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Bezpečnostní opatření 
 Prosím, přečtěte si před další manipulací s Vaším PDA. 
 Toto zařízení není přednabité, když opouští výrobu. Doporučujeme Vám 
si instalovat baterii dle instrukcí níže a nabíjet ji alespoň po dobu osmi 
hodin než zařízení začnete používat.  
 Předtím než vložíte SIM kartyu se ujistěte, že jsou vypnuta všechna 
připojení (Bluetooth, LAN etc.) prostřednictvím Správce připojení. 
Rovněž vypněte obrazovku pomocí tlačítka Zapnout/Vypnout. Jinak by se 
mohly vyskytnout potíže s připojením.  
 Pokud cestujete letadlem, nacházíte se v nemocničním zařízení nebo u 
čerpací stanice , zařízení s bezdrátovým připojením nejsou povolena a 
musí být vypnuta. Tím, že stlačíte tlačítko Zapnout/Vypnout 
nedeaktivujete připojení, pouze vypnete obrazovku. Ujistěte se, ž 
vhodným způsobem popsaným výše i níže deaktivujete veškerá připojení.  
 V případě, že je vaše PDA poškozeno, zašlete jej co nejdříve do opravny 
vašeho dealera. Nepokoušejte se PDA rozebrat sami, v tom případě 
nepodléhá poškození záruce.  

 

Kde hledat informace  
Informace o: Hledejte zde: 

Programy v PDA Tento Průvodce a Nápověda ve Vašem 
PDA. Pro nahlédnutí do dokumentu 
Nápověda, zvolte  a potom Nápověda. 

Další programy, jež mohou 
být do Vašeho PDA 
nainstalovány 

CD Začínáme jako součást PDA. 

Připojení PDA a 
synchronizace se stolním PC

Konzultujte manuál k PDA nebo hledejte 
online nápovědu o problematice 
synchronizace mezi stolním PC a PDA 

Nejaktuálnější informace o 
Vašem PDA  

http://www.microsoft.com/windowsmobile/ 

 
Tento dokument shrnuje funkce, specifikace a ilustrace pouze pro Vaši 
referenci. Samotný produkt, který jste zakoupili je platným ukazatelem.  
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11  ZZaaččíínnáámmee  //  
 

Obsah balení 
 

PDA, stylus, Baterie, CD Začínáme , Průvodce, AC adaptér, USB kabel, 

headset a kožené pouzdro. 

 
 

PDA Stylus Baterie CD Začínáme 

Průvodce  USB kabel AC Adaptér  
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Externí pohled 

 
 
Ovladač hlasitosti  Hlasové ovládání  
Vstup pro mikrofon a sluchátka  Rychlé tlačítko pro GPS AP 
Sluchátko telefonu  Rychlé tlačítko pro M-Desk  
Kontrolka aktiv.WLAN(Oranžová) 

Kontrolka aktiv.LED 
         (Modrá, bliká 1x) 
Kontrolka akt.GPS (Modrá,2x) 

Ukazatel baterie(červená nabíjí) 
Indik.aktiv. telefonu (zelená) 

Dotyková obrazovka Levé softw.tlačítko 
Pravé softw.tlačítko  Tlačítko potvrzení 

 Tlačítko pro ukončení Navigační tlačítko. Stlačením na 
středu jej nastavíte jako 
tlačítko pro spuštění. 

MicroSD Slot Mikrofon 
Mini USB port Držák pro stylus. Stylus lehce 

vysuňte. Dvoustupňový 
proces-tj.zatlačte a vytáhněte. 

Zapnout/Vypnout Tlačítko pro Reset 
Hledáček kamery  Zapuštěná čočka kamery/ zrcátko 

pro náhled 
Skrytá anténa pro telefon  Speaker 
Zadní krytka. Baterie uvnitř.  

2 

1 
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Funkce Hardwarových tlačítek 
 

             
 

HW 
tlačítko

Krátký stisk  
(Stisknout jednou a uvolnit) 

Dlouhé stlačení 
 (Držte několik sekund a 

uvolněte) 
  Upraví hlasitost 

 Přiblížení/oddálení kamery 
-- 

 Připojení k Hlasovému ovládání Připojit se k Poznámky 

 Rychlé tlačítko GPS AP -- 

 Tlačítko spojí aplikaci M-Desk -- 

  Tel./volání/opakování/přijetí hovoru Podrží hovor  

 Levé sw tlačítko: SW tlačítka vlevo 
a vpravo potvrzují příkazy 
zobrazené na dolní části obrazovky

-- 

 Pravý SW tlačítko  -- 

   Zavěsit během hovoru 
 Odpojení GPRS připojení 
 Přejít na obraz.Dnes z jiných 
programů 

 Vypne telefon pokud 
zapnut 
 Zapne telefon pokud je 
vypnutý 

 Vypnout/Zapnout = otevře/zavře 
obrazovku -- 

 Vypnout/Zapnout + Tlač.Reset  
= Hard Reset -- 

 Provede (měkký) Reset -- 

  Kamera nebo uzávěrka Natáčení videa  
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Zadní část 
 

1 Vložte SIM kartu do slotu k tomu 
určenému tak, aby měděné 
kontakty směřovaly dolů. 
Viz.obrázek v PDA. 

Hlavní baterie 

Zadní krytka Dodržuje pokyny na ilustraci při 
instalaci baterie.  

Uzávěr hlavní baterie  
 

 Instalace SIM karty 

 
 

 

 Vkládání baterie 

 
 

1 2 3 

5 

Zamknuto Odemčeno 

4 
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První použití Vašeho PDA 
 

Nabíjení a připojení ke zdroji 
 

Připojte AC adaptér do elektrické sítě. 

Druhou stranu AC adaptéru připojte k USB portu. PDA se začne 

automaticky nabíjet.  

Pokud potřebujte připojit PDA ke stolnímu počítači je třeba spojit USB kabel 

s USB portem. Potom teprve připojit další konec USB kabelu ke stolnímu 

PC. PDA se takto bude rovněž dobíjet. 

 
 

1. Odstranění zadního krytu.  

(Při vyjmutí zařízení z originálního balení naleznete jak zařízení tak baterii 

zabaleny v krabici zvlášť.) 

2. Vložte správně baterii do PDA a uzamkněte ji.  
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3. Připojte AC adaptér k jakémukoliv domácímu zdroji elektřiny a druhou 

část připojte k USB portu. PDA se automaticky začne nabíjet. 

4. Hard Reset: Zmáčkněte a držte tlačítko “Zapnout/Vypnout” jednou rukou, 

a za použití špičky stylusu v druhé ruce stiskněte tlačítko pro Reset. Obě 

tlačítka uvolněte ve stejnou chvíli. Počkejte až se Vaše PDA restartuje a 

pokračujte dle instrukcí na obrazovce. 

5. Kompletní první dobití baterie trvá cca 8 hodin. Další nabíjení by mělo 

zabrat kolem 3 hodin. Po nabití můžete AC adaptér odpojit a PDA s sebou 

bez problému nosit. Abyste zajistili hladký průběh používání, nabíjejte 

Vaše PDA pravidelně.  

6. Pro náhled na stav baterie se podívejte na ikonu baterie  , kterou 

najdete v pravém horním rohu obrazovky. 

7. Kontrolka v pravé horní části PDA bude ukazovat následující v závislosti 

na stavu nabití a aktivovaných funkcích PDA: 

Nabíjení Plně nabito Málo baterie 

Červené světlo Červené světlo vypne 

Kontrolka svítí zeleně 

Červené světlo 

Telefon zapnut Upozornění /Varování   

Zelené světlo Oranžové světlo  
 

8. Kontrolka na levé straně PDA 

Aktivní WLAN  Aktivní Bluetooth Aktivní GPS  

Oranžové světlo Modré světlo blikne 

každé 4 sek. 

Modré světlo blikne 

dvakrát každé 4 sek. 
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Rychlá instalace 
 

Po zapnutí zařízení uvidíte níže zobrazenou obrazovku. 

 

 

1. Vyberte jazyk (češtinu, polštinu, 

marďarčinu) nebo zvolte angličtinu 

pokud si nepřejete zařízení 

lokalizovat. 

  

 

2. Jazyková podpora se nainstaluje na 

vaše zařízení. 

3. Po restartu se zařízení ohlásí ve 

vámi zvoleném jazyce. 

 

V případě potíží s jazykovou podporou kontaktuje podporu pro 

software: 

E-mail: support@sunnysoft.cz 

Telefon: +420 261 216 215 (Česká republika) 

Web: http://www.sunnysoft.cz 
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Opětovná instalace nebo náhrada baterie 
 

Pokud telefon, GPRS nebo LAN bezdrátové připojení nebyly 

deaktivovány, nejdříve tyto funkce vypněte a potom teprve vložte baterii. 

 

1. Sejměte a odstraňte zadní krytku PDA. 

2. Uvolněte zámek baterie. 

3. Vložte baterii a pečlivě uzamkněte. Pokud vyjmete hlavní baterii vaše 

PDA se bude nacházet v režimu spánku. 

4. Nasaďte krytku zpět.  

       
 

 
 

Uzamčeno Odemčeno
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Vypnout/Zapnout 
 

 
 

Spánkový režim 
 

1. Zmáčkněte tlačítko “Vypnout/Zapnout ” na Vašem PDA, uvedete jej tak 

do režimu spánku. V tomto režimu je obrazovka vypnuta a zařízení je ve 

stavu šetřícím baterii. Pokud je zapnuta funkce mobilního telefonu, 

můžete stále přijímat hovory.  

2. Pro zapnutí obrazovky pouze opět stlačte tlačítko “Vypnout/Zapnout ”. 

 

 

3. Zvolte , Nastavení, záložku 

Systém, Napájení a potom záložku 

Upřesnit. Nastavíte si zde vypínání 

zařízení po určité době nečinnosti. 

