mailovaœ obrázky priamo z Pocket PC, alebo vy-
tvoriœ prezentáciu, aby ste zdie¾ali obrázky s rodinou a priate¾mi.

nel Lite.

na OK.

nel Lite.



Užívate¾ská príruèka                                                                                        6-13

Aplikácie

Keï spustíte HP Image Zone, v spodnej èasti obrazovky sa zo-
brazia nasledujúce ikony.

Ikona       Popis

Klepnutím zobrazíte fotografiu na celej obrazovke.

Klepnutím spustíte režim prezentácie.

Klepnutím zmeníte zložky.

Klepnutím zmažete fotografiu.

Klepnutím zaznamenáte a priradíte zvukový klip k fotografii.

Klepnutím odošlete fotografiu pomocou ob¾úbenej metódy.

Klepnutím tlaèíte pomocou ob¾úbenej metódy.
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Zobrazenie zmenšenín fotografií
Aby ste zobrazili fotografiu:
1. Klepnite na Start > Programs > HP Image Zone.

Poznámka: Preddefinovane prehliadaè otvorí režim Browse.
Režim Browse zobrazí zmenšeniny fotografií v aktuálnej zlož-
ke.

2. Klepnite na zmenšeninu (t.j. malé zobrazenie väèšieho ob-
rázka), aby ste zvolili fotografiu. Zobrazí sa fotografia a 
informácie o nej.

Poznámka: Aby ste zobrazili fotografie v HP Image Zone, uisti-
te sa, èi rolovacia lišta je na ¾avej strane obrazovky úplna. V
inom prípade nebudete vidieœ ostatné zmenšeniny fotografií.

Aby ste zobrazili fotografie z inej zložky:
1. V lište príkazov klepnite na File a potom klepnite na Open.
2. Zvo¾te zložku, ktorú chcete.
3. Klepnite na OK. HP Image Zone zobrazí fotografie z no-

vej zložky, ktorú ste zvolili.
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Zobrazenie fotografie na celú obrazovku
Aby ste zobrazili fotografiu na celú obrazovku a zväèšili, ale-

1. Klepnite na Start > Programs > HP Image Zone.
2. Klepnutím na zmenšeninu zvo¾te fotografiu.
3. Klepnite na zobrazené okno, alebo klepnite na Tools > 

4. Použitím tlaèidiel v lište nástrojov zväèšite, alebo zmenšite
fotografiu. Ak fotografia je príliš ve¾ká, aby sa zmestila na 
obrazovku, ïalšie èasti môžete zobraziœ œahaním stylusu

5. Klepnite na OK, aby ste zatvorili obrazovku View Image.

Zobrazenie prezentácie
V urèenej zložke môžete zobraziœ prezentáciu fotografií.
1. Klepnite na Start > Programs > HP Image Zone.
2. Klepnite na Tools > View Slideshow.
3. Klepnite niekde na obrazovku, aby ste zobrazili riadiace

prvky online.  Môžete ich použiœ na posun dopredu, do-
zadu po prezentácii, alebo na jej koniec.

Môžete riadiœ možnosti zobrazenia prezentácie ako sú:

■ Postupnosœ - poradie, v ktorom sú fotografie zobrazované.

■ Oneskorenie - doba, poèas ktorej je fotografia zobra-
zená, kým sa prezentácia posunie na ïalšiu fotografiu.

■ Otoèenie - prezentácia môže automaticky otoèiœ fotogra-
fie tak, aby sa zobrazili na celú obrazovku.

■ Úèinok prechodu - systém použitý fotografiami na výstup
a vstup do prezentácie.

Aby ste zmenili nastavenia prezentácie:
1. Klepnite na Start > Programs > HP Image Zone.
2. Klepnite na Tools > Settings > Slideshow.

bo zmenšili ju:

View Image.

po obrazovke.
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3. Zvo¾te nastavenia a efekty, ktoré chcete použiœ vo Vašej
prezentácii.

4. Klepnite na OK, aby ste ukonèili menu.

Tlaè fotografií
Fotografie z HP Image Zone môžete vytlaèiœ pomocou Print 

Aby ste vytlaèili obrázok:
1. Klepnite na Start > Programs > HP Image Zone.
2. Klepnutím na zmenšeninu zvo¾te fotografiu na tlaè.
3. Klepnite na File > Print.
4. Zvo¾te Print Manager, alebo HP Instant Share Printing

a klepnite na Next.
5. Aby ste vytlaèili fotografiu, postupujte pod¾a inštrukcií na

Poznámka: Viac informácií o HP Image Zone získate klepnutím
na Start > Programs > HP Image Zone > Help.

Odoslanie fotografií elektronickou poštou
Pomocou HP Image Zone môžete poslaœ fotografie priate¾om
a rodine. Aby ste odoslali fotografie ako prílohu k e-mailu:
1. Klepnite na Start > Programs > HP Image Zone.
2. Zvo¾te fotografiu, ktorú chcete odoslaœ e-mailom.
3. Klepnite na ikonu e-mailu, umiestnenú v spodnej èasti ob-

4. Klepnite na E-mail Attachment, potom na Next.
5. Napíšte e-mailovú adresu a potom klepnite na Send.

Manager.

obrazovke.

razovky.
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Priradenie zvukového súboru k fotografii
Pridanie zvuku k fotografii:
1. Klepnite na Start > Programs > HP Image Zone.
2. Klepnutím na zmenšeninu zvo¾te fotografiu, ktorej chcete

priradiœ zvukový súbor.
3. Klepnite na ikonu Cassette v lište príkazov, ktorá je v 

spodnej èasti obrazovky.

4. Klepnite na tlaèidlo Record v lište nástrojov Sound.

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 má na 
zmenšenine ikonu reproduktora.
Zmena možností zvuku:
1. Klepnite na Start > Programs > HP Image Zone.
2. Klepnite na Tools umiestnené v lište príkazov v spodnej

èasti obrazovky.
3. Klepnite na Settings > zložku Audio.

Ikona  Meno         Funkcia

Záznam Spustí zaznamenávanie zvuku.

Stop Zastaví aktuálne nahrávanie zvuku.

Hraj Prehrá nahratý zvuk priradený k zvo-
lenej fotografií.

Zmaž Zmaže nahratý zvuk priradený k zvo-
lenej fotografii.
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4. Zvo¾te možnosti zvuku:

❏ Codec nastavenia: PCM, alebo GSM 6.10.

◆ GSM 6.10 poskytuje dobrú kvalitu zvukového záz-
namu a zaberá ove¾a menej priestoru ako Pulse Co-
de Modulation (PCM).

◆ PCM poskytuje lepšiu kvalitu zvukového záznamu,
ale zaberá 86 krát viac priestoru ako záznamy 
GSM 6.10 .

❏ Format: Zvo¾te kvalitu zvuku
Najvyššia kvalita zvukového záznamu, zaberá ve¾a pa-
mäte.

5. Klepnite na OK, aby ste ukonèili menu.

Zálohovanie a obnova

Ä
UPOZORNENIE: Obnovenie informácií prepíše aktuálne informácie vo Va-
šom iPAQ Pocket PC informáciami uloženými v zálohe.

Používanie iPAQ Backup na zálohu a obnovu
Zálohovanie/obnova použitím aplikácie iPAQ Beckup:
1. Klepnite na Start > Programs > iPAQ Backup.
2. Klepnite na zložku Backup, alebo na zložku Restore.

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- 
vaná. Pred použitím ActiveSync Backup musíte však inšta-
lovaœ do Vášho poèítaèa ActiveSync.

Aby ste znížili možnosœ straty informácií, mali by ste zálohovaœ
informácie pravide¾ne.
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Používanie ActiveSync na zálohu a obnovu
Použite Microsoft Acti veSync Backup na zálohovanie a obno-
vu informácií v HP iPAQ. Aby ste znížili možnosœ straty dát,
robte zálohu údajov pravide¾ne.

Poznámka: Predtým ako použijete ActiveSync Backup, najprv
musíte nainštalovaœ ActiveSync z priloženého CD.

Pred zálohovaním, alebo obnovou údajov zatvorte v iPAQ Poc-
ket PC všetky programy.
Zálohovanie/obnova údajov:
1. Pripojte iPAQ Pocket PC na poèítaè.

Používanie iTask
Aplikácia iT ask sa niekedy nazýva iPAQ Task Manager a u-
možòuje rýchly prístup na najèastejšie používané funkcie Váš-
ho iPAQ Pocket PC.
Z aplikácie iTask môžete riadiœ úlohy, ktoré už boli spustené,
spustiœ nové programy a viac. Každá úloha, ktorá je aktuálne
v Pocket PC spustená je uvedená v zozname.

3. Zvo¾te súbory a zložky, ktoré budú zálohované, alebo ob- 

4. Zvo¾te umiestnenie súboru zálohovania dát. 
5. Nastavte možnosti zálohovania, alebo obnovy.
6. Stlaète tlaèidlo Backup, alebo Restore a potom stlaète na

nasledujúcej obrazovke tlaèidlo Start.

novené.

2. V poèítaèi otvorte Microsoft ActiveSync. V menu Start klik-
nite na Programs > Microsoft ActiveSync.

3. V menu Tools kliknite na Backup/Restore.
4. Kliknite na zložku Backup, alebo Restore a zvo¾te možnosti.
5. Kliknite na Backup Now, alebo na Restore Now.
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Klepnite na úlohu, aby ste preniesli aktuálny program na poza-
die, alebo naò klepnite a držte ho, aby ste ho preniesli do me- 

Aby ste spustili iTask klepnite na Start > Programs > iTask.

nu Task.
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7
Bezpeènostné funkcie

Rozsiahle používanie Pocket PC významne zvýšilo produktivitu
práce. Avšak, nezabezpeèený, alebo nedostatoène zabezpe-
èený Pocket PC vytvára problémy bezpeènosti siete pre spolu-
pracujúce pracovné miesta, hoci sa pripoja do bezpeènej siete.
Významné informácie obchádzajú bezpeènosœ siete a sú ulože-
né v nedostatoène zabezpeèenom Pocket PC. Bezpeènostné funk-
cie HP ProtectTools poskytujú bezpeènosœ zariadenia a preto sa 
znižuje riziko straty citlivých údajov na Vašom Pocket PC.

Používanie HP ProtectTools
HP ProtectTools pomáha chrániœ Pocket PC autorizáciou a za-
kódovaním e-mailov, kalendára, kontaktov, poznámok, úloh
a/alebo všetkých súborov uložených v zložke My Documents.
Môžete ju použiœ aj na zakódovanie dát uložených na rozširu-

Ak aktivujete HP ProtectTools, máte možnosœ zosnímaœ odtlaèok
prsta, alebo vložiœ PIN a/alebo heslo, aby sa Pocket PC sprís-
tupnil. Ak nie ste schopní úspešne zosnímaœ Váš odtlaèok prsta, 
alebo ste zabudli Váš PIN, alebo heslo, môžete sprístupniœ za-
riadenie pomocou záložnej otázky a odpovede.

Ä
UPOZORNENIE: HP ProtectTools pomáha ochrániœ Váš Pocket PC a dáta,
ktoré sú v òom uložené. Ak nie ste schopní sprístupniœ zariadenie nejakou z
vyššie uvedených metód, zariadenie sa nedá spustiœ. Musíte obnoviœ nasta-
venia z výroby, èo bude maœ na Vašom iPAQ Pocket PC za následok stratu 
všetkých dát, vrátane dát uložených v iPAQ File Store. Odporúèame, aby 
ste si zapamätali Vaše heslo/PIN a záložnú otázku/odpoveï.

rujúcich kartách.
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Nastavenie bezpeènosti
Nastaviœ bezpeènosœ budete musieœ iba jedenkrát. Môžete urobiœ
zmeny niektorého bezpeènostného nastavenia neskôr bez toho,
aby ste prechádzali cez procedúru nastavenia ešte raz. Viac in-
formácií pozrite v èasti "Riadenie bezpeènostných nastavení".

Aby ste nastavili bezpeènostné funkcie v iPAQ Pocket PC:

1. Klepnite na Start > Settings > Personal >HP ProtectTools.

2. Obrazovka konfigurácie bezpeènosti zobrazí správu: "Chce-
te nakonfigurovaœ bezpeènostné funkcie HP ProtectTools na
Vaše zariadenie?� Klepnite na Yes.

3. V obrazovke Lock Settings (zamknutie nastavení) zvo¾te
nasledujúce možnosti:

❏ Zamknutie zariadenia - požadovaním PIN, alebo hes- 
la ochraòuje HP iPAQ pred neautorizovaným použitím.

❏ Odhlásenie - ochraòuje zariadenie požadovaním Váš-
ho PIN, alebo hesla, zastavuje beh všetkých programov
a kóduje dáta. Môžete tiež zvoliœ dobu medzi tým kedy
ste naposledy použili zariadenie a kedy sú dáta kódo-
vané.