Tlačítko Vypnout/Zapnout 
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Vypnutí obrazovky  
 

Toto zařízení má integrovanou funkci úspory baterie. Pokud je 

obrazovka vypnutá, zmáčkněte tlačítko “Vypnout/Zapnout ” pro aktivaci.   

 

 

V případě, že je obrazovka příliš 

tmavá a nevidíte zřetelně, je třeba si 

nastavit správné posvícení displeje.  

 

Zvolte , Nastavení, záložku 

Systém, Podsvícení a potom 

Podsvícení 

 

 

 Stylus k ovládání obrazovky 

 Vaše PDA bylo navrženo i pro činnosti grafické podstaty. Obecně 

“používáme stylus k akcím jako je ťukání, provádění výběru, tahy, 

ťuknutí a podržení” na dotykové obrazovce. Ostatní akce jako je např. 

reset nebo hard reset vyžadují použití špičky stylusu.  

 Vysuňte stylus pro snadnější ťukání na obrazovku, je teleskopický. 

 Vyhněte se příliš agresivním tlakům na obrazovku jak stylusem tak prsty. 
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Restart PDA 
 

Situace: Pokud PDA není schopno normálně fungovat, nereaguje nebo 

je tzv. „zamrzlé“. 

 

Dodržujte následující zásady při manipulaci a případech kdy PDA 

musíte opravdu resetovat nebo hard resetovat:  

 

1. Reset Zmáčkněte tlačítko “Reset” pomocí špičky 

stylusu.  

2. Původní 

nastavení 

Pokud je dotyková obrazovka aktivní a reaguje: 

Zvolte Start , Programy, Nástroje, a 

Původní nastavení. 

3. Hard Reset Podržte tlačítko “Vypnout/Zapnout ”a jednou 

zmáčkněte “Reset” špičkou stylusu, pak uvolněte 

obě tlačítka najednou. Jako další krok podržte 

chvíli Tlačítko pro ukončení  dokud se stále 

zobrazuje zpráva na obrazovce, potom uvolněte 

Tlačítko pro ukončení. Odpovězte na otázku/y.  

 



 

1-12 

Reset 
 

Reset: Zmáčkněte tlačítko “Reset ” na 

vašem PDA špičkou stylusu. 

 
 

Pro situace: Pokud PDA není schopno normálně fungovat, nereaguje nebo 

je tzv. „zamrzlé“. 

Výsledek: Okamžitý, zobrazí se po něm obrazovka Dnes. Systém 

Microsoft Windows se přitom uchová v nezměněné podobě, uchová 

předisntalované tování nastavení a aplikace, uživatelské nastavení a data a  

nově nainstalované programy.  
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Výchozí nastavení  
 

 Zvolte , Programy, Nástroje, a pak Výchozí nastavení. 

 

 

1. Pokud tuto aplikaci otevřete 

nechtěně, zvolte  v pravém 

horním rohu a ukončete ji. Systém 

nebude ovlivněn. 

2. Pokud jste si jisti, že danou akci 

opravdu chcete uskutečnit, na 

obrazovce ťukněte na políčko pro 

vkládání textu, které se nachází 

vpravo a vložte autorizační kód do 

políčka.Poté zvolte OK 

 

 

Pro situace: Pokud PDA není schopno normálně fungovat, nereaguje nebo 

je tzv. „zamrzlé“. 

Výsledek: Toto uchová v původním funkčním stavu samotný operační 

systém Microsoft Windows, a původní aplikace od výrobce.Ostatní 

nastavení jako údaje o uživateli, aplikace třetích stran instalované 

uživatelem a osobní nastavení budou odstraněna. 
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Hard Reset 
 

Jak provádět: Zmáčkněte a držte 

tlačítko “Zapnout/Vypnout” jednou 

rukou, a za použití špičky stylusu 

v druhé ruce stiskněte tlačítko pro 

Reset. Obě tlačítka uvolněte ve stejnou 

chvíli. 

 
 

Pro situace: Pokud předchozí reset nebyl účinný a PDA je stále nechopno 

normálně komunikovat.  

 

Ještě před provedením“Hard Reset ”, prosím, pečlivě zvažte následující a 

poté pokračujte. 

1. Po hard reset se jako poslední objeví obrazovka Dnes. To je společné i pro 

měkký Reset.  

2. Pokud předchozí reset nebyl účinný a PDA je stále nechopno normálně 

komunikovat, zvažte následující: 

Po hard resetu podržte tlačítko Ukončit  v dolní části PDA dokud se 

stále zobrazuje dialog na obrazovce. Potom tlačítko uvolněte. Jako další si 

pečlive přečtěte následující instrukce ještě než budete pokračovat. 
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Realizujte Hard Reset a držte tlačítko Ukončit . Prosím, dodržujte 

následující instrukce než začnete zvažovat hard reset.  

 

 

Vymazat všechna data a vrátit se k původnímu 

nastavení? 

Výchozí nastavení je“Ne” Pokud Ano nebo Ne 

bylo vybráno, pak, po několika sekundách 

systém automaticky vybere jako výchozí příkaz 

Ne. 

 

Pokud dlouho podržíte levé softwarové 

tlačítko pro výběr “Ano,” systém vymaže 

veškerá data a načte výchozí nastavení. Po 

restartu vašeho PDA dodržujte instrukce na 

obrazovce pro dokončení. 

 

 POZOR! 

1. Po provedení Hard Resetu systém uchová pouze samotný OS Microsoft 

Windows a předinstalované programy. Pokud odpovíte“ANO” na otázku, 

která se objeví na obrazovce po hard resetu, jakékoliv další položky jako 

uživatelská nastavení, nově instalované programy a uživatelské nastavení 

budou ztracena. 

2. Existují dva způsoby jak uchovat Vaše data a další: 

Provedení měkkého Resetu. 
Provedení Hard Reset, odpovězte “Né” na výše uvedenou otázku. 

 



 

1-16 
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22  PPoouužžíívváánníí  PPDDAA  //  
 

Start 

Obrazovka 
 

 Zvolte , Nastavení, záložka Systém, a potom Obrazovka. 
 

Při první použití PDA nebo po hard resetu Vás systém požádá o 

kalibraci displeje. Jemně ťukejte na střed zobrazovaných křížků (+), které se 

zobrazují a pokračujte dle instrukcí. Pokud máte pocit, že pozice není zcela 

přesná při ťukání na displej, postupujte dle nápovědy. 
 

 

Orientace: 

Na výšku (výchozí) 

Na šířku (pro praváky) 

Na šířku (pro leváky) 

Ťukněte na tlačítko Kalibrovace 

displeje pro kalibraci displeje. 

Jakmile se objeví Kalibrovat 

displej stylusem ťukejte na středy 

křížků (+) dokud nedokončíte celou 

operaci. Nakonec potvrďte 

ťuknutím na . 

Záložka Velikost textu: Vyberte si 

velikost dle přání. 
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Následující postup Vám pomůže s rychlejší kalibrací displeje. Rovněž 

je to způsob jak se dostat do programu Displej pro případ, že je dislokace 

obrazovky kritická, že již nemůžete stylusem zadávat přes obrazovku vůbec. 

 

1. Současně stlačte Levé SW tlačítko ve spodní části PDA a aktivační 

tlačítko ve středu toho navigačního.  

2. Potom je obě současně uvolněte a dostanete se tím do programu pro 

kalibraci okamžitě. 
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Obrazovka Dnes 
 

Při prvním zapnutí PDA (nebo po 4 dnech nepoužívání), uvidíte 

“Obrazovka Dnes”. Rovněž ji můžete vyvolat ťuknutím na  a potom 

zvolit Dnes. Na “ Obrazovce Dnes” lze přehledně vidět důležité informace 

prio daný den.  

 

 

 Start/Nabídka. Ťukněte pro 

přístup do programů.  

Ťukněte pro aktivaci nebo 

deaktivaci GPRS připojení. 
 Ikona antény. Ťukněte pro 

zapnutí/vypnutí telefonu. 

 Ikona reproduktoru. Pro 

úpravu hlasitosti. 

 
Čas. Ťukněte pro zobrazení aktuálního času a data, a nadcházejících 

událostí. Ťukněte a podržte na údaji o čase, lze vybrat zobrazení 

analogového nebo digitálního času ze seznamu. 

Obrazovka Dnes. Zobrazení důležitých informací pro daný den. Stačí 

ťuknout na jakoukoliv položku pro vstup do jejího nastavení.  

Rychlý link. Pro rychlý přístup do programu.  
Ikony znamenají, že je možno je přiřadit rychlým linkům pro programy 

jako je Správce připojení , Profily, stav Filtrů volání, etc. 

Ťukněte pro rychlé přiřazení linku pro Rychlé vytáčení. Ťukněte na rychlý 

link Kontakty. 
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Následující tabulka shrnuje ikony, které se mohou vyskytnout na 

navigační a příkazové liště. Prosím, přečtěte si vysvětlení ve 

sloupci“Význam” nebo na ikony ťukněte přímo v PDA, zobrazí se dialog. 

 

Ikona Význam 
(Na Navigační liště na horní části obrazovky) 

 Reproduktor zapnut  

 Zvonění vypnuto  

 Alarm aktivní 

 Nabíjení baterie 

 Stav baterie 

 Nízký stav baterie 

 Velmi nízký stav baterie 

 Bateri plně nabita 

 Žádná baterie  

 Nová rychlá zpráva  

 Nová emailová nebo SMS zpráva  

 Nový vzkaz v hlasové schránce  

 
Pokud je na obrazovce nedostatek místa , zobrazí se jako 
souhrnná ikona pro více ikon upozornění tato 

 Připojení s počítačem aktivní  

 Active Sync pracuje  

 Chyba synchronizace  

 PowerPoint slide show 

 Bluetooth 

 Chybějící SIM karta  

 Telefon je vypnutý. Režim v letadle zapnut  

 Telefon zapnut. Síla signálu. 
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Ikona Význam 
(Na Navigační liště na horní části obrazovky) 

 Rádio připojeno  

 
Bez signálu a služeb. Zařízení ještě nepřipojeno k síťi 

 Ztráta signálu. Zařízení hledá signál.  

 Zmeškaný hovor 

 Hovor v procesu 

 Datový přenos v procesu  

 Volání přesměrováno 

 Drží hovor  

 
Zmeškaný hovor  

 Roaming 

 GPRS není aktivní 

 GPRS k dispozici 

 GPRS připojení 

 Synchronizace přes GPRS aktivní  

 EDGE k dispozici 

 EDGE připojení 

 Synchronizace přes EDGE aktivní  

 Bezdrátová LAN aktivní  

 Bezdrátová LAN Datové volání  

 Bezdrátová LAN aktivní  
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Ikona Význam 
(Na Navigační liště na horní části obrazovky) 

 Obecný režim. Nastavení profilu pro každé prostředí. 

 Režim schůzky. Nastavení profilu pro každé prostředí. 

 Venkovní režim. Nastavení profilu pro každé prostředí. 

 Tichý režim. Nastavení profilu pro každé prostředí. 
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Programy 
 

Z jednoho programu lze přepínat do druhého pomocí nabídkového 

menu . (Rovněž je možné nastavit si jaké programy v tomto menu 

chcete zobrazit.Viz.sekce“Úprava nastavení ”.) Pro přístup do některých 

programů zvolte , Programy, a potom volte program.  
 

Ikona Programy Popis 

 Hry Bubble Breaker, Solitaire 

 Multimédia Kamera, FM Tuner, Editor obrázků, 
Vytvořit obrázek, Správce multimédií 

 Office Mobile  Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 
Word Mobile 

 Telefon Přidat vyzvánění, Filtr volání, MMS 
zprávy, Profily, Správce SIM, Poslat 
SMS, Rychlé vytáčení 

 Nástroje Zálohování, Připomínky narozenin, 
Správce Bluetooth, Výchozí nastavení, 
M-Desk, Manažer vizitek, Nástroje 
WLAN  

 Hlasové ovládání Hlasové ovládání, Nastavení hlasového 
ovládání  

 GPS  Prohlížeč GPS, Umístění SMS, 
Satelitní aktualizace dat 

 

ActiveSync Synchronizace informací mezi PDA a 
stolním PC 

 Kalendář Udržuje přehled schůzek a událostí. 

 Kontakty Přehled Vašich kontaktů 
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Ikona Programy Popis 

 Poznámky Vytvoření ručně psané nebo psané 
poznámky, kresby a nahrávky. 

 Úkoly Evidence Úkolů  

 Zprávy Posílání a přijímání emailových zpráv.  

 Internet Explorer Prohlížení Web a WAP stránek, a 
stahování nových programů a složek 
z internetu. 

 Windows Live Programy vztahující se k MSN. 

 Windows Live 
Messenger 

Posílání a přijímání rychlých zpráv 
s vašimi MSN kontakty. 

 
Kalkulačka Základní počty. 

 Obrázky & Videa Snímá, zobrazuje a edituje fotografie. 

 Windows Media Player Přehrává filmy a zvukové soubory. 

 Průzkumník Spravuje soubory. 

 Správce komunikace Správce mobilního telefonu, Bluetooth, 
a fcí bezdrátového LAN. 

 
 

Tlačítko Programy Vám rovnže pomůže přepínat mezi programy. Vaše 

PDA má více než jedno tlačítko umístěné na přední nebo boční straně PDA. 

Ikony identifikují programy do nichž přepínají. Pro více informací, 

prosím,přejděte do sekce o rychlých tlačítkách. 
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Systémové programy 
 

, Nastavení, záložka Osobní 

 

Program Popis 

Tlačítka Přiřazení funkcionality rychlých tlačítek 

hardwarovým tlačítkům PDA. 

Zadávání Nastavení podrobností metody vkládání textu.  

Zamknout Nastavení přístupových práv a hesla PDA. 

Nabídky Nastavení položek zobrazovaných v nabídce  

Start. 

O vlastníkovi  Informace o vlastníkovi 

Telefon Nastavení podrobností telefonu. 

Zvuky & upozornění Nastavení hlasitosti a metody upozornění. 

Dnes Nastavení vzhledu obrazovky Dnes a 

zobrazovaných informací. 
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, Nastavení, záložka Systém 
 

Program Popis 
O aplikaci Zobrazuje důležité informace o PDA. 
Podsvícení Nastavení podsvícení a poosvětlení. 
Certifikáty Pro identifikaci sítě, pro zabezpečení proti 

neautorizovanému přístupu 
Hodiny& 
Připomenutí 

Natavení Času a připomínek, alarmu. 

Paměť Informace o volné paměti, seznam aktivních 
programů apod.  

Mikrofon Úprava hlasitosti 
Napájení Zobrazuje stav napájení a baterie, zda 

vypnout/zapnout po specifické době nečinnosti  
Místní nastavení Nastavte místní a regionální informace , formát 

času, data apod.  
Odebrat programy  Odebere nepotřebné programy 
Displej Kalibrace displeje pro lepší ovládání. Změna 

orientace displeje.  
Systémové 
informace 

Zobrazí informace o systému  

 

, Natavení, záložka Připojení 
 

Program Popis 
Přenést Nastavte zda přijímáte a akceptujete přenesená data 

automaticky nebo ne. 
Průvodce připojení  Vyberte relevantní zemi a operátora.  
Připojení Nastavení síťových připojení  
Typ CSD  Nastavení PDA k simulaci modemu a přístupu 

k internetu přes zabudované GSM zařízení. 
Síťové karty Nastavení podrobností o sí´tových kartách. 
USB k PC Změna typu USB připojení. 
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M-Desk 
 

 Zmáčkněte ryhlé tlačítko  na pravé horní straně PDA, připojíte 

se k aplikaci M-Desk. 

 Zvolte , Programy, Nástroje, a pak M-Desk. 

 

Lze kategorizovat programy nebo dokonce měnit obrázky na pozadí 

podle osobních preferencí. Kategorizace, přejmenovávání, mazání nebo 

editace barvy textu názvů programů pod aplikací M-Desk neovlivní výchozí 

nastavení PDA. 
 

 

Zvolte Telefon, PDA nebo jiné 
záložky pro přestup na jinou 
kategorii.Ťukněte a držte záložku 
pro zobrazení pop-up menu, které 
Vám umožní přejmenovat, 
pohybovat se dopředu/dozadu. 
Ikona programu vybraná pro tuto 
kategorii. Ťukněte pro spuštění.  
Ťukněte a držte. Objeví se pop-up 
menu a dovolí Vám přejmenovat, 
mazat, vyjímat nebo editovat barvu 
textu ve jménu programu. 
Ťukněte na prázdné místo a pop up 
menu Vám dovolí přidat Nové, 
kopírovat a vkládat nebo měnit 
pozadí. 

Změna Profilu Aktivovat/Deaktivovat speaker 
Aktivovat/Deaktivovat funkci Bluetooth sluchátka 

Vložit Kategorii Nastavení obrazovky 
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Obrazovka syst.kategorie 
Tato kategorie již obsahuje ty 
programy, které jsou systémem 
automaticky vybrány a nemůžete je 
mazat ani s nimi manipulovat. 
Všechny informace se aktualizují 
automaticky. 
Pokud není vložená paměťová 
karta, její ikona se zašeďí a označí 
křížkem X. 
Změna orientace obrazovky. 

 

Kategorie Nastavení obrazovky  
Zavřete tuto část. 
Zvolte Telefon, PDA nebo jinou 
záložku pro výběr preferovaných 
programů. Max. 12 programů pro 
každou kategorii. 
Ikony pro programy vybranými pro 
tuto kategorii.  
Oblast výběru programu: 
Ťukněte k zaškrtnutí  názvy 
programu pro potvrzení výběru.  
Zvolte  znovu pokud si přeje 
změnu zpět k □ a zrušení výběru.  
Pokud je v jiných kategoriích již 
vybrán, je ikona šedivá a tuto 
položku nelze vybrat. 
Zvolte Možnosti a potom Vybrat 
styl , Vybrat pro změnu obrázku 
na pozadí.. 
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Výběr stylu obrazovky 

 

Zavřete obrazovku Vybrat Styl. 

 Oblast náhledu 
 Prohlédněte si předchozí 

nebo další obrázek. 

Ťukněte na Možnosti a pak 

Přiřadit konfiguraci pro přístup 

na obrazovku Kategorií Nastavení. 
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Vkládání informací do PDA 
 

Je několik způsobů vkládání nových informací : 

 

1. Využijte panel vkládání ,buď softwarou klávesnici nebo jinou metodu 

vkládání textu. 

2. Piště přímo na obrazovku. 

3. Kreslete přímo na obrazovku.. 

4. Namluvte hlasovou zprávu. 

5. Využijte synchronizační nástroje k synchronizaci nebo kopírování dat ze 

stolního počítače. Pro více informací se refereujte do sekce Nápověda ve 

stolním počítači. 