Poznámka: Pretože kódovanie/odkódovanie trvá urèitý èas,
ak èasto používate Váš iPAQ Pocket PC, mali by ste zvoliœ tú-
to dobu dlhšiu.

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

te odomknúœ Váš Pocket PC, spolu s poètom povolených po-
kusov pre každé nastavenie:

❏ Jednoduchý 4-èíslicový PIN - vložte minimálne 4-ci-
ferné èíslo

❏ Heslo - vložte kombináciu èíslic a/alebo znakov akej-
ko¾vek dåžky
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❏ Silné alfanumerické heslo - vložte minimálne osem
znakov vrátane najmenej jedného ve¾kého písmena,, 
jedného malého písmena a jednej èíslice

❏ Odtlaèok prsta - úspešne zosnímajte odtlaèok prsta

❏ Odtlaèok prsta, alebo PIN - úspešne zosnímajte od-
tlaèok prsta, alebo vložte minimálne 4-ciferený PIN

❏ Odtlaèok prsta a PIN - úspešne zosnímajte odtlaèok
prsta a vložte minimálne 4-ciferený PIN

❏ Odtlaèok prsta alebo heslo - úspešne zosnímajte 
odtlaèok prsta alebo vložte kombináciu èíslic a/alebo
písmen akejko¾vek dåžky

❏ Odtlaèok prsta a heslo - úspešne zosnímajte od-
tlaèok prsta a vložte kombináciu èíslic a/alebo písmen
akejko¾vek dåžky

❏ Odtlaèok prsta alebo silné heslo - úspešne zosní-
majte odtlaèok prsta, alebo vložte minimálne osem  
znakov obsahujúcich najmenej jedno ve¾ké písmeno,
jedno malé písmeno a jednu èíslicu

❏ Odtlaèok prsta a silné heslo - úspešne zosnímajte 
odtlaèok prsta a vložte minimálne osem znakov obsa-
hujúcich najmenej jedno ve¾ké písmeno, jedno malé
písmeno a jednu èíslicu

Poznámka: možnosti snímaèa odtlaèkov nie sú k dispozícii pri
všetkých modeloch.

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

❏ Zvo¾te poèet pokusov správnej dopovede na pomocnú
otázku.

❏ Zvo¾te èo by malo zariadenie urobiœ, ak neodpoviete
na pomocnú otázku v rámci povolených pokusov.

Poznámka: Odporúèame, aby ste zvolili preddefinované, Pause 
before retrying question (zastavenie pred opakovaním otázky).

❏ Zvo¾te, èi sa zachovajú funkcie bezpeènosti po tvrdom 

Poznámka: Odporúèame, aby ste zvolili túto možnosœ a zabez-
peèili, že dáta uložené vo Vašom iPAQ Pocket PC zostanú za-
chované po tvrdom reštarte.

8. Klepnite na Next.

9. V obrazovke Encryption Settings (nastavenie kódovania):

❏ Zvo¾te rýchlosœ kódovania.

◆ Lite je najrýchlejšie, ale najmenej bezpeèné.

◆ Blowfish je aj rýchle aj bezpeèné.

◆ Triple DES a AES sú najbezpeènejšie, ale AES
kóduje dáta rýchlejšie ako Triple DES.

Poznámka: Odporúèame, aby ste použili preddefinované, AES.

❏ Zvo¾te, ktoré dáta chcete zašifrovaœ. Ak zvolíte zašifro-
vaœ zložku My Documents, môžete tiež urèiœ, èi sa za-
kódujú aj mediálne súbory (napríklad zvukové, alebo
video súbory). Mediálne súbory sú èasto dlhšie na za-
kódovanie a odkódovanie ako ostatné typy súborov.

reštarte.
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❏ Zvo¾te, èi chcete aby bol stav kódovania zobrazený.
Zvolenie tejto možnosti Vám umožòuje sledovaœ proces
kódovania/dekódovania. Viac informácií pozrite v èas-
ti�"Kódovanie/dekódovanie dát" uvedenú ïalej v tejto
kapitole.

10. Klepnite na Next.

11. V obrazovke Security Configuration Complete klepnite
na Continue, aby ste zosnímali odtlaèok prsta, vytvorili PIN
alebo heslo a odpovedali na pomocnú otázku.

12. Pred zosnímaním odtlaèku prstov a/alebo vložením Váš- 
ho PIN, alebo hesla, je otázka o fráze prechodu. Klepnite 
na OK a postupujte pod¾a inštrukcií na obrazovke, aby

Poznámka: Frázu prechodu si nemusíte pamätaœ pre denné po-
užívanie, ale mali by ste si ju zapamätaœ pre budúcu odvoláv-
ku. Viac informácií o frázach prechodu získate klepnutím na
tlaèidlo More Information...

13. Klepnite na OK.

ste vytvorili frázu prechodu.
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14. Ak je to požadované, zosnímajte dva prsty, kým nie je o-
známené že oba sú zosnímané úspešne.

Poznámka: Snímaè odtlaèkov prstov nemajú všetky modely.

Viac informácií o snímaní odtlaèkov prstov pozrite v èasti "Pou-
žívanie snímaèa odtlaèkov prstov" neskôr v tejto kapitole. Aby
ste úspešne zosnímali odtlaèky prstov odporúèame postupovaœ
pod¾a inštrukcií uvedených v tejto èasti.

15. Klepnite na OK.

16. A k je to požadované, vložte Vaše heslo, alebo PIN dvakrát,
aby sa zadané hodnoty overili.

17. V obrazovke Set up Passwords zvo¾te Vašu pomocnú otáz-
ku klepnutím na ¾avé a pravé tlaèidlo umiestnené ved¾a otáz-
ky. Na otázku odpovedzte dvakrát, aby sa odpoveï overila.
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18. Klepnite na OK. Váš iPAQ Pocket PC sa po nieko¾kých se-
kundách reštartuje, alebo môžete klepnúœ na tlaèidlo Reset 
Device, aby sa zariadenie reštartovalo okamžite.

Poznámka: Keï zariadenie ukonèilo reštart, predtým ako ho
budete môcœ zaèaœ znova používaœ, požiada Vás o odtlaèok
prsta, PIN a/alebo heslo.

Používanie Vášho iPAQ Pocket PC s HP
ProtectTools

Odomknutie Vášho Pocket PC
Metóda autorizácie pre odomknutie Vášho Pocket PC je na-
sledovná:

■ Zosnímajte odtlaèok prsta a/alebo vložte Váš PIN a/alebo
heslo, keï ste vyzvaní. Ak ste úspešne vložili požadované
údaje, zariadenie sa odomkne.

■ Ak ste neúspešne zosnímali odtlaèok prsta a/alebo vložili
PIN a/alebo heslo to¾kokrát, ko¾ko ste nastavili v setup, ste
vyzvaní odpovedaœ na pomocnú otázku, ktorú ste defino-
vali. Ak úspešne odpoviete na pomocnú otázku, zariadenie
sa odomkne.

Poznámka: Po úspešnej autorizácii ste vyzvaní znova nastaviœ 
údaje autorizácie, ktoré ste nezadali správne. Napríklad, ak
ste zabudli PIN, ale úspešne vložili odpoveï na pomocnú otáz-
ku, tak ste vyzvaní vložiœ nové PIN.

■ Ak ste na pomocnú otázku neodpovedali správne a v ob-
razovke Fail-Safe Settings ste zvolili možnosœ Pause be-
fore retrying question (zastavenie pred opakovaním o-
tázky), je zväèšený èasový interval medzi pokusmi odpo-
vedaœ na pomocnú otázku, kým nevložíte správnu odpoveï.
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Ak ste úplne zabudli odpoveï na pomocnú otázku a ne-
pripomeniete si ju poèas ïalších pokusov, potom budete
musieœ klepnúœ na tlaèidlo Reset Device.

Ä
UPOZORNENIE: Ak klepnete na tlaèidlo Res et Devi ce, stratíte všetky
dáta vrátane iPAQ File Store. Ak ste zvolili túto možnosœ, uvedomte si že re-
štartovanie iPAQ File Store by mohlo trvaœ dlhý èas po tom, èo bol iPAQ ini-
cializaèný proces ukonèený. Odporúèame, aby ste poèas tohoto procesu pri-
pojili Vaše zariadenie na napájanie striedavým prúdom, aby ste predišli 
strate napájania.

Ak ste namiesto stlaèenia tlaèidla Reset Device urobili tvrdý reštart a v ob-
razovke Fail-Safe Settings zvolili Keep Security, iPAQ Pocket PC sa vrá-
ti na preddefinované nastavenia a stratia sa všetky informácie (súbory, nas-
tavenia, atï.) okrem dát uložených v iPAQ File Store. V tomto prípade mu-
síte predsa odpovedaœ na Vašu pomocnú otázku, aby ste znova dosiahli prís-
tup na Váš Pocket PC. Viac informácií o vykonaní tvrdého reštartu pozrite v
kapitole 1, "Zoznámenie sa s iPAQ Pocket PC".

Kódovanie/dekódovanie dát

Ak Váš iPAQ Pocket PC bol vypnutý dlhšie ako èas zvolený po-
èas nastavenia, dáta budú zakódované. Ak zariadenie zapne-
te, ste vyzvaní autorizovaœ prístup buï odtlaèkom prsta, PIN 
a/alebo heslom. Po úspešnej autorizácii sú dáta dekódované.
Môže to chví¾u trvaœ, v závislosti od množstva dát, ktoré ste vy-
brali na kódovanie. Avšak, kódovanie je spustené na pozadí a 
Vy môžete poèas tohoto èasu vykonávaœ na Vašom iPAQ Poc-
ket PC iné úlohy.

Proces dekódovania môžete sledovaœ dvomi spôsobmi:

■ Ak ste poèas nastavovania obrazovky Encryption Settings 
(nastavenie kódovania) zvolili Display encryption status,
okno HP ProtectTools zobrazí stav dekódovania. 

■ Ak ste vybrali nezobraziœ tento stav, proces kódovania/de-
kódovania pokraèuje na pozadí a umožòuje Vám použí-
vaœ Váš Pocket PC na iné úèely.
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■ V oboch prípadoch sa v lište úloh na spodnej èasti obra-
zovky Today, poèas dekódovania objaví modrá ikona zám-
ku. Ak ikona zmizne, dekódovanie je ukonèené. Pocket PC
poväèšine poèas procesu kódovania/dekódovania reagu-
je pomalšie.

Pred synchronizáciou pomocou Microsoft ActiveSync musíte au-
torizovaœ prístup na Pocket PC a poèkaœ, kým dekódovanie ne-
skonèí. Ak dekódovanie neskonèí pred zaèatím synchronizácie,
ActiveSync nemôže byœ inicializovaný. Aby ste vyriešili prob-
lém, po ukonèení dekódovania odpojte a znova pripojte zaria-

Ak ste v ActiveSync aktivovali synchronizáciu servera, odporú-
èame aby ste na automatickú inicializáciu synchronizácie nezvo-
lili Mobile Schedule. Keï po zapnutí Pocket PC je autorizácia
a dekódovanie nevyhnutné, ak je HP ProtectTools aktivované,
automatická synchronizácia nepracuje správne. Takýto istý 
problém môže vzniknúœ pri použití iných produktov synchro-
nizácie založených na báze servera.

denie.



Užívate¾ská príruèka                                                                                        7-10

Bezpeènostné funkcie

Zmena nastavení HP ProtectTools
Ak chcete zmeniœ niektorý z bezpeènostných údajov, môže-
te to urobiœ ¾ahko. Klepnite na ikonu žltého zámku v lište úloh
v spodnej èasti obrazovky Today.

Zobrazí sa päœ možností:

■ Zamknúœ zariadenie

■ Ukonèiœ èinnosœ

■ Zmeniœ heslá

■ Riadiœ zakódované zložky

■ Riadiœ bezpeènostné nastavenia

Zamknúœ zariadenie

Zvolenie tejto možnosti Vám umožòuje ruène zamknúœ Váš
Pocket PC a požaduje autorizáciu prístupu na zariadenie. Dá-
ta a súbory nie sú kódované.
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Ukonèiœ èinnosœ

Zvolenie tejto možnosti Vám umožòuje ruène ukonèiœ èinnosœ
Vášho Pocket PC a požaduje autorizáciu prístupu na zariade-
nie. Dáta a súbory sú kódované.

Zmeniœ heslá
Aby ste zmenili odtlaèok prsta, PIN, alebo heslo:

1. Klepnite na Change Passwords (zmena hesla).

2. Aby ste autorizovali prístup na zariadenie, zosnímajte od-
tlaèok prsta, alebo vložte aktuálne PIN, alebo heslo.

3. Zvo¾te údaj, ktorý chcete zmeniœ (odtlaèok prsta, PIN/hes-
lo, otázka/odpoveï) a potom klepnite na tlaèidlo Change
(zmeniœ).

4. Postupujte pod¾a inštrukcií na obrazovke a urobíte zmenu.

Riadiœ zakódované zložky

Preddefinovane sú všetky dáta v zložke My Documents zakódo-
vané. Zvolenie Manage Encrypted Folders (riadiœ zakódované 
zložky) Vám umožòuje vybraœ iné zložky, kde budú dáta kódo-
vané. Môžu obsahovaœ dáta uložené na rozširujúcich kartách.

Aby ste zvolili iné zložky na uloženie kódovaných dát:

1. Klepnite na Manage Encrypted Folders.

2. V spodnej èasti obrazovky klepnite na Encrypted Folder.

3. Klepnite na Add.

4. Vložte meno, umiestnenie a odhadovanú ve¾kosœ zložky,
ktorá bude kódovaná.

Poznámka: Ve¾kosœ zložky je jej maximálna ve¾kosœ a nemôže
byœ zmenená.
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5. Klepnite na OK. Zariadenie naformátuje novú zložku.

6. Klepnite na OK.

Poznámka: Nemôžete kódovaœ existujúce zložky.

Viac informácií o riadení kódovaných zložiek pozrite do pomo-
ci HP ProtectTools. Aby ste sprístupnili Pomoc kódovania, v ob-
razovke Today klepnite na ikonu Yellow Lock > ikonu Yellow
Lock (žltý zámok) v ¾avom hornom rohu obrazovky HP Protect-
Tools > Help > Understanding encryption.

Riadiœ bezpeènostné nastavenia

Bezpeènostné funkcie môžete zablokovaœ, alebo urobiœ zmeny
nastavení, ktoré ste zvolili poèas nastavovania.

Aby ste urobili zmeny bezpeènostných nastavení: 

1. Klepnite na Manage Security Settings.

2. Zosnímajte Váš prst, alebo vložte PIN, alebo heslo, aby 
ste autorizovali prístup na Pocket PC.

3. Aby ste odpojili bezpeènostné funkcie, klepnite na tlaèidlo 

4. Aby ste zmenili skôr zvolené bezpeènostné nastavenia, klep-
nite na príslušnú zložku v spodnej èasti obrazovky a postu- 
pujte pod¾a inštrukcií na obrazovke. Obrazovky zodpoveda-
jú tým zložkám, ktoré boli použité v nastavovacom procese.
Viac informácií pozrite v èasti "Nastavenie bezpeènosti".

5. Použite zložku Programs, aby ste zvolili programy, ktoré
nechcete zastaviœ, keï ukonèujete èinnosœ. Viac informácií
získate klepnutím na zložku Programs, potom v spodnej 
èasti obrazovky klepnite na Help.

Disable Security (odpojenie bezpeènosti).
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Používanie snímaèa odtlaèkov prstov (nie
je k dispozícii pri všetkých modeloch)

Odporúèame, aby ste ukonèili výcvik snímania odtlaèkov prstov
na Vašom iPAQ Pocket PC predtým, ako nastavíte bezpeè-
nostné nastavenie používania odtlaèkov prstov.

Snímanie odtlaèkov prstov
Výcvik snímania odtlaèkov prstov je k dispozícii na iPAQ Poc-
ket PC, aby Vám pomohol v správnom snímaní Vášho odtlaè-
ku prsta. Aby ste sprístupnili výcvik, klepnite na tlaèidlo Trai-
ning, keï sa zobrazí obrazovka Fingerprint (odtlaèok prsta)

Poznámka: Kedyko¾vek môžete klepnúœ na OK, v hornej èasti
obrazovky, aby ste ukonèili výcvik.

Snímanie odtlaèkov prstov:

1. Poèas nastavovacieho procesu HP ProtectTools klepnite na 
tlaèidlo Training, keï sa zobrazí obrazovka Fingerprint.

2. Èítajte obrazovku Training - Swiping Tips (tipy snímania).

3. Klepnite na tlaèidlo dvojitej šípky.

poèas nastavovania HP ProtectTools.
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4. Postupujte pod¾a demonštrácie snímania prstov na obra-

Poznámka: Ak snímanie prsta je akceptované, zobrazí sa sprá-
"Good. Please continue!"�(dobre, pokraèujte) oválny rámik svie-
ti zelene. Ak snímanie prsta nie je akceptované, oválny rámik
je èervený a zobrazí sa správa "Poor quality" (slabá kvalita),

5. Opakujte cvièenie snímania prstov, kým neukonèíte šesœ z
ôsmych úspešných snímaní.

Poznámka: Musíte vykonaœ šesœ akceptovaných snímaní, aby
ste mohli pokraèovaœ vo výcviku.

6. Klepnite na tlaèidlo dvojitej šípky, aby ste pokraèovali 

7. Vykonajte sedem z ôsmych úspešných snímaní prstov v sa-
mo teste, aby ste ukonèili výcvik.

8. Klepnite na Finish, aby ste ukonèili výcvik a vrátili sa na ob-
razovku Fingerprint (odlaèok prsta) v nastavení HP Pro-

zovke.

tectTools.

alebo "No image. Try again" (žiadny obrázok, skús ešte raz").

samo kontrolou.
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Práca s odtlaèkami prstov
HP ProtectTools navrhuje prsty, ktoré použite poèas snímania.
Kedyko¾vek môžete zvoliœ iný prst. Aby ste zvolili iný prst, klep-
nite v ikone Hand na prst, ktorý chcete snímaœ. Nový prst je
zvýraznený modrým svetlom.

Poznámka: Odporúèame, aby ste nezaznamenali vrchnú èasœ
prstov, pretože tieto sa môžu œažko zapisovaœ. Zapisovanie od-
tlaèkov prstov dominantnej ruky je ¾ahšie..

Odporúèame, aby ste zaznamenali najmenej dva prsty (odpo-
rúèame ukazováky). Môže to byœ medzi dvomi a ôsmymi sní-
maniami prstov a zaznamenanie odtlaèku v závislosti od kvali-
ty odtlaèkov prstov.

Snímanie odtlaèkov prstov

Obrazovka Fingerprint používa farebné kódovanie stavu 
snímania odtlaèku prstov.

Stav pri snímaní odtlaèku prsta

Ak farba okolo
oválu je ...

Potom...

Modrá                                            Pre prst nebol zosnímaný odtlaèok 

Zelená                                            Zosnímaný odtlaèok bol dobrej kvality.

Èervená                                          Zosnímaný odtlaèok bol slabej kvality.
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Zaznamenanie odtlaèku prsta:

1. V obrazovke Fingerprint, použite diagram na položenie
prsta, ktorý idete zaznamenaœ.

2. Zosnímajte zvolený prst, ako je uvedené.
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Poznámka: Udržte pevný, rovnomerný tlak oproti snímaèu, keï
snímate prst. Cestou ako to dosiahnuœ je zatlaèiœ palec oproti 
spodnej èasti iPAQ Pocket PC, kým snímate Váš ukazovák. Mali 
by ste zaèaœ snímanie prvého èlánku prsta a pokraèovaœ sme-
rom dole s miernym pomalým pohybom, trvajúcim od jednej 
do dvoch sekúnd, aby ste dokonèili snímanie. 

Ak potrebujete ïalšiu pomoc, kedyko¾vek môžete klepnúœ na 
tlaèidlo Training.

3. Sledujte stav, aby ste videli, èi odtlaèok prsta bol správne 
zosnímaný.

4. Opakujte kroky 2 a 3 a pokraèujte v zaznamenávaní Va-

5. Keï je odtlaèok prsta zaznamenaný úspešne, opakujte kro-
ky od 1 do 4, aby ste zaznamenali druhý prst.

6. Ak sú oba odtlaèky prstov úspeène zaznamenané, klepnite
dvakrát na OK, aby ste pokraèovali v nastavovaní HP Pro-

ších odtlaèkov prstov.

tectTools.
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8
Používanie Wi-Fi (nie je k

dispozícii pri všetkých modeloch

Zoznámenie sa so sieœou
Pomocou bezdrôtového prístupu nepotrebujete na pripojenie
Vášho HP iPAQ na internet použiœ kábel. Miesto toho, dáta z a
na bezdrôtové zariadenie prenesie prístupový bod. Váš iPAQ
Pocket PC môžete pripojiœ na 802.11b bezdrôtovú sieœ LAN
(WLAN), alebo pripojiœ priamo na iné WLAN zariadenie.

■ 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 prepojite¾nosœ

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 LAN (WLAN) infraštruktúru a zvlášœ za-
kúpenú servisnú zmluvu. Overte si u poskytovate¾a servisných 
služieb dostupnosœ vo Vašej oblasti. Nie celý obsah web strá-
nok môže byœ prístupný. Niektorý obsah web stránok môže vy-
žadovaœ inštaláciu prídavného softvéru.

leného prístupu.

S Wi-Fi môžete:
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Zapnutie a vypnutie Wi-Fi
Aby ste použili Wi-Fi vo Vašom HP iPAQ, potrebujete Wi-Fi
zapnúœ a nastaviœ Vaše zariadenie.

Poznámka: Wi-Fi anténa pre HP iPAQ je umiestnená na vrchu
zariadenia. Ak po zapnutí Wi-Fi prekryjete vrch HP iPAQ, mô-
že to maœ vplyv na silu signálu.

Aby ste zapli, alebo 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.
Ak je WLAN zapnuté, ikona WLAN  sa na obrazovke iPAQ 
Wireless zmení zo šedej na oranžovú a Wi-Fi indikátor 
(LED) umiestnený v ¾avom hornom rohu zariadenia bliká
modro, èo znamená, že jedno, alebo viac spojení je zapnu-
tých. Ak je urobené bezdrôtové spojenie, ikona Wi-Fi na
obrazovke iPAQ Wireless sa zmení z oranžovej na zelenú.

Poznámka: Napriek tomu, že LED bliká modro, èo urèuje, že
Wi-Fi je zapnuté, neznamená to nutne, že bolo vytvorené spo-
jenie s iným zariadením, alebo prístupovým bodom.

Ak je Wi-Fi vypnuté, farba ikony Wi-Fi sa zmení zo zele-
nej, alebo oranžovej na šedú.

Poznámka: Niektoré prístupové body a siete nepodporujú
jeden, alebo viac režimov šetrenia energie, ktoré sú k dispozí-
cií. Ak sa nemôžete pripojiœ na urèitú sieœ, skúste vypnúœ re-
žimy šetrenia energie Wi - F i .
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Automatické pripojenie na sieœ

Ä
UPOZORNENIE: Nová sieœ, ktorá nepožaduje kódovaný k¾úè nie je bez-
peèná sieœ. Aby ste skontrolovali, èi existujúca sieœ používa kódovanie, skon-
trolujte stav kódovania siete. Klepnite na Start > iPAQ Wireless > ikonu
Wi-Fi > tlaèidlo Manager. Viac informácií pozrite v èasti "Sledovanie si-
ly signálu a stavu"�uvedenú v tejto kapitole neskôr.

Ruèné vloženie nových nastavení siete

1. Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnutá.
2. Klepnite na ikonu Connections (     alebo      ) > Settings

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

chcete použiœ pripojenie na internet pomocou ISP, alebo
Virtual Private Network (VPN) na prácu. Klepnite na OK.

4. Nastavte Dialing Rules a Exceptions a stlaète OK.
Ïalší krok je nastavenie sieœových kariet rozhrania:
5. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na > Settings.

2. Ak ste vyzvaní zadaœ Network Key (WEP), vložte ho a 
klepnite na Connect. Ak si nie ste istí, spojte sa so správ-
com siete.

Bezdrôtová sieœ môže byœ pridaná buï keï je sieœ zistená (iko-
Network Indicator sa zobrazí v lište navigácie), alebo ruène
vložením informácií nastavenia.
Ruèné pridanie bezdrôtovej siete:

1. Ak je prítomná jedna, alebo viac sietí, ikona Network In-
dicator  ( ) sa objaví v lište navigácie. Klepnite na sieœ,
na ktorú sa chcete pripojiœ a potom èi sa pripojíte na internet
(nepoužíva nastavenia proxy), alebo na sieœ v práci (použí-
va proxy nastavenia).
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6. V boxe zložky General zvo¾te Add New..., aby ste spustili
konfigurovanie bezdrôtovej siete.

7. Do boxu Network Name vložte SSID.

12. Aby ste zvýšili bezpeènosœ, klepnite na zložku 802.1x a za- 
škrtnite box IEEE802.1x network access control. Mali
by ste zaškrtnúœ túto možnosœ iba ak je podporovaná Va-
ším sieœovým prostredím. Ak si nie ste istí, opýtajte sa správ-
cu siete.