 

Vkládání textu pomocí Panelu vkládání 
 

Panel vkládání umožní vložení textu do jakékoliv aplikace v PDA. Buď 

můžete použít softwarovou klávesnici nebo psát pomocí tzv. Letter 

Recognizeru, Block Recognizeru, nebo Transcriberu. V jakémkoliv 

případě se text objeví jako písmenka vložená na obrazovce. 
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Pro schování nebo zobrazení panelu vkládání, zvolte tlačítko Panel 

Vkládání. Zvolte šipku vedle tlačítka pro Panel Vkládání a zobrazíte tak 

svoje možnosti. 

 

Vyberte si metodu vložení textu. 

Potvrďte ťuknutím na volbu. 
Tlačítko Panelu Vkládání.  

 

Při používání Panel Vkládání Vaše PDA dokáže odhadnout písmeno, 

které chcete napsat a zobrazí jej na panelem. Pokud na něj ťukněte, potvrdíte 

jej a vložíte rychle do textu. Čím více Vaše PDA používáte/píšete v něm, tím 

více slov se od Vás naučí. 

 

Zde potvrďíte, že se jedná o 

správné slovo.  

 
Pro změnu možností napovídání slov, jako je počet slov napovězených 
najednou , zvolte , Nastavení, záložka Osobní , Zadávání, a pak 
záložka Dokončování slov. 
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Psaní na softwarové klávesnici 
 

1. Ťukněte na šipku vedle tlačítka panelu vkládání a potom zvolte 

Klávesnice. 

2. Na softwarové klávesnici, která se zobrazuje ovládejte klávesy stylusem.  

 

Letter Recognizer 
 

Letter Recognizer Vám umožní psát stylusem stejně jako byste psali 

tužkou na papír.  

 

1. Zvolte šipku vedle tlačítka panelu vkládání a potom Letter Recognizer. 

2. Napiště slovo do políčka. 

 

Jakmile napíšete písmenko, je přeměněno do tiskacího jak můžete vidět 

na obrazovce. Pro bližší instrukce o fci Letter Recognizer v něm ťukněte na 

obrázek otazníku vedle sekce určené ke psaní.  

 

Block Recognizer 
 

Block Recognizer Vám dovolí vkládat diakritické znaky za použití 

stylusu podobně jak je to možné i na jiných PDA. 

 

1. Ťukněte vedle tlačítka panelu vkládání a potom zvolte Block Recognizer. 

2. Napište do políčka písmeno. 

 

Když napíšete písmenko, automaticky se změní na tiskací a objeví se na 

obrazovce. Pro bližší info o fci ťukněte na obrázek otazníku. 
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Transcriber 
 

Transcriber Vám umožní psát stylusem stejně jako byste psali tužkou 

na papír. Na rozdíl od Letter Recognizer a Block Recognizer lze vkládat 

celé věty.  Potom stačí nechat Transcriber změnit napsaný text do formy 

tiskacích písmen.  

 

1. Ťukněte na šipku vedle tlačítka panelu vkládání, pak Transcriber. 

2. Piště kamkoliv na obrazovku. 

 

Pro bližší info o fci Transcriber ťukněte na obrázek otazníku v dolním 

pravém rohu obrazovky.  

 

Výběr vloženého textu 
 

Pokud chcete editovat nebo formátovat napsaný text musíte jej nejdříve 

označit. Táhněte stylusem začínaje tlakem na začátku věty přes další text. 

Lze vyjímat,kopírovat, vkládat jednuše ťuknutím na dané slovo a volbou 

z pop up menu nebo volbou příkazu z menu Nabídka dole.  
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Psaní na obrazovce 
 

V programech jako Poznámky , Kalendář, Kontakty a Úkoly je 

možné psát přímo na obrazovku.Piště stejně jako byste psali na papír. 

Napsaný text lze formátovat a editovat.  

 

Psaní na obrazovku  
 

Nabídka , potom zvolte Kreslit pro změnu do režimu psaní.  

 

 

Zvolte Nabídka a pak Kreslit. 

Stylus nyní můžete použít jako 

tužku na papír. 

 

Některé programy, které podporují psaní nemají funkci Kreslit. Nejdřív 

konzultujte programovou dokumentaci pro informace o tom jak přejít do 

režimu psaní. 
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Výběr psaní 
 

Pokud chcete psaní editovat nebo formátovat musíte jej nejdříve 

označit. 

 

1. Ťukněte s držte stylus vedle textu, který chcete vybrat dokud se neobjeví 

vkládací bod.  

2. Bez zvednutí stylusu jej táhněte přes text ,který chcete vybrat.  

 

Pokud náhodou něco na obrazovku napíšete , zvolte Nabídka, pak Zpět 

a zkuste to znovu. Rovněž lze vybrat text ťuknutím na Nabídka a pak 

Kreslit pro vrácení, potom táhněte stylusem přes obrazovku.  

 

Můžete vyjímat, kopírovat, a vkládat napsaný text stejně tak jako 

kdybyste pracovali s textem v jakémkoliv editoru.  
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Kreslení na obrazovku 
 

Lze kreslit na obrazovku stejným způsobem jako na ni píšete. Rozdíl 

mezi psaním a kreslním na obrazovku je způsob jakým vybíráte položky a 

jak mohou být editovány. Například, velikost vybrané kresby může být 

změněna, ale psaní ne. 

 

Kreslení 
 

Na začátku tři čáry, které se navzájem kříží. Objeví se políčko pro 

kreslení. Jakéoliv další tahy a čáry už budou součástí kresby. Takové kresby, 

kterí neobsahují alespoň tři čáry navzájem se křížící nebudou považovány za 

kresbu, ale za psaní.  

 

 

Políčko pro psaní ukazuje hranice 

oblasti kreslení.  

Zvolte Nabídka a pak potvrďte 

Kreslit. 

 

Je možné, že budete chtít změni proporci přiblížení/vzdálení, tak aby se 

Vám lépe pracovalo na kresbě. Zvolte Nabídka, Lupa a poté si upravte 

poměr dle potřeby.  
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Výběr kresby 
 

Pokud chcete kresbu editovat nebo formátovat musíte ji nejdříve označit. 

Ťukněte a držte stylus na kresbě dokud se neobjeví výběrový seznam. Pro 

výběr mnohačetných kreseb, zvolte Nabídka a pak Kreslení, pak už jenom 

stačí vybrat si kresbu a označit tažením stylusu. 

Lze vyjímat,kopírovat, vkládat jednuše ťuknutím na dané slovo a 

volbou z pop up menu nebo volbou příkazu z menu Nabídka dole. Ke změně 

velikosti musíte zajistit, aby volba Kreslení nebyla zaškrtnuta jako aktivní . 

 

 

Nahrávání zpráv 
 

V programech, které povolují kreslení nebo vkládání textu je možné 

rovněž rychle zachytit myšlenky a nápady, upozornění a telefonní čísla 

nahráním zprávy. V Kalendáři , Úkoly, a Kontakty můžete zahrnout 

nahrávky do záložky Poznámky. Blíže v sekci “Formát hlasového 

nahrávání ”. 

V programu Poznámky můžete buď vytvářet samostatné nahrávky nebo 

zahrnout nahrávku do psané poznámky. Pokud to chcete udělat , nejdřív 

otevřete poznámku. V programu Inbox lze přidat nahrávku do emailové 

zprávy.  
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Nahrávka 
 

1. Držte PDA tak aby mikrofon PDA byl co nejblíže vašim ústům nebo 

jinému zdroji zvuku. 

2. Zmáčkněte a držte hardwarové tlačítko Nahrávat na Vašem PDA dokud jej 

neuslyšíte pípnout.  

3. Zatímco držíte nahrávací tlačítko realizujte nahrávání.  

4. K ukončení pouze uvolněte tlačítko. Uslyšíte dvě pípnutí. Nová nahrávka 

se objeví na seznamu nebo jako samostatná ikona. 

 

Lze rovněž nahrávku pořídit i tím, že ťukněte na tlačítko Nahrávání na 

nahrávací liště.  

Nahrávku jednodušše přehrajete tak, že ji vyberete na seznamu nebo 

´tuknete na její ikonu v poznámce.  

 

 

Indikátor nahrávky. 

Ťuknutím zahájíte nahrávání. 

Lišta nahrávání. 

Zvolte Nabídka a pak potvrďte 

Zobrazit lištu nahrávání.  
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Hlasové ovládání 
 

Systém jako výchozí volbu stanovil 

tlačítko na pravé straně PDA – 

“Tlačítko hlasového ovládání.” 

Stiskněte toto tlačítko pro zahájení 

hlasového ovládání. Pro podrobnosti o 

této funkci se obraťte k části Hlasové 

Ovládání. 
 

 

Tlačítko pro hlasové 
ovládání



 

2-24 
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33  HHllaassoovvéé  oovvllááddáánníí  ssaatteelliittnníí  
nnaavviiggaaccee  //  

 

Instalace navigace 
 

 
 

PDA 

Autonabíječka (*není standardní výbava): pokud má PDA nízký stav 

baterie, dobijte jej připojením jednoho konce k auto zapalovači /12 

voltový/ a druhý konec zasuňte do PDA. 
 
Upozornění: Přijímač GPS signálu je zabudován do PDA. Pokud je na 

předním skle auta reflexní metalická folie nebo je PDA 
obklopeno mnoha předměty, příjem signálu může být omezen.  
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Instalace GPS Software 
 

Během instalace softwaru postupujte dle pokynů manuálu k vašemu 

navigačnímu systému  

 

Podmínky pro použití GPS auto navigace 
Používáním tohoto systému se zavazujete k následujícímu: 

 

1. Při použití zařízení jej vždy používejte s příslušným držákem. Vždy vaše 

zažízení dobře zafixujte. Prosím, uvědomte si, že níže zobrazené umístění 

navigačního zařízení v autě je přísně zakázáno.  