13. Zo zoznamu zvo¾te typ EAP (PEAP, alebo Smart Card/Cer-
tificate).

14. Len èo ste skonèili zadávanie nastavení siete, klepnite dva-
krát na OK, aby ste uložili Vaše nastavenia a ukonèili menu.

Poznámka: Ak bola sieœ zistená v kroku 3,  SSID sa vloží au- 
tomaticky a nemôže byœ zmenené.

8. V boxe Connects to: zvo¾te, kde sa na sieœ pripojíte (in-
ternet alebo v práci).

9. Ak sa chcete pripojiœ pripojením ad-hoc, klepnite na box
This is a device-to-computer (ad-hoc) connection.

10. Ak je požadovaná autorizácia, v obrazovke Configure 
Wireless Network klepnite na zložku Network Key.

Poznámka: Aby ste zistili, èi je nutná autorizácia, spojte sa so 
správcom siete.

11. Aby ste nakonfigurovali typ autorizácie siete, zvo¾te:
a. Aby ste použili zdie¾aný k¾úè autorizácie, klepnite na box

Network Authentication (Shared mode). Do boxu
Network Key: vložte k¾úè siete.

b. Aby ste použili šifrovanie dát, klepnite na box Data en-
cryption (WEP enabled).

c. Ak k¾úè siete je poskytnutý sieœou automaticky, klepnite
na zaškrtávacie políèko The Key is provided for 
me automatically.
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Vyh¾adávanie prístupu na sieœ

Riadenie nastavení bezdrôtovej siete
Pri riadení Vašej bezdrôtovej siete je niekedy nevyhnutné zme-
niœ nastavenia siete. V ïalších dvoch èastiach je popísané ako 
zobraziœ, editovaœ, zrušiœ nastavenia prístupnej bezdrôtovej siete.

Prezeranie, alebo editovanie bezdrôtovej siete
Prezeranie, editovanie existujúcej, alebo prístupnej bezdrôto-

1. Uistite sa, èi je Wi-Fi zapnuté.
2. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na Settings > Wireless.
3. V boxe Wireless networks klepnite na meno siete.
4. Editujte, ak je to potrebné, existujúce nastavenia a potom

klepnite na OK, aby ste uložili zmeny.

Siete, ktoré ste už nakonfigurovali sú uprednostnené a môžete ich
nájsœ v obrazovke iPAQ Wireless > Settings > v zozname Wi-
reless Networks    . Môžete zvoliœ, èi sa pripojíte iba k upred-
nostòovaným sieœam, alebo musí iPAQ Pocket PC h¾adaœ a pri-
pojiœ sa na akúko¾vek prístupnú sieœ (uprednostnenú, alebo nie).
1. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na Settings > zložku

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 na sieœ, ktorá bola už nakonfigurovaná,
vymažte zaškrtnutie v políèku Automatically connect to 
non-preferred networks.

Poznámka: Ak zaškrtnete políèko Automatically connect to 
non-preferred networks, iPAQ Pocket PC zistí nové siete a
poskytne Vám možnosœ nakonfigurovaœ ich.

vej siete.
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Zrušenie bezdrôtovej siete
Môžete zrušiœ sieœ, ktorú ste ruène otvorili. Avšak, ak bola sieœ
zistená automaticky, nebudete ju môcœ zrušiœ.

Aby ste zrušili existujúcu, alebo dostupnú bezdrôtovú sieœ:

1. Uistite sa, èi WLAN je zapnutá.
2. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na Settings > zložku

3. V boxe Wireless networks klepnite a držte sieœ, ktorú
chcete zrušiœ.

4. Klepnite na Remove Settings.

Sledovanie intenzity signálu a stavu

Aby ste získali podrobnejšie informácie:
1. Klepnite na Start > iPAQ Wireless.
2. Klepnite na ikonu Wi-Fi, aby ste zapli Wi-Fi.
3. Klepnite na tlaèidlo Manager.

Wireless.

Pozrite silu signálu medzi Vaším iPAQ Pocket PC a prístupo- 
vým bodom WLAN spojenia:
1. V lište navigácie klepnite na ikonu Connection alebo . 
2. Keï sa objaví box Connectivity, budete vidieœ typ siete, 

ku ktorej je iPAQ Pocket PC pripojený (napríklad Work,
alebo Internet) a ikonu zobrazujúcu silu signálu.

Poznámka: Ikona Signal Strength sa nezobrazí, ak nie je
spojenie.

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

4. Aby ste ukonèili box Connectivity, klepnite na tlaèidlo Hide.
Settings.
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4. Ak bolo bezdrôtové spojenie vytvorené, môžete zobraziœ 
informácie o sile signálu, SSID, stave kódovania, prístupo-
vom bode a IP adrese.

5. Aby ste pridali novú bezdrôtovú sieœ, klepnite na tlaèidlo
Configure Wireless Networks.

6. Ak potrebujete podrobné informácie o stave spojenia, klep-
nite na zložku Advanced.

Prídavné nastavenia siete
V nasledujúcich èastiach sa nauèíte ako nastaviœ a zmeniœ na-
stavenia konfigurácie siete tak, aby Váš HP iPAQ mohol ko-
munikovaœ s inými sieœami.

Pojmy Wi-Fi
Odporúèame, aby ste sa zoznámili s nasledujúcimi pojmami,
kým zaènete používaœ technológiu Wi-Fi.

Pojem                       Definícia

802.11 štandard               Schválený štandard špecifikácií rádiovej tech-
nológie z Institute of Electrical and Electronic  En-
gineers (IEEE) používaný pre bezdrôtovú lokál-
mu sieœ (WLAN).

Zariadenie-na-poèítaè,
alebo ad-hoc

Režim, ktorý nepoužíva prístupové body. Pos- 
kytuje nezávislé peer-to-peer spojenie v bez-
drôtovej sieti LAN.

Domain Name System 
(DNS)

Postup, keï mená internetovej domény sú u-
miestnené a preložené do IP adries. Je ¾ahké
zapamätaœ si meno internetovej adresy. Všetky
web stránky majú na internete svoju vlastnú
špecifickú IP adresu.

(pokraèovanie)
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Kódovanie                        Alfanumerický (písmená a/alebo èíslice) kon-
verzný proces dát v prvom rade použitý na och-
ranu pred neautorizovanou osobou.

Hotspots                            Verejné, alebo privátne oblasti kde môžete 
sprístupniœ Wi-Fi službu. Tieto bezdrôtové
spojenia môžu byœ umiestnené napríklad v kniž-
nici, kaviarni, hoteli, v letištnej hale, alebo kon- 
ferenènom centre. Táto služba môže byœ za-
darmo, alebo niekedy sa požaduje platba.

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

Internet Protocol (IP) 
Address

128-bitové èíslo, ktoré identifikuje každého o-
dosielate¾a, alebo prijímate¾a informácií, ktoré 
sú posielané v paketoch cez internet. Napríklad 
keï požadujete HTML stránku, alebo posiela-
te e-mail, èasœ Int ernet Protocol  TCP/IP  obsa-
huje v správe IP adresu. V tomto prípade táto in- 
formácia identifikuje Váš poèítaè ako odosie¾a-
te¾a a/alebo prijímate¾a informácií.

Media Access Control 
(MAC) adresa

Jedineèné hardvérové èíslo poèítaèa v sieti, kto-
ré môže tiež poskytnúœ bezpeènosœ pre bezdrô-
tové siete. Keï sieœ používa tabu¾ku MAC, iba 
802.11 radio (bezdrôtové zariadenia), ktoré
mali ich MAC adresy pridané do tejto MAC ta-
bu¾ky siete, môžu sprístupniœ sieœ.

(pokraèovanie)

(pokraèovanie)

Pojem                        Definícia
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Security Set Identifier 
(SSID)

Postupnosœ 32 znakov, ktoré jedineène definujú
(pomenujú) WLAN. V podstate každá množi-
ne bezdrôtových zariadení vzájomne komuni-
kujúcich sa nazýva základná množina služieb
(BSS). Niektoré BBS môžu byœ zlúèené do
jednej logickej WL AN, nazývanej rozšírená
množina služieb (ESS). SSID je 1-32 alfanu-
merické, na ve¾ké písmená citlivé meno, kto- 
ré má každá ESS.

Wi-Fi Protected Access 
(WPA)

Wi-Fi metóda kódovania, ktorá bráni neauto-
rizovanému prístupu na sieœ pomocou nastave-
nia hesla (pre osobné používanie), alebo ove-
rovanie užívate¾ov siete cez server (pre použí-
vanie vo firme).

Windows Internet 
Naming Service 
(WINS) 

Postup riadenia priradenia mien a umiestnení 
adries pracovných staníc s IP adresami.

Wired Equivalent 
Privacy (WEP)

Základná bezdrôtová bezpeènosœ poskytnutá
Wi-Fi. Bezpeènosœ používa kódovaný k¾úè, kto-
rý automaticky kóduje odchádzajúce bezdrô-
tové dáta. Na prijímacej strane ten istý kódo-
vaný k¾úè umožòuje poèítaèu automaticky de-
kódovaœ informácie tak, aby mohli byœ pre-
èítané.

Wireless Access Point Bezdrôtový LAN vysielaè-prijímaè, alebo "zá-
kladná stanica", ktorá môže pripojiœ drôtovú LAN
na jedno, alebo viac bezdrôtových zariadení. 
Prístupové body sa môžu vzájomne premosœovaœ. 

Wireless Fidelity (Wi-Fi)      Certifikát pre produkty bezdrôtotovej siete LAN
založený na štandarde IEEE 8 02.11.

(pokraèovanie)

Pojem                       Definícia
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Vyh¾adávanie IP adresy
Aby ste našli IP adresu, ktorú používa bezdrôtová sieœ:
1. Uistite sa, èi je Wi-Fi zapnuté.
2. Klepnutím na ikonu Connection (     alebo      ) > Settings

> zložku Advanced > tlaèidlo Select Networks sa pri-
pojte na sieœ.
Ak ste sa predtým na sieœ pripojili, pokraèujte krokom 5.

3. Zvo¾te meno siete, ktorú chcete používaœ buï pripojením na
internet pomocou ISP, alebo Virtual Private Network (VPN) 
pre pripojenie v práci. Ak potrebujete zmeniœ, alebo vytvoriœ
nové meno riadenia siete, klepnite na tlaèidlo Edit... alebo 
New... Klepnite na OK, len èo ste ukonèili tento krok.

4. V obrazovke Connections nastavte Dialing Rules ( pra- 
vidlá vytáèania) a Exceptions (výnimky) a stlaète OK.

5. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na tlaèidlo Wi-Fi Set-
tings > Network Adapters.

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

Zmena nastavení TCP/IP

Poznámka: Väèšina poskytovate¾ov internetu (ISP) a súkrom-
ných sietí teraz používa dynamicky priradené IP adresy. Nebu-
dete potrebovaœ zmeniœ nastavenia Transmission Control Proto-
col/Internet Protocol (TCP/IP) ak Váš ISP, alebo súkromná sieœ
nebude používaœ dynamicky priradené adresy. Ak si nie ste
istí, èi Váš ISP, alebo súkromná sieœ používa dynamicky prira-
dené IP adresy, overte to so správcom siete.

Aby ste zmenili nastavenia TCP/IP:
1. Spojte sa s Vaším ISP, alebo správcom siete, aby urèil Va-

šu IP adresu, masku subsiete a/alebo predvolenú ústredòu

2. Uistite sa, èi je Wi-Fi zapnuté.
(ak je potrebná).
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3. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na Settings > Net-
work Adapters.

Zmena nastavení  DNS a WINS

Ak si nie ste istí, overte si to u správcu siete.

Poznámka: Väèšina poskytovate¾ov Internetu (ISP) a súkrom-
ných sietí teraz používa dynamicky priradené IP adresy. Nebu-
dete potrebovaœ zmeniœ nastavenia Domain Name System (DNS)
a Windows Internet Naming Service (WINS) ak Váš ISP, alebo
súkromná sieœ nebude používaœ dynamicky priradené adresy.

Servery, ktoré požadujú priradené IP adresy môžu tiež požado-
vaœ cestu ako zaniesœ mená poèítaèov do IP adries. iPAQ Pocket 
PC podporuje dve možnosti rozlíšenia mien:

■ DNS

■ WINS

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

Poznámka: Ak ste pripojení na ISP doma, klepnite na The 
Internet. Ak ste pripojení na súkromnú sieœ, ako je sieœ spoloè-
nosti v práci, mali by ste klepnúœ na Work.

5. V boxe Tap an adapter to modify settings klepnite na
iPAQ WLAN Wireless Adapter.

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

informáciu.
8. Klepnite na OK, aby ste uložili nastavenie.
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Nastavenie spojení na VPN server

2. Klepnite na ikonu Connections (     alebo      ) > Settings 
> zložku T ab, na obrazovke Connections.

Aby ste zmenili nastavenie servera:
1. Spojte sa s ISP, alebo správcom siete aby ste urèili, ktoré

rozlíšenie mena použiœ, získali špecifickú adresu servera
a urèili, èi alternatívna adresa je k dispozícií. 

Poznámka: Alternatívna adresa Vám umožní pripojiœ sa, keï
primárny server je nedostupný.

2. Uistite sa, èi WLAN je zapnutá.
3. Klepnite na ikonu Connections > Settings > Advanced > 

tlaèidlo Network Card > zložku Network Adapters.
4. V boxe My network card connects to... klepnite buï na

The Internet, alebo na Work.

Poznámka: Ak ste pripojení na ISP doma, klepnite na The 
Internet. Ak ste pripojení na súkromnú sieœ ako je sieœ spoloè-
nosti v práci, mali by ste klepnúœ na Work.

5. V boxe Tap an adapter to modify settings klepnite na 
iPAQ WLAN Wireless Adapter.

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

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

Spojenie VPN Vám umožòuje bezpeène sa pripojiœ na servery 
ako je sieœ spoloènosti, cez Internet. Aby ste nastavili VPN 
pripojenie na server:
1. Spojte sa so správcom siete, aby Vám dal Vaše užívate¾ské

meno, heslo, meno domény, nastavenia TCP/IP a meno
hostite¾a, alebo IP adresu VPN servera.
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Zmena pripojení VPN servera

1. Uistite sa, èi WLAN je zapnutá.
2. Klepnite na ikonu Connection (    alebo       ) > Settings

> zložku Task.
3. Pod My Work Network, klepnite na zložku Manage 

existing connections > zložku VPN.
4. Klepnite na pripojenie VPN, ktoré chcete zmeniœ, potom

klepnite na Edit.
5. V boxe Name vložte meno pre pripojenie (napríklad me-

no Vašej spoloènosti).
6. V boxe Host name/IP vložte meno servera VPN, alebo

IP adresu.
7. Ved¾a VPN type, klepnite na typ autorizácie použitej pri 

Vašom zariadení (IPSec/L2TP or PPTP). Ak si nie ste istí,
ktorú možnosœ zvoliœ, spýtajte sa správcu siete.

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

klepnite na typ autorizácie. Ak ste zvolilit 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.

4. V My Work Network, klepnite na Add a new VPN ser-
ver connection.

5. Postupujte pod¾a inštrukcií na obrazovke Make New Connec-

Poznámka: Aby ste získali online Pomoc pre obrazovku v sprie-
vodcovi New Connection, alebo pri zmene nastavení, klepnite na?.

tion
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Spustenie spojenia s VPN serverom
Aby ste spustili spojenie cez VPN server, uistite sa, èi je Wi-Fi
zapnuté a pripojené a potom zvo¾te VPN sieœ.

Nastavenie Proxy servera

3. Klepnite na ikonu Connections (     alebo      ) > Settings

Ak ste pripojení k Vášmu ISP alebo na súkromnú sieœ poèas
synchronizácie, Váš iPAQ Pocket PC by mohol stiahnuœ správ-
ne proxy nastavenia z poèítaèa. Ak tieto nastavenia nie sú na
Vašom poèítaèi, alebo potrebujú byœ zmenené, budete ich mu-
sieœ nastaviœ ruène. Aby ste nastavili nastavenia proxy servera:
1. Spojte sa s ISP, alebo správcom siete, aby Vám dal meno

proxy servera, typ servera, port, typ použitého protokolu a
Vaše užívate¾ské meno a heslo.

2. Uistite sa, èi WLAN je zapnutá.

10. Vložte užívate¾ské meno, heslo a meno domény poskytnuté
správcom siete.

Poznámka: Ak meno domény nebolo poskytnuté, môžete sa
pripojiœ aj bez jeho vloženia.

11. Aby ste zmenili ïalšie nastavenia, klepnite na Advanced.

Poznámka: Ïalšie nastavenia nebudete musieœ zmeniœ kým:
■ server, ku ktorému ste pripojení nepoužíva dynamicky pri-

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

■ nepotrebujete zmeniœ nastavenie DNS alebo WINS.

12. Klepnite na tlaèidlo Finish.

> zložku Task.
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4. V My Work Network, klepnite na Edit my proxy ser-
ver > zložku Proxy Settings.

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

6. V boxe Proxy server vložte meno proxy servera.
7. Ak potrebujete zmeniœ èíslo portu, alebo typ nastavení proxy 

servera, klepnite na tlaèidlo Advanced a zmeòte požadova-
né nastavenia.

8. Klepnite na OK.
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9
Používanie Bluetooth

Váš iPAQ Pocket PC obsahuje vstavanú Bluetooth technoló-
giu, ktorá umožòuje spojenie na krátke vzdialenosti a poskytuje
rýchle spo¾ahlivé a bezpeèné bezdrôtotové 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

■ Pripojiœ sa na iné Bluetooth zariadenie (virtuálny COM port)

■ Tlaèiœ cez Bluetooth tlaèiareò
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■ Pojmami používanými v tejto kapitole

■ Podporovanými službami

Poznámka: Podrobnejšiu pomoc si pozrite v súbore Help na-
inštalovanom v iPAQ Pocket PC. Klepnite na Start > 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 bez-
drôtové spojenie, doporuèujeme zoznámiœ sa s:
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Zoznámenie sa s terminológiou

V tejto kapitole sú používané nasledujúce Bluetooth 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 a už sa nevy-
žaduje žiadna autentifikácia, ani autorizá- 
cia.

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.

Kódovanie dát Konverzný proces, ktorý sa používa na zabez-

Spojový k¾úè Kód použitý na bezpeèné spárovanie zariadení.

Univerzálny k¾úè                Kód, ktorý zadávate pri autorizácii spojenia,
alebo èinností, požadovaný iným zariadením.

Persona l Information 
Manager (PIM)

Skupina programov používaná na uspo-
riadanie denných úloh (napr. kontakty, ka-
lendár a úlohy).

Profily                               Množina nastavení Bluetooth.

Objavenie služby Urèuje, ktoré programy máte spoloèné s inými
zariadeniami.

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

■ Basic Printer profile (BPP)

■ Dial-up Networking (DUN) profile

■ File T ransfer Protocol (FTP)

■ Generic Access Profile (GAP)

■ LAN Access Prof ile (LAP)

■ Object Exchange (OBEX) Protocol

■ Object Push Protocol (OPP)

■ Personal Area Network (PAN) profile

■ Serial Port Profile (SPP)

■ ActiveSync - Používa SPP na pripojenie na ActiveSync v
poèítaèi

Zapnutie a vypnutie Bluetooth
Aby ste zapli Bluetooth:
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless u-

miestnenú v lište navigácie v spodnej èasti obrazovky.
2. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na ikonu Bluetooth.

Keï je Bluetooth zapnuté, LED indikátor Bluetooth na pred-
nej strane Pocket PC bliká modro.
Aby ste Bluetooth vypli, klepnite na ikonu Bluetooth ešte raz.
Keï je Bluetooth vypnuté, LED indikátor Bluetooth nesvieti a 
žiadne prichádzajúce, alebo odchádzajúce Bluetooth spoje-

Tip na šetrenie batérie: Vypnite Bluetooth, ak ho nepoužívate.
nia nie sú možné.
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Práca s nastaveniami Bluetooth

■ Zvoliœ profil užívate¾a

■ Zobraziœ informácie o softvéri a portoch

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

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

> Settings. 

Nastavenie prístupnosti vlastností
Predtým, ako je Pocket PC v styku s inými Bluetooth zariadenia-
mi, musíte vložiœ, alebo zmeniœ prístupnosœ vlastností, aby ste
definovali ako chcete aby Váš Pocket PC reagoval.
Aby ste sprístupnili obrazovku Accessibility (prístupnosœ):
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v

lište príkazov.
2. V obrazovke iPAQ Wireless klepnite na Bluetooth > Set-

tings > Accessibility.
3. Zvýraznite meno v poli Name a vložte Vaše nové ID meno

zariadenia. Meno zariadenia vidia iné zariadenia na ich
obrazovkách, keï urèia Vaše zariadenie.

Zo zložiek  Bluetooth Settings   môžete:

■ Zapnúœ a vypnúœ Bluetooth

■ Vložiœ, alebo zmeniœ meno Bluetooth iPAQ Pocket PC

■ Nastaviœ predvo¾by spojenia

■ Aktivovaœ služby Bluetooth

■ Urèiœ nastavenia bezpeènosti

■ Definovaœ nastavenia pre zdie¾anie a spojenie
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4. Zvo¾te Allow other devices to connect.
5. Zvo¾te buï All devices, alebo Paired devices only.

Ä
UPOZORNENIE: Zvolenie All devices umožòuje nejakému zariadeniu,
dokonca ešte neznámemu, pripojiœ sa na Váš Pocket PC. Potom, èo sú pripo-
jené, nastavenia bezpeènosti pre urèité služby sú používané ako je špecifiko-
vané v Bluetooth Settings. Zvolenie Paired devices only umožòuje iba za-
riadeniam, ktorým ste dovolili pripojiœ sa na Váš Pocket PC.

Poznámka: Spárované zariadenia pred spojením zdie¾ajú a
menia interne vygenerovaný k¾úè bezpeèného spojenia.

6. Zvo¾te Other devices can discover me ak chcete umož-
niœ iným zariadeniam nájsœ a urèiœ Váš Pocket PC.
V inom prípade, nechajte tento bod nezaškrtnutý.

Poznámka: Ak iné zariadenie má Vašu adresu zariadenia a
Vy ste zvolili Other devices can discover me, toto zariade-
nie môže urèiœ Vaše zariadenie napriek tomu, že ste mu nepo-
volili aby Vás zistilo.

7. Klepnite na OK, aby ste uložili zmeny.

Aktivovanie služieb Bluetooth

■ Aktivovaœ službu

■ Požadovaná autorizácia

■ Požadovaná autentifikácia (k¾úè) (s, alebo bez požadova-
ného kódovania)

¼ubovo¾nú z týchto bezpeènostných možností môžete po-
užiœ pri presune súborov, vytváraní spojenia cez sériový port,
výmene vizitiek, konfigurácií vytáèaného sieœovania, pripojení
sa k osobnej sieti.
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Automatické aktivovanie služby
Aby ste automaticky aktivovali službu:
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 nastaven-
nia autorizácie. Klepnite na príslušné zaškrtávacie políèko,
aby ste zmenili tieto nastavenia pod¾a Vašej priority.

5. Klepnite na OK, aby ste sa vrátili na obrazovku iPAQ Wi-
reless, ak ste aktivovali Personal Network Server, alebo

Poznámka: Ak zvolíte v nastaveniach služieb Authorization 
required, musíte autorizovaœ každé spojenie. Váš Pocket PC
Vás bude vždy žiadaœ o potvrdenie, èi spojenie bude povolené.

Ak ste aktivovali File Transfer, Information Exchange, 
Serial Port, alebo Hands free, klepnite na tlaèidlo Ad-
vanced... a postupujte pod¾a príkazov uvedených ïalej

Prídavné nastavenia prenosu súborov
Keï ste aktivovali File Transfer musíte nastaviœ zdie¾anú zlož-
ku, z ktorej prenos odchádza, alebo do ktorej sa prijímajú
prichádzajúce súbory.
1. Klepnite na ikonu zložky a urèite požadovaný súbor.
2. Klepnite na OK, aby ste uložili nastavenia a ukonèili obra-

3. Ešte raz klepnite na OK, aby ste sa vrátili na obrazovku 

Dial-up Networking Server.

pre príslušné nastavenie služby.

zovku.

iPAQ Wireless.
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Zmena údajov prídavných nastavení
Ak ste zvolili Information Exchange a klepli na tlaèidlo Advan-
ced, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
1. Klepnite na ikonu My business card (vCard).

2. Zvo¾te informácie Vašej vizitky zo zoznamu kontaktov a 
klepnite na OK, aby ste uložili zmeny.

3. Ešte raz klepnite na OK, aby ste sa vrátili na obrazovku 

Poznámka: Aby ste vytvorili novú vizitku, klepnite na ikonu Con-
tacts ved¾a ikony vCard a vytvorte novú vizitku. Klepnite na OK,
keï ste skonèili.

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

portu ak sú nesprávne.
2. Klepnite na OK, aby ste uložili nastavenia a ukonèili obra-

3. Ešte raz klepnite na OK, aby ste sa vrátili na obrazovku 

iPAQ Wireless.

zovku.

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

2. Klepnite na OK, aby ste uložili nastavenia a ukonèili obrazovku.
3. Klepnite na OK, aby ste sa vrátili na obrazovku iPAQ Wireless.