 
 

Neumisťujte nikam, kde by mohl přístroj zakrývat výhled řidiči 

Neumisťujte na airbag 

Nepokládejte PDA bez upevnění 

Přístroj nepatří do místa aktivovaného airbagu 
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2. Zadejte destinaci a naprogramujte navigaci ještě než se vydáte na cestu. 

Nemanipulujte se zařízením a neprogramujte během řízení. 

3. Zacházejte se systémem s péčí. Pokud bude případná škoda způsobena 

neopatrným zacházením, je zodpovědnost za bezpečné řízení na straně 

řidiče.  

4. GPS je limitováno jak povětrnostními tak místními podmínkami (vyské 

budovy, tunely, podchody, stromy, mosty). Většina GPS nefunguje uvnitř, 

signál ani neprochází do budov, autostínidla a reflexní folie na skle auta 

s obsahem kovu mohou rovněž snížit kvalitu příjmu. Prosím, instalujte 

zařízení s GPS do místa s volným průhledem. Místo pod čelním sklem je 

obvyklá volba, a sklo by nemělo být pokryto zmíněnou reflexní fólií.  

5. GPS systém je budován a obsluhován Ministerstvem Obrany Spojených 

Států Amerických. Ten je rovněž zodpovědný za správou kalibraci a 

údržbu. Jakékoliv změny z této strany mohou ovlivnit funkcionalitu a 

přesnost GPS . 

6. Bezdrátová zařízení (mobilní telefony, detektory radarů..) budou přímo 

rušit satelitní signál a mohou způsobit nepřesný příjem signálu.  

7. Stanovení lokalizace pomocí GPS je pouze pro řidičovu referenci a 

nemělo by tím být nijak ovlivněno řidičovo chování.  

8. Elektronická mapa, která je poskytována společně s navigací je pro 

běžnou referenci a není zamýšlena pro aplikace s vysokou přesností. 

Uživatel by měl rozhodnout svoji přesnou polohu na základě skutečných 

podmínek.  

9. Kurs poskytovaný navigačním systémem, audio návod a úrovňová data 

jsou odvozena od doporučené optimální trasy kalkulované na základě dat 

elektronických map. Toto je pouze pro referenci řidiče , sám řidič musí 

rozhodnout svoji skutečnou cestu a směr a to podle aktuálních silničních a 

dopravních podmínek. 
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10. Pokud zařízení nepoužíváte, nenechávejte jej v autě. Pokud je vystaveno 

slunci, baterie se může přehřát a poškodit tak zařízení. To může rovněž 

ohrozit vozidlo. 
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Aktualizace GPS dat 
 

 Zvolte , Programy, GPS, a potom GPS aktualizace dat. 
 

Přihlaste se k serveru poskytovatele dat ke stažení aktuálních dat a 

aktivujte funkci GPS. Pozn: Jedno z následujících připojení Vám umožní 

stažení nejaktuálnějších dat pro vaše GPS. Pokud je k dispozici více než 

jedno připojení, systém automaticky vybere nejvhodnější připojení, 

v následujícím pořadí: 

1. Synchronizace připojení: Připojte PDA k počítači (Stolnímu nebo 

Notebooku). Prosím, ujistěte se, že jste připojení k internetu. 

2. Bezdrátové připojení LAN. 

3. GPRS připojení: Režim roaming nemůže aktualizovat GPS data 

automaticky..Pokud to bude třeba, přejděte do režimu manuálního 

ovládání. 
 

 

Systém aktualizuje GPS data 

automaticky v závislosti na 

programu. Dodržujte následující 

kroky: 

Zatrhněte políčko 

automatickéaktualizace. 

Nastavte datum. 
Nastavte čas. 

Údaje ukazují datum expirace GPS 

dat. V den expirace Vás systém 

upozorní automatickou zprávou. 

Vaše reference jsou instrukce o 

obrazovce Dnes.  
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Zvolte Stáhnout pro aktualizaci 

dat GPS manuálně. Ťukněte na 

obrázek vlevo , který demonstruje 

stažení pomocí synschronizace 

připojení. 

  

 

Zvolte Nastavení v Aktualizace 

dat na hlavní obrazovce, otevře se 

vlevo. 
Zatrhněte políčko expirace pro 
aktivaci automatické připomínky 
v den vypršení. 
Je zatržena výchozí hodnota. 
Systém automaticky aktualizuje 
data pokud jste v režimu online.  
Pokud se připojíte přes GPRS 
strhne se Vám příslušná částka, 
takže se dobře rozmyslete než 
funkci aktivujete. 

 

Po nastavení PDA do následujícího režimu připojení a aktivaci 

automatické aktualizace a funkce připojení Internetu, systém automaticky 

stáhne nejaktuálnější GPS informace periodicky. 

1. Synchronizace připojení. Ujistěte se, že je PDA připojeno k počítači, a že 

je PC online. 

2. Bezdrátové připojení LAN. 

3. Připojení GPRS. 
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Jakmile dojde k expiraci GPS dat, 

relevantní zpráva se objeví v horní 

části obrazovky. 

 

Ikona Vám připomene, že GPS 

data vypršela.  

Zvolte Připomenutí a otevřete 

dialogové okno. 
Ťukněte na Zavřít k uzavření okna. 
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SMS o lokaci 
 

 Zvolte , Programy, GPS, a Poloha SMS. 

 

Lze využít funkci GPS, kterou Vám poskytuje PDA k zasílání 

příslušného umístění automaticky nalezeným tímto programem a nezbytné 

zprávy Vašim kontaktům. To může být nápomocné při únosu, reportování 

kritických situací , volání v případě nouze nebo nalezení jednotlivce. Navíc, 

vytvořili jsme několik SMS šablon pro různé situace. 

 

 

1. Je lepší aktivovat program 

v místech s jasným signálem. 

Otevřete obrazovku Kontakty, 

pokud je nastavena v předstihu lze 

vybírat kontakty přímo.  

Telefonní číslo je možné zvolit 

přímo do políčka Komu. Pokud se 

objeví více než jeden příjemce 

oddělte je navzájem pomocí znaku 

“;”. 

 
Můžete vkládat zprávy přímo do tohoto místa jako např.záložky, jména 

ulic …. 

Automaticky vyhledá GPS informace. 

Ťuknutím vybírejte, přidávejte, editujte, nebo mažte staré zprávy. 
Ťuknutím potvrdíte poslání zprávy a ohlášení vaší lokace. 
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2. Vyberte  na hlavní obrazovce, 

jakmile se objeví na obrazovce 

vlevo, ťukněte na zprávu a tlačítko 

OK pro její výběr. 

Dále, stiskem a podržením stylusu 

kdekoliv na obrazovce,pomocí pop 

up menu, můžete přidávat, editovat 

nebo mazat staré zprávy. 

  

 

3. Obsah zprávy, který je k dispozici 

jejímu příjemci vypadá podobně 

jako ten, který je na obrazovce 

vlevo. Skutečná forma záleží na 

zařízení příjemce.  
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GPS prohlížeč 
 

 Zvolte , Programy, GPS, a pak GPS prohlížeč. 
 

PDA můžete využít k automatickému vyhledávání GPS pro koordinaci 

vaší lokace a kontrole správné funkce GPS. 
 

 

1. Spusťte tento program v místě 
s dobrým signálem. 
V časovém pásmu Greenwich 
(GMT): Po připojení k satelitu a 
přijetí GMT, informace se ukáže na 
obrazovce. 
Ťukněte pro nastavení tohoto času 
jako času pro systém. 
Ohlašte informace GPS hledání . 
Ťukněte na položku ke změně. 
Přepněte do režimu Satelit. 

  

 

2. Ťukněte na Satelit pro změnu do 
režimu Satelit. 
Červená: Satelit detekován (Na 
obrázku). 
Modrá: Data satelitu detekována 
(Platná data). 
Zelená: Vyhledávání ukončeno 
(Vyhledávač). 
Síla signálu: Větší hodnoty čísel 
odpovídají vyšší intenzitě. 
ID satelitu: ID je složeno z čísel , 
které v tomto tvaru odpovídají ID 
na obrázku Země. 
Přepnutí do režimu Kompas. 
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44  PPoouužžiittíí  tteelleeffoonnuu  //  
 

Funkce telefonu, která je součástí PDA Vám umožní následující: 

 

Přijímat a uskutečňovat hovory. 

Rychle volat a vybírat hlasovou schránku , nemusíte zadávat telefonní 

čísla, ty lze vybrat z Kontaktu, Rychlého vytáčení, nebo Historie 

hovorů. 

Historie hovorů Vám řekne, kdo Vám volal, komu jste volali Vy, 

přidávat nová čísla do Kontaktů, a můžete si dělat poznámky během 

telefonování. 

Přijímat hovory a dělat si poznámky během hovoru. 

Posílat SMS zprávy.  

Přizpůsobovat zvonění Vašeho telefonu. 

 

Pro aktivaci funkce telefonu, stlačte  ve spodní části PDA nebo 

zvolte  a pak Telefon. 

 

 Upozornění! 
 Nikdy nepoužívejte telefon pokud řídíte, vyhnete se tak rozptýlení 
pozornosti při řízení.  
 Správně vložená SIM karta a funkce telefonu aktivovaná před voláním je 
nezbytná ke správné funkci všech výše popsaných položek. 
 Pokud se nacházíte v letadle, v nemocničním zařízení nebo u čerpací 
stanice kde není dovoleno používat zařízení s bezdrátovým přenosem, 
prosím, deaktivujte fci v sekci Správce komunikace a vyberte Vypnout 
vše pro deaktivaci telefonu, fce Bluetooth, a bezdrátového LAN 
připojení.Pokud použijete tlačítko “Zapnout/Vypnout” pouze vypne 
displej. 
 Funkce telefonu je závislá na stav hlavní baterie. Udržujte ji nabitou. 
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Instalace a odstranění SIM karty 
 

1 Vložte SIM kartu do slotu 
k tomu určenému, tak aby 
měděné kontakty směřovaly 
dolů.Viz.obrázek v PDA. 

Hlavní baterie 

Zadní krytka Viz. kroky níže, jak je ukazuje obrázek  
Hlavní uzávěr baterie  

 

 Instalace SIM karty 

 
 

 Vkládání baterie  

 
 

 

1 2 3 

5 

Odemčeno Uzamčeno

4 
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1. Zvolte Vypnout vše ve Správce komunikace k vypnutí funkce telefonu, 

Bluetooth, a bezdrátovému LAN připojení. 