Požadovanie autorizácie na sprístupnenie služby
Ak ste sa rozhodli požadovaœ autorizáciu, aby ste sprístupnili
službu, musíte autorizovaœ každé spojenie. Pocket PC sa vždy 
spýta, èi spojenie je povolené.
Aby ste požadovali autorizáciu na sprístupnenie služby:
1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue-

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

fer, Information Exchange, Serial Port, Dial-up Net-
working, Personal Network Server, Audio Gateway.

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

Požadovanie k¾úèa
Aby ste vytvorili bezpeèné spojenie s iným zariadením, môže-
te použiœ funkciu k¾úèa. K tomuto typu bezpeènosti môžete tiež
pridaœ kódovanie dát.
K¾úè je kód, ktorý ste vložili na autorizáciu spojení požadova-
nú ostatnými zariadeniami. K¾úè musí byœ známy a používaný
obomi stranami, inak spojenie nebude povolené.

stavenia.
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Aby ste vyžiadali k¾úè:
1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue-

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

Information Exchange, Serial Port, Personal Net-
work Server, Hands free, alebo Dial-up Networking

3. Zvo¾te Authentication (Passkey) required.
4. Zvo¾te Encryption Required, ak požadujete, aby dáta,

vymieòané medzi zariadeniami boli kódované.
5. Klepnite na OK.

Nastavenie zdie¾anej zložky
Môžete urèiœ zložku, do ktorej budú pristupovaœ iné zariade-
nia, keï sa pripoja na Váš iPAQ Pocket PC.
Aby ste nastavili zdie¾anú zložku:
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless > 

Bluetooth > Settings > Services.
2. V Services klepnite File Transfer.
3. V Service Settings zvo¾te prioritné nastavenie.
4. Klepnite na zložku Advanced.

Server.
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5. Klepnite na ikonu Folder a urèite požadovanú zložku.
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.
2. Klepnite na Bluetooth > Settings > General > Profile.
3. Klepnite na tlaèidlo New.
4. Vložte popisné meno.
5. Zvo¾te existujúci profil, aby ste ho použili ako šablónu.
6. Klepnite na OK.

Aktivovanie profilu
Keï je vytvorený nový profil, budete ho musiœ aktivovaœ.
Aktivovanie profilu po jeho vytvorení:
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v

v lište príkazov > Bluetooth > Settings.
2. V zložke General zvo¾te profil zo zoznamu Current Pro-

file.

3. Klepnite na OK.
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Uloženie nastavenia konfigurácie Bluetooth 
do profilu

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

lište príkazov > Bluetooth > Settings.

Premenovanie profilu
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v

lište príkazov > Bluetooth > Settings.

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

Bluetooth > Settings.
2. V zložke General klepnite na ikonu Profile.
3. Zvo¾te profil zo zoznamu Add/Delete Profiles.

2. V zložke General  klepnite na ikonu Profile.
3. Zo zoznamu profilov zvo¾te Add/Delete Profiles, alebo 

vytvorte nový.
4. Klepnite na OK.
5. Nastavte Váš iPAQ Pocket PC. Môžete urèiœ požadované

spojenie, zdie¾anie a  bezpeènostné nastavenia vo všet-
kých zložkách Bluetooth Settings.

6. Klepnite na OK, aby ste zatvorili Bluetooth Settings.  Zmeny
sa automaticky uložia.

2. V zložke General  klepnite na ikonu Profile.
3. Zo zoznamu Add/Delete Profiles zvo¾te profil.
4. Klepnite na tlaèidlo Rename (premenovaœ).
5. Vložte nové popisné meno.
6. Klepnite na Enter.
7. Klepnite na OK.
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■ Vytvorenie spojenia

■ Výmenu vizitiek

■ Riadenie on-screen displeja

■ Zobrazenie skrátených povelov

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 zvolenie zariadenia
Keï ste vyzvaní urèiœ zariadenie a pripojiœ ho, prehliadaè 
Bluetooth vyh¾adá iné Bluetooth zariadenia.

Párovanie zariadení

4. Klepnite na tlaèidlo Delete (zmazaœ).
5. Klepnite na Yes aby ste potvrdili, že chcete zmazaœ profil.
6. Klepnite na OK.

Práca s Bluetooth Manager
Použite Bluetooth Manager na:

Môžete spárovaœ zariadenia tak, že si musia vymeniœ pred 
každým spojením poèítaèom vygenerovaný bezpeènostný k¾úè.
Je vytvorený z adresy Bluetooth zariadenia a užívate¾om urèe- 
ného hesla.
Potom, èo sú dve zariadenia spárované, majú vytvorený medzi
sebou vzœah. Žiadny ïalší vstup užívate¾a nie potrebný. Z toho
vyplýva, že pripojenia a èinnosœ medzi dvomi zariadeniami sú
bez stálej autorizácie od užívate¾a. 
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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     . 
5. Klepnite na zariadenie.
6. Do po¾a Passkey vložte k¾úè.

7. Klepnite na OK.
8. Do druhého zariadenia vložte ten istý k¾úè.

Poznámka: Niektoré zariadenia ako mobilné telefóny potrebujú
byœ uvedené do režimu, ktorý prijíma spojenie z iného zariadenia.
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

2. Klepnite na Tools > Paired devices.
3. Klepnite na meno zariadenia.
4. Klepnite na Remove (odstrániœ).
5. Klepnite na Yes, aby ste odstránili partnerstvo.

lište príkazov > Bluetooth > Manager.
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Aby ste vytvorili partnerstvo ActiveSync s poèítaèom majúcim
Bluetooth, pozrite do dokumentácie, ktorá bola priložená k po-
èítaèu.

Pripojenie na iné zariadenia
Použite ActiveSync, sériové a vytoèené spojenia na komuniká-
ciu s iným Bluetooth zariadením. Vytvorte partnerstvo s telefó-
nom a nastavte ponúkané Bluetooth služby.

Urèenie komunikaèných portov
Môžete urèiœ virtuálne COM porty použité na vytvorenie spo-
jenia 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 > Blue-

tooth > Settings.
2. V zložke Services klepnite na Serial Port a klepnite na tla-

3. Zaznamenajte si mená prijímajúceho a odosielajúceho

4. Klepnite na OK.

Vytvorenie spojenia ActiveSync
Môžete nastaviœ partnerstvo ActiveSync s poèítaèom majúcim
Bluetooth, prièom najprv nastavte poèítaè a potom nastavte Váš
 iPAQ Pocket PC.

COM portu.

èidlo Advanced...
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Aby ste na Vašom Pocket PC vytvorili ActiveSync spojenie:
1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue-

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

3. Postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu pripojenia.

Poznámka: Uistite sa, èi nastavenie ActiveSync COM portu vo
Vašom poèítaèi je také isté ako nastavenie COM portu použité
pre Bluetooth poèítaè.
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.

4. V obrazovke preh¾adávaèa Bluetooth Browser zvo¾te po-
èítaè, s ktorým sa chcete zosynchronizovaœ. Klepnite na Next.

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

Vytvorenie sériového spojenia
Použite spojenie cez bezdrôtový sériový port Bluetooth iba ak
by ste chceli spojenie cez sériový kábel. Muste nakonfigurovaœ
aplikáciu, ktorá bude používaœ spojenie cez správny sériový port.
Aby ste vytvorili sériové spojenie:
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu Bluetooth > Blue-

tooth > Manager.
2. Klepnite na New > Explore a Bluetooth device > Next.
3. Postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu pripojenia.



Užívate¾ská príruèka                                                                                        9-18

Používanie Bluetooth

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

■ Mobilné telefóny

■ Stolové poèítaèe

■ Modemy

Používanie vytáèaného sieœovania
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 spojením.

Poznámka: Len, èo ste vytvorili skrátený povel sieœového vytá-
èania so zariadením, klepnite a držte ikonu skráteného povelu
v zložke My Shortcut v Bluetooth Manager a klepnite na

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

pod¾a toho, kde voláte.
8. Klepnite na OK, aby ste zaèali vytáèanie.

Poznámka: Niektoré mobilné telefónny vyžadujú vytvorenie 
partnerstva medzi zariadeniami (pozri "Partnerstvo zariadení").

òujúce Bluetooth.

Connect.
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DôLEŽITÉ: Všetky predvolené Bluetooth spojenia sú urobené po-
mocou nasledujúcej procedúry. Predvolené nastavenia nemôžu
byœ urobené cez Bluetooth Settings v obrazovke iPAQ Wireless.

1. V obrazovke Today klepnite na Start > Settings > zložku 
Connections.

2. Klepnite na ikonu Connections > zložku Advanced.
3. Klepnite na Select Networks.
4. Vo vyskakovacom menu aktivujte Bluetooth Settings.

Poznámka: Bluetooth spojenia cez modem, ktoré ste vytvorili 
môžu byœ prezerané z Bluetooth Settings na strane Connections

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

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

Task.

Aby ste sa pripojili na Internet a použili Pocket Internet Explorer,
musíte sa najprv v Bluetooth Manager pripojiœ na Bluetooth te- 
lefón. Aby ste vytvorili toto spojenie, predvolené vytoèenie spo-
jenia pre Pocket Internet Explorer:

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

■ Navigáciu po adresároch.

■ Prezeranie súborov a zložiek.
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■ Vytvorenie nových zložiek.

■ Posielanie a prijímanie súborov zo vzdialeného zariadenia.

■ Zmazanie a premenovanie súborov na vzdialenom zariadení.

Vytvorenie spojenia prenosu súborov
1. V obrazovke Today klepnite na iPAQ Wireless > Blue-

tooth > Manager.
Prvá obrazovka, ktorá sa objaví je My Shortcuts.
2. Klepnite na New > Browse files on a remote device > 

3. Postupujte pod¾a inštrukcií sprievodcu pripojenia.

Poznámka: Vzdialené zariadenie musí maœ zapnuté Bluetooth a
nastavené povolené zisœovanie predtým, ako nastane spojenie.

Next.

Posielanie súborov
1. Klepnite a držte ikonu skráteného povelu prenosu súborov,

2. Klepnite na File > Send a File...
3. Urèite súbor na zaslanie.
4. Klepnite na súbor, aby sa poslal.
5. Klepnite na OK.

Vytvorenie zložky na vzdialenom zariadení
1. Klepnite a držte ikonu skráteného povelu prenosu súborov,

2. Nastavte sa do priestoru, kde chcete novú zložku.
3. Klepnite na File > Create a folder.
4. Kým je zvýraznené New Folder, vložte meno zložky, po-

tom klepnite na Enter.
5. Klepnite na OK.

potom klepnite na Connect.

potom klepnite na Connect.



Používanie Bluetooth

Užívate¾ská príruèka                                                                                        9-21

Prijímanie súboru zo vzdialeného zariadenia
1. Klepnite a držte ikonu skráteného povelu prenosu súborov,

2. Nastavte sa na vzdialené zariadenie, kde je súbor.
3. Klepnite na súbor.
4. Klepnite na File > Get.
5. Klepnite na OK.

Zmazanie súboru zo vzdialeného zariadenia
1. Klepnite a držte ikonu skráteného povelu prenosu súborov,

2. Nastavte sa na vzdialené zariadenie, kde je súbor.
3. Klepnite na súbor.
4. Klepnite na File > Delete.
5. Klepnite na Yes, aby ste potvrdili zmazanie súboru. 
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 si vymeniœ informácie vizitiek. 
Najprv musíte urèiœ Vašu predvolenú vizitku v zložke Informa-
tion Exchange v Bluetooth Settings. Toto meno bude pred-
volené pri prenosoch vizitky.

potom klepnite na Connect.

potom klepnite na Connect.
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Nastavenie údajov vizitky
Aby ste nastavili údaje vizitky:

5. Klepnite na ikonu My business card (vCard).
6. Zo zoznamu vyberte Váš kontakt.
7. Klepnite na OK.

Odoslanie vizitky

4. Klepnite na zariadenie, na ktoré chcete poslaœ vizitku.
5. Klepnite na OK.

Poznámka: Uistite sa, èi prijímacie zariadenie bolo aktivované
na akceptovanie prenosu.

Vyžiadanie vizitky

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

2. Klepnite na Tools > Business Card Exchange.
3. Klepnite na ikonu Send.

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.

1. Vytvorte kontakt v programe Contacts, ktorý obsahuje Va-
še meno, titul a ïalšie informácie.

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

3. V zložke Services zvo¾te Information Exchange.
4. Klepnite na tlaèidlo Advanced...
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4. Klepnite na zariadenie, z ktorého požadujete 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 vizitku:
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 vizitku. 
5. Klepnite na OK.

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

lišta príkazov > Bluetooth > Manager.
2. Klepnite a držte ikonu, alebo meno zoznamu a potom klep-

3. Klepnite na OK.

Zobrazenie stavu spojenia
Môžete zobraziœ:

■ Meno spojenia

■ Meno zariadenia

■ Stav spojenia

■ Dåžku spojenia

■ Silu signálu

nite na Connect.
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Používanie Bluetooth

Aby ste zobrazili stav spojenia:

Aby ste vytvorili skrátený povel:
1. V obrazovke Today klepnite na ikonu iPAQ Wireless v

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

Poznámka: Spárované zariadenia sú oznaèené znaèkou. 

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

2. Klepnite a držte ikonu spojenia, alebo zoznam mien.
3. V menu klepnite na Properties.
4. Klepnite na OK.

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

lište príkazov > Bluetooth > Manager.
2. Klepnite a držte ikonu spojenia, alebo zoznam mien.
3. V menu klepnite na Disconnect.
4. Klepnite na OK.

Práca so spojeniami
Môžete vytvoriœ skrátené povely, aby ste otvorili a prezreli si in-
formácie o všetkých spojeniach.

Vytvorenie skráteného povelu
Vytvorenie skráteného povelu na jednu, alebo viac služieb ne-
nadviaže spojenie. Umiestni iba skrátený povel do zložky 
Shortcut v Bluetooth Manager.
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Zmazanie skráteného povelu

Zobrazenie skrátených povelov

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

2. Klepnite a držte ikonu spojenia, alebo zoznam mien, ktorý

3. V menu klepnite na Delete (zmazaœ).
4. Klepnite na Yes, aby ste potvrdili zmazanie rýchleho prístupu.
5. Klepnite na OK.

chcete zmazaœ.

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

Bluetooth > Manager.
2. Klepnite na View (zobraziœ).
3. Klepnite na List, alebo na Icon.
4. Klepnite na OK.
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10
Pripojenie na internet

Použite Váš iPAQ Pocket PC na pripojenie na Internet, ale-
bo na sieœ.
Aby ste posielali a prijímali e-maily v Inbox a prezerali web
stránky cez Pocket Internet Explorer, musíte nastaviœ vzdiale-
né pripojenie so zariadeniami ako je modemová karta Se-
cure Digital Input/Output (SDIO), ethernet karta, alebo bez-
drôtová 802.11x karta. Môžete použiœ Bluetooth zariadenie
ako telefón, alebo LAN prístupový bod.

Poznámka: Použitie vytáèaného, bezdrôtového Internetu, e-mailu,
práce v sieti a bezdrôtového spojenia ako Bluetooth, môžu po-
žadovaœ zakúpenie ïalšieho hardvéru a iného kompatibilného
príslušenstva, okrem toho štandardnú bezdrôtovú LAN (WLAN)
infraštruktúru a oddelene zakúpený servis. Dohodnite si s pos-
kytovate¾om servisu možnosœ pokrytia Vašej oblasti. Obsah nie 
všetkých web stránok je prístupný. Obsah niektorých web strá-
nok požaduje inštalovanie prídavného softvéru.

Poznámka: Viac informácií o tomto subjekte pozrite v súbore 
Help na Vašom iPAQ Pocket PC klepnutím na  Start > Help > 
Connections.
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Je to spoloèná cesta na sprístupnenie web stránky na internete.

Pripojenie na osobnú 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 pozri-
te v Kapitole 9 �Používanie Blu etooth.� Viac informácií o 
Wi-Fi pripojení pozrite v èasti "Nastavenie spojení s VPN 
serverom", alebo�"Nastavenie Proxy servera" v Kapitole 8
"Používanie Wi-Fi" .  

Vloženie internetovej adresy
Pomocou Pocket Internet Explorer a pripojením na Internet, 
môžete prezeraœ web stránky na iPAQ Pocket PC napísaním
adresy, alebo  Universal Resource Locator (URL) do lišty
Adresa. 

Poznámka: Web stránky používajúce HTML 4.0, DHTML, ani-
mované-GIF obrázky, Java applety, nemusia v Pocket Internet
Explorer pracovaœ správne bez prídavného softvéru.

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

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

2. Vložte internetovú adresu (URL) do lišty Adresa. 
3. Klepnite na ikonu Go.

Connection.
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Pripojenie na internet

Používanie zoznamu Favorites
Pomocou Pocket Internet Explorer a pripojením na Internet, 
môžete zobraziœ web stránky na iPAQ Pocket PC zvolením
web stránky zo zoznamu ob¾úbených stránok 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 zobraziœ.
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11
Rozširujúce karty

Môžete rozšíriœ pamäœ, alebo pripojite¾nosœ Vášho iPAQ Poc-
ket PC. Použite volite¾né rozširovacie karty na:

■ Rozšírenie pamäti Vášho iPAQ Pocket PC použitím karty
Compact Flash (CF)

■ Pridanie funkènosti ako je Secure Digital Input/Output 
(SDIO) fotoaparát

■ Zobrazenie obsahu Secure Digital a multimediálnych 
pamäœových kariet (SD/MMC)

Poznámka: Rozširujúce karty musia byœ kúpené oddelene a 
nie sú súèasœou iPAQ Pocket PC.

Aby ste našli informácie o rozširujúcich kartách, navštívte web 
stránku  www.hp.com/go/ipaqaccessories.
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Rozširujúce karty

Inštalovanie Secure Digital (SD) 
rozširujúcej karty

Poznámka: SD kartu inštalujete rovnako ako inštalujete CF kar-
tu do rozširujúceho slotu.

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

hranu karty s kontaktami pevne do slotu.

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

Poznámka: SD kartu vyberáte rovnako ako vyberáte CF kartu
z rozširujúceho slotu.

Ä
UPOZORNENIE: SD karty musia byœ pred vybratím najprv odblokované. 

Aby ste vybrali Secure Digital (SD) rozširujúcu kartu zo slotu
v iPAQ Pocket PC:
1. Zatvorte všetky aplikácie, ktoré používajú rozširujúcu kartu.
2. Vyberte kartu zo Secure Digital rozširujúceho slotu ¾ahkým

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

ho slotu.

1
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Rozširujúce karty

Inštalovanie a Compact Flash (CF) 
rozširujúcej karty

Poznámka: CF kartu inštalujete rovnako ako inštalujete SD kar-
tu do rozširujúceho slotu.

Aby ste inštalovali CF kartu do rozširujúceho slotu na iPAQ
Pocket PC:
1. Urèite CF typu II slot na vrchu iPAQ Pocket PC.
2. Odstráòte ochrannú pásku z umelej hmoty.
3. Vložte rozširujúcu kartu do rozširujúceho slotu a zatlaète

hranu karty s kontaktami pevne do slotu.

Poznámka: Ak Vaša karta nie je rozpoznaná, postupujte pod-
¾a inštrukcií výrobcu a nainštalujte ju.
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Prezeranie obsahu pamäœovej karty
Na prezeranie súborov, ktoré sú umiestnené na karte Secure
Digital použite File Explorer.
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.

Vybratie Compact Flash (CF) 
rozširujúcej karty

Poznámka: CF kartu vyberáte rovnako ako vyberáte SD kartu
z rozširujúceho slotu.

Aby ste vybrali CF rozširujúcu kartu z Compact Flash typu II
rozširujúceho slotu v iPAQ Pocket PC:
1. Zatvorte všetky aplikácie, ktoré používajú rozširujúcu kartu.
2. Potiahnite okraj CF karty, aby ste ju vybrali z CF rozširujú-

ceho slotu.
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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.
■ Uistite sa, èi iPAQ Pocket PC je pripojený na adaptér strie-

davého prúdu a na kolísku.

■ Reštartujte zariadenie stylusom tak, že ¾ahko stlaèíte tlaèidlo
Reset .

■ Vyberte a vymeòte batériu.

Nemôžem  udr-
žaœ batériu
nabitú.

■ Vždy majte iPAQ Pocket PC pripojený do adaptéra strieda-
vého prúdu, keï ho nepoužívate.

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

■ Vypnite Bluetooth a Wireless LAN, keï ich nepoužívate.

Osvetlenie poza-
dia sa vypína.

■ V nastaveniach Backlight zmenšite èas, poèas ktorého zos- 
tane osvetlenie zapnuté, keï sa iPAQ nepoužíva.

■ Zvo¾te možnosœ zapnutia osvetlenia pozadia, keï sa dotkne-
te obrazovky, alebo stlaèíte tlaèidlo.

(Pokraèovanie)
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(pokraèovania)

Chcem s iPAQ
Pocket PC
cestovaœ

■ Vezmite kópiu zálohy so sebou na SD pamäœovej
karte.

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

sebou v batožine.

Chcem s iPAQ
Pocket PC
cestovaœ do
zahranièia.

Uistite sa, èi máte modem, kábel a zástrèku adaptéra príslušné
pre krajinu, do ktorej cestujete.

Chcem vypnúœ
Bluetooth a
Wireless LAN 
v lietadle

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

Chcem
iPAQ Pocket 
opraviœ
príslušenstvo

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

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

(pokraèovanie)

Problém Riešenie
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Riešenie problémov

Nemôžem sa 
pripojiœ na sieœ

■ Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnuté.
■ Uistite sa, èi ste pridali nevyhnutné infornmácie pre server

■ Uistite sa, èi sieœ, na ktorú sa chcete pripojiœ nie je preœa- 
žená.

■ Ak používate kartu SDIO Ethernet uistite sa, èi sú nainšta-
lované pre kartu správne ovládaèe.

■ Uistite sa, èi Vaše užívate¾ské meno a heslo sú správne

Chcem zistiœ ak-
tálny dátum

Aktuálny dátum je zobrazený v hornej èasti obrazovky Today. 

Nemôžem
vidieœ všetky
moje schôdzky

Uistite sa, èi schôdzka, ktorú ste si zapísali, je vo zvolenej
kategórii.

(pokraèovanie)

(pokraèovanie)

Problém              Riešenie

■ Klepnite na Start > Settings  > zložku Connections > 
Connections  a skontrolujte nastavenia spojenia. Klep-
nite na OK, keï ste skonèili, aby ste uložili zmeny.

■ Uistite sa, èi WEP k¾úè je správny.
■ Uistite sa, èi IP adresa je správna.
■ Uistite sa, èi hardvér, ktorý používate s iPAQ Pocket PC je

správne nakonfigurovaný a funkèný.
■ Stylusom ¾ahko stlaète tlaèidlo Reset a resetujte zariadenie.

Nemôžem nájsœ
dokument, ale- 
bo pracovnú kni- 
hu, ktorú som

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.

uložil.                 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.
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(pokraèovanie)

Problém           Riešenie

Zariadenie
vždy pýta
heslo. vané tak, ako si prajete.

Klepnite na Start > Settings  > zložku Personal > HP Pro-
tectTools, aby ste sa uistili, èi nastavenie hesla je nakonfiguro-

Nemôžem nájsœ
súbory zaslané
iným zariadením.

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

ActiveSync
Nasledujúce rady použite pri riešení problémov s ActiveSync
vo Vašom iPAQ Pocket PC. Podrobnejšie informácie o Micro-
soft ActiveSync pozrite v  Kapitole 2, v èasti "Synchronizova-
nie s Vaším poèítaèom".

Problém              Riešenie

Nemôžem sa pri-
pojiœ na poèítaè
pomocou kolísky

■ Uistite sa, èi ste do hostite¾ského poèítaèa nainštalovali Mi-
crosoft ActiveSync 3.7.1, alebo vyšší, pred pripojením iPAQ
Pocket PC 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 operaèný systém Microsoft Win-
dows 98SE, ME, 2000, alebo XP.

■ 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
iPAQ Pocke t P C 
pred inštalova-
ním 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  iPAQ Pocket PC k poèítaèu.

(Pokraèovanie)
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(pokraèovanie)

Microsoft 
ActiveSync 
nemôže urèiœ
iPAQ Pocket 
PC keï
synchronizujem.

■ Uistite sa, èi je zariadenie zapnuté.
■ Uistite sa, èi sú všetky káble bezpeène pripojené.
■ Odpojte Váš iPAQ Pocket PC z univerzálnej 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 ot-
voriœ e-mail v
Messaging po
znova zavede-
ní Microsoft 
ActiveSync.

Použite Microsoft ActiveSync aby ste zosynchronizovali iPAQ 
Pocket PC s poèítaèom. Viac infomácií pozrite v Kapitole 2 v èasti 
"Synchronizovanie s Vaším 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. 

Problém              Riešenie
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Riešenie problémov

Rozširujúce karty
Nasledujúce rady použite pri riešení problémov s rozširujúcimi
kartami vo Vašom iPAQ Pocket PC. Podrobnejšie informácie o 
rozširujúcich kartách pozrite v Kapitole 11, "Rozširujúce karty".

Problém             Riešenie

iPAQ Pocket PC
nerozozná roz-
širujúcu kartu.

■ Uistite sa, èi ste pevne zatlaèili kartu do iPAQ Pocket PC
na svoje miesto.

■ Uistite sa, èi ste inštalovali ovládaèe

Nemôžem vlo-
žiœ kartu.