2. Tlačítkem “Zapnout/Vypnout” deaktivujte obrazovku Vašeho PDA. 

3. Odstraňte zadní kryt, odemkněte zámek hl.baterie a vyjměte baterii. 

4. Vložte SIM kartu do slotu tomu určenémuměděnnými kontakty směrem 

dolů. Instruktážní obrázek viz.vaše PDA. SIM kartu vyjímejte 

horizontálně. 

5. Vkládejte baterii zpět a uzamkněte ji. 

6. Umístěte zadní kryt zpět. 
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Používání telefonu 

      
 

Mikrofon Sluchátka 

Sluchátko Mikrofon telefonu (spodní část PDA) 
 
Kombinovaná 

metoda Akce Příjímání hovrů a 
volání 

Hlasitost 
sluchátek 

Držte PDA 
v ruce pro 

volání 

Držte PDA tak 
aby sluchátko 
bylo blízko 
vašemu uchu a 
mikrofon u 
vašich úst. 

Zmáčkněte  nebo 
 v dolní části PDA.

Pokud přijímáte 
hovory stlačte 
tlačítko pro úpravu 
hlasitosti na boční 
straně PDA pro 
kontrolu hlasitosti 
sluchátek.  

Instalujte 
externí 
headset 

Nasaďte si 
sluchátka a 
mikrofon 
udržujte blízko 
úst. 

Zmáčkněte tlačítko na 
sluchátcích pro 
přijmutí nebo 
odmítnutí hovoru.  

Tlačítko přímo na 
sluchátcích Vám 
pomůže regulovat 
hlasitost během 
hovoru.  
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Úprava hlasitosti telefonu 
 

 

Zvolte  na horní částo 
obrazovky a upravte hlasitost všech 
programů pod . Hlasitost telefonu 
upravíte regulací . 
1. Pokud není žádný hovor v průběhu, 

lze stlačit tlačítko pro kontrolu 
hlasitosti na boční straně telefonu 
nebo použít stylus a ťuknou na 
ikonu mikrofonu  
Zvolte  a potom  k úpravě 
hlasitosti zvonění příchozího 
hovoru. 

2. Zmáčkněte tlačítko kontroly 
hlasitosti na boční straně PDA nebo 
´tukněte na  a potom 

 .Toto lze provést pouze během 
hovoru. 

3. Režim vibrace: Ikona reproduktoru  nahoře se změní na . 

4. Tichý režim: Ikona reproduktoru  nahoře se změní na . 

 

Níže jak upravit hlasitost správně: 
 
1. Pokud používáte sluchátka s PDA při volání , je třeba upravit hlasitost dle 

Vaší osobní preference.  
2. Pokud sluchátka nepoužíváte a držíte PDA dále od sebe , je doporučováno 

si nastavit hlasitost na horní hranici. 
3. Pokud jste zvyklí telefon držet blízko ucha, doporučujeme Vám nastavit 

spíše nižší hladinu hlasitosti. Dvě nejvyšší hladiny, které je možno na 
PDA nastavit mohou poškodit Váš sluch. 

 

Zapnutí a vypnutí odposlechu: 
 
1. Aktivace: Pokud hovor přijímáte zvolte Hlasitý odposlech. 
2. Deaktivace: Opět ´tukněte na shodné tlačítko. 
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Zapínání a vypínání telefonu a hovory 

           

 
 

Upravte si hlasitost  

Zadní strana : Slot pro SIM kartu se 

nachází pod baterií. 

 Tlačítko Odeslat 

 Tlačítko Ukončit 

 
1. Odstraňte zadní kryt PDA a vyjměte baterii. 
2. Vložte SIM kartu. Všimněte si instruktážního obrázku ve vašem PDA a 

věnujte pozornost tomu, aby byl zkosený roh SIM karty ve správné pozici, 
když instalujte SIM kartu do slotu. Měděné kontakty SIM karty směřují 
dolů. 

3. Vložte hlavní baterii zpět a nasaďte krytku. 
4. Zapnutí telefonu: Zvolte ikonu . Jakmile se objeví dialogové okno, pak 

zvolte “Vypnout režim v letadle,” vložte PIN a čekejte až se telefon zapne. 
Ikona  se změní na . 

 

 

5. Vytáčení: Stlačte  pro přístup 
na obrazovku telefonu. Stylusem 
vložte telefoní číslo a pak zvolte 
tlačítko Vložit. 

6. Přijmutí hovoru: Zmáčkněte . 
7. Ukončení hovoru: Zmáčkněte . 
8. Vypnutí telefonu: Zvolte ikonu . 

Jakmile se objeví dialogové okno, 
zvolte “Zapnout režim v letadle.” 
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Následující tabulka ukazuje ikony, které lze najít na navigační liště 

v horní části obrazovky. 

 

Indikátor signálu Popis 

 SIM karta není k dispozici. 

 Telefon vypnutý. Pro zapnutí ťukněte na tuto ikonu. 

 Hledá se sí´t nebo není k dispozici. 

 
Telefoní spojení nenalezeno nebo chyba sítě. Pro 

vypnutí ´tukněte na ikonu. 

 
Telefon zapnut a příjem signálu je v pořádku. Ťuknutím 

na ikonu jej vypnete. 

 
 

Aktivní hovor. K návratu k němu z jiných programů 

ťukněte na ikonu. 

 Přesměrování hovorů aktivní 

 Hovory přesměrovány 

 Změškaný hovor 

 Roaming  
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Lišta nástrojů 
 

 

Rychlé vytáčení: Vložte část 
kontaktu, který si pamatujete a 
sytém bude hledat jakýkoukoliv 
korespondující část pro výběr. Viz. 
obrázek . 
Ťukněte a zobrazí se obsah. 
Ukáže relevantní nabídku.Např. 
zvolte Možnosti pro změnu 
nastavení telefonu jako vyzvánění , 
režim vibrace, PIN, atd. Nebo si 
vyberte Poslat SMS.  
Schovat klávesnici: Zvolte pro 
zvětšení seznamu kontaktů, a pak 
zvolte Klávesnice pro opětovné 
zobrazení klávesnice. 

 

Odposlech: I při přijímání hovoru 
můžete aktivovat odposlech. 
Klávesnice: Ťukněte na tlačítko a 
vrátíte se zpět do režimu 
klávesnice. 
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Volání z kontaktů 
 

Do Kontaktů se vkládají telefonní čísla , ty pak lze využít pro rychlé 

hledání a uskutečňování hovorů. 

 

1. V seznamu kontatků ťukněte na 

kontakt, zobrazí se pop up menu. 

2. Ťukněte na Volat mobil nebo 

Volat do práce v rámci tohoto pop 

up menu. 

3. Poťukejte na kontakt a zobrazí se 

podrobnosti o něm. 

 

Volání pomocí rychlého vytáčení 
 

Na obrazovce telefonu, zvolte Rychlé vytáčení pro vstup na následující 

obrazovku.  

 

Ťukněte a podržte stylus na daném 
kontaktu. Zobrazí se nabídka a lze 
vybrat z možností Odstranitnebo 
Upravit. 
Ťukněte na něj a číslo se opětovně 
vytočí. Pamatujte si, že tento kód 
(např., “2”), který chcete volat lze 
rovněž volat z číselníku na 
obrazovce telefonu tím, že zvolíte 
číslo“2”. 
ZvolteNabídka a pak Nový, 
zobrazí se seznam kontaktů. 
Ťuknutím na jméno v kontaktu jej 
přidáte do seznamu Rychlého 
vytáčení. Je maximálně povoleno 
99 čísel.  
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Volání z historie volání 
 

Zvolte Hovory na obrazovce telefonu k přístupu na obrazovku níže. 

 

       
 

 

Ťukněte na Nabídka a potom Filtr 
pro zobrazení kategoriíí filtru. 
Můžete vyhledávat podle různých 
typů filtrů. 
Zvolte tuto ikonu a vytočíte číslo 
okamžitě. 
Ťukněte a držte stylus na telefoním 
čísle , zvolte možnost dle přání 
z nabídky. Např. zvolte Volat pro 
volání na toto číslo, volbou Uložit 
do kontaktů pro přidání tohoto 
čísla do seznamu.  
Zvolte Nabídka a potom Vymazat 
všechny čísla pro vymazání všech 
čísel . Nebo zvolte Délka hovorů 
pro zobrazení kolikrát jste 
volali/hovor přijmuli, čas volání a 
správu všech záznamů jak ukazuje 
obrázek vlevo. 

 



 

Použití telefonu  4-11 

Přizpůsobení Vašeho telefonu 
 

Zvolte Nabídka, Možnosti, a potom Telefon, Služby, Síť, Skin, 

Software nebo záložku Ostatní pro modifikaci nastavení služeb. Pozn. Vždy 

záleží na poskytovateli Vašich služeb na tom jak bude vypadat příslušná 

nabídka. 