■ Uistite sa, èi nálepka smeruje k prednej èasti zariadenia.
■ Uistite sa, èi nevkladáte kartu pod uhlom.
■ Uistite sa, èi vkladáte kartu spojovacou èasœou dopredu. 

Nemôžem vyb-
raœ kartu

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

iPAQ Pocket PC 
nemôže spoz-
naœ kartu.

■ Uistite sa, èi ste vložili ovládaèe, ktoré boli priložené k rozši-
rujúcej karte pri jej zakúpení.

■ Stylusom ¾ahko stlaète tlaèidlo Reset  a resetujte zariadenie.
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Wi-Fi
Nasledujúce rady použite pri riešení problémov otázok Wi-Fi
a Vaším iPAQ Pocket PC. Viac informácií o Wi-Fi pozrite v
Kapitole 8 "Používanie Wi-Fi".

Problém              Riešenie

Nemôžem sa
pripojiœ na
prístupový bod

■ Uistite sa, èi Wi-Fi je zapnutá.
■ Uistite sa, èi zariadenie identifikovalo sieœ, na ktorú sa chce-

te pripojiœ.
■ Uistite sa, èi ste zadali nevyhnutné autorizaèné k¾úèe, ak 

sú požadované systémom.
■ Uistite sa, èi sa Váš iPAQ Pocket PC nachádza v rozsahu

prístupového bodu.

Pripojil som sa
na prístupový
bod, ale nemô-
žem prehliadaœ
Internet.

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

1. Opýtajte sa správcu siete na nastavenia proxy. 
2. Klepnite na Start > Settings > zložku Connections >

3. Viac informácií pozrite "Nastavenie proxy servera"
v Kapitole 8.

Nevidím moju
bezdrôtovú
sieœ na mojom
iPAQ Pocket 
PC.

Vaša bezdrôtová sieœ by mohla byœ nevysielajúcou
sieœou.

1. Klepnite na Start > Settings > zložku Connections >

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

Rýchlosœ prenosu
dát je ve¾mi nízka

Ak Bluetooth je zapnuté, vypnite ho.

(Pokraèovanie)

ikonu Connections > Set up my proxy server.

ikonu Connections > Settings.
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(pokraèovanie)

Nemôžem sa 
pripojiœ na dos-
tupnú sieœ, uve-
denú v zozna-
me 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 > zložku Connections > 
Connections > zložku Advanced > Network Card.

2. Zvo¾te Add New Settings.
3. Vložte meno siete (SSID).
4. V boxe Connects to: zvo¾te príslušné hodnoty
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 dostatoèná sila signál.

Problém Riešenie
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Bluetooth
Nasledujúce rady použite pri riešení problémov s Bluetooth
vo Vašom iPAQ Pocket PC. Viac informácií o Bluetooth poz-
rite v  Kapitole 9, "Používanie Bluetooth".

Problém              Riešenie

Nemôžem objaviœ
iné zariadenie.

■ Uistite sa, èi je Bluetooth zapnuté.
■ Posuòte ukonèenie na zariadenie.
■ Uistite sa, èi zariadenie, na ktoré sa pokúšate pripojiœ je

zapnuté, má povolený prístup a môže byœ objavené inými
zariadeniami.

Môžem vidieœ
iné zariadenia, ale
nemôžem sa
pripojiœ a vyme-
niœ si dáta.

■ Uistite sa, èi iné zariadenie nezakázalo prístup. 
■ Skúste inicializovaœ párovanie s iným zariadením. Niek-

toré Bluetooth zariadenie môžu iba inicializovaœ párovanie a 
nemôžu odpovedaœ na požiadavky iných zariadení.

Ostatné zariade-
nia nemôžu nájsœ
a pripojiœ sa na
moje zariadenie

■ Uistite sa, èi je Bluetooth zapnuté.
■ Posuòte ukonèenie na zariadenie.
■ Uistite sa, èi ste nezakázali objavenie Vášho zariadenia

inými zariadeniami.
■ Skontrolujte nastavenia Bluetooth, aby ste sa uistili, èi ste po-

volili možnosœ, aby bol Váš iPAQ objavený inými a mohol
byœ pripojený.

(pokraèovanie)
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(pokraèovanie)

Ostatné zariade-
nia neprijímajú
moje správne
informácie z
vizitky.

■ Uistite sa, èi ste správne nastavili informácie vizitky v
nastaveniach 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 objavovania.
■ Spojte sa s výrobcom mobilného telefónu a spýtajte sa, èi 

existuje aktualizácia mikroprogramového vybavenia.

Problém              Riešenie

■ Skontrolujte nastavenia vo Vašom telefóne, aby ste sa uisti-
li, èi je nastavený tak, aby umožòoval iným Bluetooth za-
riadeniam objaviœ ho a pripojiœ sa naò.
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A
Prehlásenie o spåòaných predpisoch

PDA bol testovaný a dokázala sa zhoda keï Bluetooth a WLAN 
prenášajú dáta súèasne. PDA nemusí byœ lokalizovaný, alebo  
nemusí pracovaœ spoloène s inou anténou, alebo vysielaèom.

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, odporúèa-
me užívate¾ovi odstrániœ rušenie vykonaním jedného, alebo
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.

Prehlásenie o zhode s pravidlami FCC
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Prehlásenie o spåòaných predpisoch

Oznámenia platné v Európskej únií
Produkt zodpovedá nasledujúcim predpisom EU: 

■ predpisy pre zariadenia nízkeho napätia 73/23/EEC

■ predpisy EMC 89/336/EEC

Poznámka: Zhoda CE tohoto zariadenia platí, iba ak je zaria-
denie napájané adaptérom striedavého prúdu oznaèeného CE

Ak produkt má telekomunikaènú funkènosœ, vyhovuje tiež dôle-
žitým požiadavkám :

■ R&TTE smernica 1999/5/EC.

Zhoda s týmito predpismi znamená zhodu s harmonizovanými
európskymi štandardami (európske normy), ktoré sú uvedené v 
EU deklarácii o spåòaných predpisoch vydaných spoloènosœou
Hewlett-Packard pre tento produkt, alebo skupinu produktov.
Táto zhoda je uvádzaná nasledujúcou znaèkou o zhode, umiest-
nenou na produkte:

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.

a poskytnutým HP.
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Prehlásenie o spåòaných predpisoch

Toto oznaèenie je platné pre nie telekomunikaèné produkty a
EU harmonizované telekomunikaèné produkty (napr.Bluetooth).

XXXX*
Toto oznaèenie je platné pre EU neharmonizované telekomu-

Telekomunikaèné funkcie tohoto produktu smú byœ používa-
né v nasledujúcich krajinách EU a EFTA:

 

Upozornenie pre prácu s batériou

komunikaèné produkty.

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

Å
VÝSTRAHA: Tento poèítaè obsahuje nabíjate¾nú líthiovú batériu. Aby ste zní-
žili riziko požiaru, alebo popálenia neprepichujte, nerozoberajte, nevysta-
vujte krátkemu spojeniu, alebo nelikvidujte  batériu ohòom, alebo vodou. Vy-

Ä
UPOZORNENIE: Hrozí nebezpeèenstvo požiaru a výbuchu, ak batéria nie je
vymenená správnym typom. Zlikvidujte použité batérie pod¾a pokynov výrobcu.

Typ batérie použitej vo Vašom iPAQ Pocket PC spåòa miestne obmedzenia tý-
kajúce sa bezpeèného zlikvidovania batérie. Váš predajca Vám môže pora-
diœ oh¾adne miestnych predpisov a/alebo oboznámiœ Vás s existenciou pro-
gramu likvidovania batérií.

meòte ju iba batériou od HP.
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Upozornenie pre prácu s bezdrôtovým 

V niektorom prostredí môže byœ používanie bezdrôtových zaria-
dení obmedzené. Niektoré obmedzenia môžu byœ na palubách 
lietadiel, v nemocniciach, vo výbušných, alebo nebezpeèných pries-
toroch, atï. Ak si nie ste istí pri používaní zariadenia v týchto
priestoroch, pred zapnutím zariadenia požiadajte o povolenie. 

zariadením

Upozornenia pre prácu so zariadením

Å
VÝSTRAHA: Aby ste znížili riziko zranenia, zásahu elektrickým prúdom, požia-
ru, alebo poškodenia zariadenia:
■ Zapojte adaptér striedavého prúdu do uzemnenej elektrickej zásuvky,

ktorá je stále ¾ahko prístupná.
■ Odpojte napájanie zariadenia odpojením adaptéra striedavého

prúdu z elektrickej zásuvky, alebo odpojte synchronizaèný kábel
z hostite¾ského poèítaèa.

■ Nedávajte niè na kábel adaptéra striedavého prúdu, alebo na ne-
jaký iný kábel. Umiestnite káble tak, aby nikto nemohol na ne 
stúpiœ, alebo sa o ne potknúœ.

■ Neœahajte za káble. Ak ich odpájate z elektrickej zásuvky, uchop-
te zástrèku, alebo v prípade adaptéra striedavého prúdu chyœte 
adaptér striedavého prúdu a vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.

■ Na napájanie Vášho iPAQ Pocket PC nepoužívajte meniè predávaný 
pre iné elektronické zariadenia. 

Použitie na palube lietadla
Použitie elektronického zariadenia na palube lietadla je povo- 
lené pod¾a uváženia leteckej spoloènosti.



Užívate¾ská príruèka                                                                   B-1

B
Špecifikácie

Špecifikácie systému

Poznámka: Nie všetky popísané modely sú k dispozícií vo 

Viac informácií o špecifikáciách Vášho modelu nájdete vo Va-
šom iPAQ Pocket PC klepnutím na Start > Settings > System
> HP Asset Viewer.

Funkcia
systému              Popis

Procesor 312, 520, alebo 624Mhz Intel PXA 270 procesor

RAM (Random 
Access Memory)

64-128 MB SDRAM (50-11 2 MB k dispozícii užívate¾ovi)

iPAQ File Store 
(trvalá pamäœ)

64-128 MB pamäœ (20-80 MB k dispozícii užívate¾ovi)

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

CF slot Type II Compact Flash podpora karty

Disple j 3.5 palcový transflektívny typ TFT farebný, QVGA, 64K-podpo-
ra farieb, LED osvetlenie pozadia s režimom šetrenia energie

Zvuk Integ rovaný mikrofón, reproduktor, 3.5 mm stereo zvukový
jack, MP3 stereo cez zvukový jack

Infraèervený prenos
(IrDA a SIR/FIR)

IrDA, prenos dát do 4 Mb za sekundu

(pokraèovanie)

všetkých regiónoch.
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Špecifikácia

Externé napájanie 10 wattový maximálny výstup adaptéra striedavého prúdu

Bluetooth Zariadenie triedy II; typickýl rozsah10 meterov (30stôp)

Indikátory
(¼avý LED)

(Pravý LED)

LED indikátor rádiového spojenia:
LED nesvieti = všetky rádiové spojenia sú vypnuté 
Bliká modro = jedno, alebo viac rádiových spojení je zapnuté 

LED Indikátor nabíjanie/výstraha
4-režimové výstražné oznámenie:

LED nesvieti = nenabíja sa a nie je žiadna výstraha
Bliká oranžovo = nabíjanie
Bliká zelene = objavila sa jedna, alebo viac výstrah
Svieti oranžovo = nabíjanie sa ukonèilo

Batéria Tenká: Vymenite¾ná/nabíjate¾ná 920-1440 mAh, 
3.6 Voltov, lithiovo-iontová batéria s vnútornou zálohovacou
batériou na zachovanie dát poèas výmeny hlavnej batérie.

Rozširujúca: Vymenite¾ná/nabíjate¾ná 2880 mAh, 
3.6 Voltov, lithiovo-iontová batéria s vnútornou zálohovacou
batériou na zachovanie dát poèas výmeny hlavnej batérie.

(pokraèovanie)

Funkcia
systému              Popis
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Rozmery zariadenia

Poznámka: Hmotnosœ je  pri rôznych modeloch rôzna.

Pracovné podmienky

Metricky

Výška
bez vyklápacieho krytu
s vyklápacím krytom

119.0 mm
119.0 mm

Šírka
bez vyklápacieho krytu
s vyklápacím krytom

76.6 mm
80.5 mm

Håbka
bez vyklápacieho krytu
s vyklápacím krytom

16.3 mm
20.1 mm

Hmornosœ
bez vyklápacieho krytu
s vyklápacím krytom

188.5 - 201.8 g
204.5 - 217.8 g

Pracovné prostredie

Teplota                             Prevádzka               0 stupòov až 40 stupòov C 

   Neèinnosœ              -20 stupòov až 60 stupòov C

Relatívna vlhkosœ               Prevádzka               do 90%

   Neèinnosœ                do 90%

Maximálna nadmorská      Prevádzka 0-4572 m

Neèinnosœ    0-12 192 m