 

 

 Zvolte záložku Software. 
 Ujistěte se, že jste zatrhli“Lupa 
SMS.” Pokud obdržíte SMS, velká 
ikona se zobrazí v horní pravé části 
obrazovky Dnes a můžete otevřít 
novou zprávu tím, že ´tuknete na 
tuto ikonu.  
Pokud zatrhnete“Filtr volání” a 
“Profily,” korespondující ikony se 
objeví v dolní části obrazovky 
Dnes. 

  

 

 Zvolte záložku Ostatní. 
GPRS nastavení: Lze nastavit 
možnost pro GPRS připojení. 
Přenos kanálů: Pokud Váš 
operátor poskytuje tuto službu, lze 
ji aktivovat. 
Pásmo: Lze nastavit pásmo pro 
různé regiony. 
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 Zvolte Nabídka, Možnosti, a pak záložka Telefon. 
 

 

Lze nastavit typ zvonění jako 
zvonění, vibraci nebo ticho. 
Pokud chcete využít vlastní 
zvonění, použijte program 
synchronizace na vašem stolním 
PC a nakopírujte tóny ve 
formátu .wav do /Windows/Rings 
složky v PDA.Potom se příšlušné 
zvonění objeví v seznamu zvonění. 
Nastavení tónu při vytáčení. 
Lze nastavit PIN (Personal Identity 
Number) a zablokovat tak případný 
neautorizovaný přístup do vašeho 
telefonu. Váš první PIN Vám 
poskytne operátor. 

 

Přidat vyzvánění 
 

 Zvolte , Programy, Telefon, a potom Přidat vyzvánění. 
 

 

1. Všechny složky s hudbou v PDA 

nebo na paměťové kartě se objeví, 

vyberte si zvonění dle přání. 

2. Zvolte Přidat zvonění, pak můžete 

zvolit záložku Telefon pro 

prostředí telefonu a vybrat vaše 

složky vyzvánění ze seznamu 

Vyzváněcích tónů. 
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Programy telefonu 
 

 Upozornění! 

Předtím než začnete využívat všechny funkce popsané níže se ujistěte, že 

je vložena baterie a funkce telefonu zapnuta. 
 

Správce SIM 
 

Pokud Vaše PDA nedisponuje touto fcí, znamená to, že ji jednoduše 

nepodporuje a můžete tuto kapitolu přeskočit. 
 

 Zvolte , Programy, Telefon, a potom Správce SIM. 
 

Standardní displej 
 

Správce SIM karty spravuje seznam kontaktů a dokáže jej replikovat. 

 

Kontakty na SIM 
Název nebo Poz.: Zvolte položku 
ve sloupcích, a potom když se 
objeví tlačítka ▲▼můžete se 
pustit do třídění. 
Ťukněte a podržte stylus na položce 
v seznamu a duplikujte ji do 
Kontakty. 
Kontakty: Mobilní telefonní čísla 
kontaktů se ukáží v tomto sloupci. 
Pokud není k dispozici žádné, 
obejví se telefonní číslo do 
kanceláře. 
Ťukněte a držte stylus na položce 
Kontaktů k duplikaci na Kontakty 
SIM. 
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Následuje seznam sdílených funkcí standardního displeje a displeje 

režimu celé obrazovky: 

 

Nabídka: Poskytuje seznam vhodných funkcí.  

 Správce SMS: Vstup na obrazovku správy SMS. 

 Nový kontakt na SIM: Přidejte novou položku na seznam na SIM kartu. 
 Aktualizovat: Zvolte pro aktualizaci zobrazovaných kontaktů a informací 

o SIM, poté se aktualizují Kontakty. 
Standard: Poskytne Standardní, SIM, Kontakty nebo-li tři různé režimy 

mezi kterými můžete přecházet. 

 

Režim celé obrazovky 
 

Pokud přepnete do tohoto režimu, zobrazí se Kontakty a seznam na SIM 

kartě tak jak ukazuje obrázek dole. To Vám umožní lépe číst údaje o 

kontaktech a lépe s nimi pracovat.  

 

 

1. Zvolte a držte stylus na položce 

seznamu. Potom ´tukněte na 

Vytočit v nabídce pop up menu. 

2. Zvolte Poslat SMS ze seznamu pro 

vstup na přípravnlu obrazovku pro 

zasílání SMS. 

3. Ťukněte a držte stylus na položce 

seznamu pro její duplikaci. Potom, 

´tukněte na Kopírovat do 

kontaktů v nabídce pop-up menu, 

nakopírujete jej tím do Kontaktů. 
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Kopírování informací ze seznamu 
 

Popisky funkcionality v této sekci jsou pro standardní displej a pro 
displej v režimu celé obrazovky. Kopírování informací ze seznamu mezi 
SIM kartou a Kontakty je možné metodou “vybrat jedno, vybrat několik 
najednou, nebo vybrat všechny ”. Slouží to k opravdu přesnoé správě Vašeho 
seznamu.  

 Vybrat vše 

 
 Vybrat jednu 

 
 Vybrat více 

 

Zvolte □ v liště názvů pro 

zaškrtnutí. 

Zaškrtněte políčko □ před názvem 

konkrétního kontaktu pro výběr 

jedné položky ze seznamu. 

Rovněž lze vybrat několik položek 

najednou. 

V sekci Kontakt, zvolte položku a 

podržte na ní stylus, potom 

z nabídky vyberte kopírovat do 

Kontaktů. 

V Kontaktech ´tukněte stylusem a 

podržte jej na položce pro výběr 

funkce a kopírujte do Seznamu 

SIM. 
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Správa SMS 
 

Zvolte Nabídka a potom Správce SMS pro vstup na obrazovku správce 

SMS , zde se zobrazí původní SMS na SIM kartě. 
 

 

Dvakrát poklepejte na číslo ve 

sloupci Poz.. Objeví se obsah 

příslušné zprávy. 

Ťukněte na SMS, kterou chcete 

smazat. Jakmile se označí ´tukněte 

Vymazat vybrané SMS pro 

smazání ze SIM karty. 

Vraťte se zpět na obrazovku 

Správce SIM.  

 

SIM Toolkit 
 

 Zvolte , Programy, a pak SimTKUI (SIM Toolkit). 

 

 

Tato obrazovka je pouze pro 

referenci. Skutečná obrazovka bude 

vypadat v závislosti na službách 

Vašeho operátora. 

Zvolte jakoukoliv položku. 

Vybrat: Spustí službu pod 

položkou. Postupujte dle pokynů na 

obrazovce nebo hlasových 

instrukcí.  
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Poslat SMS 
 

 Zvolte , Programy, Telefon, a pak Poslat SMS. 

 Zvolte , Zprávy, a pak Nová. 

 Stlačte  pro vstup na obrazovku Telefonu. Zvolte Nabídka a potom 

Poslat SMS. 

 

Vstupte na obrazovku psaní zpráv ve Zprávy. 

 

 

“Textové Zprávy” znamení, že 

právě editujete SMS zprávu. 

Vložte mobilní telefonní číslo. 

Napište zprávu. 

Zvolte Nabídka a pak Text pro 

výběr zpráv nebo editaci vašich 

zpráv.  

Ťukněte na Odeslat k odeslání.  
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Rychlé vytáčení 
 

 Zvolte , Programy, Telefon, potom Rychlé vytáčení. 

 

Rychlá tlačítka  
 

 
 

Ťukněte na políčko dle funkcí 

poskytovaných systémem. 

Ťukněte pro přecházení mezi 

těmito fcemi: Ukazatel vytáčení 

→Opakování vytáčení. 
Nástroje: Skrývá menu. Např. 

vyberte Nastavení pro nastavení 

vzhledu jako Opakování vytáčení 

nebo Ukazatel vytáčení. Vyberte 

si také zda Zvuk Vypnout nebo 

Zapnout. 

 

Zvolte Nástroje a potom Barva a 

Text pro vstup na obrazovku 

Nastavení jak ukazuje obrázek 

vpravo. Lze nastavit fontu textu, 

jeho barvu a barvu pozadí tlačítka.  

Font 

Barva textu 

Pozadí tlačítka 

Oblast náhledu 
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Obrazovka Opakování vytáčení 
 

 

Obrazovka Opakovaného vytáčení  
Ťukněte na položku v políčku pro 

rychlé vytáčení. 

Ťukněte a držte na políčku, potom 

vyberte vhodný příkaz z pop-up 

menu. 

Seřaďte podle čísla (starší čísla 

dole). Levý horní roh má nejvíce 

volání zatímco dolní pravý 

nejméně čísel. 

 : Ťukněte pro náhled na 

předchozí a další stranu. 

Ťukněte zde pro přechod na 

obrazovku Ukazatel vytáčení. 
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Ukazatel vytáčení 
 

 

Obrazovka Ukazatel vytáčení. 

Přejděte na obrazovku Ukazatele 

vytáčení, viz obrázek. 

Zvolte jakékoliv písmeno. Obsah, 

který se zobrazí jsou data 

vytvořená v Kontaktech. Pokud jste 

žádná data nezadali, je obrazovka 

prázdná.  

  

 

Písmeno“S” se objeví na horní levé 

straně (viz obr.). To indikuje, že 

tato strana obsahuje všechna data, 

která začínají na “S”. Anglický 

seznam je koncipován tak, že 

ukazuje podle abecedy křestní 

jméno. 

Ťukněte na políčko pro rychlé 

vytáčení. 

 : Ťukněte pro zobrazení 

předchozí nebo další strany. 
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Filtr volání 
 

 Zvolte , Programy, Telefon, a potom Filtr volání. 

 

 

Zvolte  Přidat novou položku 

do seznamu, přidáte tak nový 

Seznam blokovaných. 

Ťukněte a držte stylus na položce 

v seznamu.Vyberte z pop-up menu 

příkaz dle potřeby. 
Ťukněte  Přidat novou 

položku do seznamu pro do 

povolených. Ťukněte a držte stylus 

na položce v seznamu.Vyberte z 

pop-up menu příkaz dle potřeby. 
 

 Přidat novou položku do 

seznamu 

 Blokovaná historie volání 

 Možnosti  

 Synchronizovat: Zvolte Možnosti a potom Synchronizovat pro 

aktivaci funkce tohoto tlačítka.Systém bude synchronizovat jména dle 

momentálních položek v Kontaktech , aniž by ale aktualizoval čísla. 

 Hledat: Pomáhá Vám hledat položky. 
 Info: Informace o programu. 

～
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Zvolte  Přidat novou položku 
do seznamu pro vstup na 
obrazovku zobrazenou vlevo. 

 
Vložte jméno a telefonní číslo. 
Přidat do seznamu blokovaných 
nebo Seznamu povolených. 
OK  
Zrušit  

 
Ťukněte a držte stylus na kontaktu 
na obrazovce Kontakty. Vyberte si 
Přidat filtr volání z pop-up menu 
pro přifání položky do seznamu 
blokovaných kontaktů. 

  

 

Zvolte  Možnosti na 
obrazovce Filtr volání pro vstup na 
obrazovku viz obr.vlevo. 

 
Záložka Volat: Nastavte pro 
odmítnutí nebo přijetí hovoru. 
Historie: Nastavte si čas pro 
zaznamenávání. 
Synchronizovat: Aktivujte nebo 
deaktivujte funkci  
Synchronizovat v obrazovce Filtr 
volání. 
Záložka Stav: Nastavte pro 
aktivaci nebo deaktivaci ikony 
stavu v dolním pravém rohu 
obrazovky Dnes. Pokud je 
aktivována, ikony    nebo 

 se objeví.  
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 Zvolte ikonu    nebo  v dolním pravém rohu obrazovky 

Dnes ke zobrazení okna stavu Filtru volání. 

 

 

Zobrazit stav nastavení Filtru 

volání. 

 

Zvolte pro zavření okna. 
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55  PPřříízzppůůssoobbeenníí  VVaaššeehhoo  PPDDAA  //  
 

Nastavení PDA lze upravit dle osobních preferencí a instalovat dále jiné 

programy. 

 

Úprava nastavení 
 

Pro náhled na možnosti, zvolte , Nastavení, pak záložku Osobní 

nebo Systém , viz dole na obrazovce. Následující nástroje Vám dovolí 

upravit nastavení dle Vašich potřeb a přání. 

 

Hodiny& Připomenutí, změní čas a nastaví budík 

Nabídky, pro přizpůsobení toho co vypadá jako  nabídka, a pro 

ovládání tzv. pop-up menu z tlačítka Nový 

O vlastníkovi, vloží kontaktní informace 

Zamknout, aktivujete zámek  

Napájení, maximalizuje životnost baterie 

Dnes, upraví vzhled a informace na obrazovce Dnes  
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Oznámení 
 

Vaše PDA Vám bude různými způsoby připomínat vaše úkoly, 

schůzky… 

 

Dialogové okno se objeví na obrazovce. 

PDA bude přehrávat zvuky, které můžete nastavit 

Světlo na PDA bliká. 

PDA vibruje. 

 

Pro výběr z různých typů připomenutí zvolte  a pak Nastavení. 

V záložce Osobní, ´tukněte na Hodiny & Připomenutí. Možnosti, které zde 

zvolíte automaticky platí pro celé PDA. 
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Napájení 
 

 Zvolte , Nastavení, záložka Systém , a pak Napájení. 

 

Můžete nahlédnout na stav Vaší baterie nebo provést nezbytné kroky 

pro správu nastavení napájení. 

 

 

Ikona pro napájení 

Zaškrtněte toto pole, takže se vaše 

PDA v případě,že nechtěně 

zmáčknete hardwarové tlačítko 

neuvede z režimu spánku do 

aktivního režimu. Tak předejdete 

zbytečným ztrátám baterie. 

Zatržením tohoto políčka docílíte 

zobrazení ikony napájení na horní 

pravé části obrazovky. 

Záložka Upřesnit: Nastavte PDA 

tak, že se automaticky vypne po 

čase neaktivity. 
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Podsvícení 
 

 

 Zvolte , Natavení, záložka 

Systém, a potom Podsvícení. 

 

1. Napájení z baterie nebo Vnější 

napájení: Nastavte relevatní fce 

podsvícení. 

2. Podsvícení: Upravte si podsvětlení. 
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Mikrofon 
 

Profil Mikrofon Příčina 

* Hlasové 

ovládání 

Ztište zvuk a najděte vhodné 

nastavení hlasitosti pro nejlepší 

rozpoznání. 

Okolní zvuky se rovněž 

nahrávají pokud je 

hlasitost nastavena 

příliš vysoko. 

Nahrávání Zvyšte stupeň hlasitosti.  Větší vzdálenost od 

mluvčího způsobuje 

nahrání více šumů. 

 

 * Užito pro verzi v rámci “Hlasové ovládání.” 

 

 

 Zvolte , Nastavení, záložka 

Systém, a pak Mikrofon. 

 

1. Využijte posuvník pro úpravu 

hlasitosti. 

2. Standardní: Vrátí systém do 

původního nastavení.  

 

Tato sekce slouží pouze jako doporučení a pro vaši referenci. Vždy záleží 

na konkrétním zakoupeném výrobku. 
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Hlasitost 
 

Stlačte ovladač hlasitosti na boční straně PDA. Nebo můžete použít 

stylus a ťuknout na ikonu  na horní polovině obrazovky. Upravte fce 

programu pod ikonou . Hlasitost telefonu ovládá ikona . 

 

 

1. Úprava hlasitosti: Pokud nastaveno 

na  Zapnuto vezměte stylus a 

tahněte jej po posuvníku dolů. Další 

možností je použít tlačítko+ nebo – 

na boční straně PDA. 

2. Vibrace:  Vibrace, namísto 

zvonění bude zařízení pouze 

vibrovat. Ikona  v horní části 

obrazovky se změní na . 

3. Vypnout: Režim  Vypnuto 

deaktivuje veškeré zvonění i 

vibrace. Ikona  se změní na 

. 
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Profily 
 

 Zvolte , Programy, Telefon, a pak Profily. 

 

 

Lze zvolit jakékoliv ikony Profilů 

    na obrazovce 

Dnes pro vstup do režimu Profily.  

Zatrhněte položku pro aktivaci 

Profilů. 
Vyberte příslušný režim. 

Zatrhněte položku pro zobrazení 

ikony režimu Profily. 
Detail: Nastavte správné možnosti 

v rámci tohoto režimu, jako je 

hlasitost , podsvícení, etc. 

 

Zvolte Detail pro vstup na 

obrazovku viz obr. vlevo. Vstupte a 

pak zvolte příslušný režim a 

vyberte nastavení pro něj. 
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Quick Link 
 

 Zvolte , Nastavení, záložku Osobní, Dnes, záložka Položky a  

Quick Link. 

 

 

Záložka Položky: Vstupte na 
obrazovku nastavení Quick Link. 
Ujistěte se, že Quick Link je 
zatržen tak aby se mohl zobrazit na 
obrazovce Dnes. 
Možnosti: Zatrhněte a vyberte 
Quick Link , označí se.Potom 
vyberte Možnosti pro vstup do 
nastavení. 
Zvolte Nahoru nebo Dolů, lze tím 
regulovat polohu položek na 
seznamu na obrazovce Dnes. 

 

Zvolte Možnosti na obrazovce 
výše pro vstup na obrazovku viz 
obr.vlevo. 
Posuvníkem si prohlédnete stránky. 
Obecné : Názvy programů, jež jsou 
zatrženy se obejví na obrazovce 
Dnes. Zatrhněte  znovu pro 
odebrání položky ze seznamu. 
Pokročilé:Obrazovka pokročilých 
nastavení položky Quick Link.  
O aplikaci:zobrazí informace o 
programu 

Lze vybrat max. 27 ikon. Položky, které systém nepodporuje se nezobrazí. 
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Zvolte záložku Pokračovat 

Nastavte k aktivaci a deaktivaci 

velkých ikon. 

Ťukněte na šipku dopředu pro 

výběr počtu řádků pro zobrazení 

Quick Link. 

Ikony programů, které jste zatrhli 

v záložce Obecné se zde také 

zobrazí.. 
Zvolte položku v sekci , a 

použijte šipky zde pro seřazení 

pořadí ve kterém se položka 

zobrazí na obrazovce Dnes. 

 

Popis obrazovky Dnes 

 
Ťukněte na ikonu pro propojení 

s obrazovkou nastavení Quick 

Link. 

Vaše nastavení fce Quick Link. 

Ťukněte na ikonu pro rychlé 

spojení s programem.  
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Hledání a Organizace Informací 
 
Funkce Hledat ve Vašem PDA Vám pomáhá rychle nacházet informace. 

 

1. Zvolte , Programy, a Hledat. 

Vložte text, který chcete 

vyhledat a vyberte typ dat. 

Zvolte Hledat pro start 

vyhledávání. 

2. Pro hledání informací které zabírají 

větší prostor zvolte typ Větší než 

64 KB. 

 
Vlastně můžete použít Soubor Explorer pro vyhledávání souborů a 

umísťovat systematicky tyto soubory do složek. Pouze zvolte , 

Programy, a Soubor Explorer. 
 

 

Zvolte pro změnu složek. 

Zvolte systém seřazení seznamu. 

Klikněte na název složky pro její 

otevření. 

Zvolte Menu a Nová složka pro 

vytvoření nové složky. 

 
Můžete přemísťovat soubory v Souboru Explorer pokud zvolíte a držíte 
položku, kterou chcete přesunut a poté zvolíte Vyjmout nebo Kopírovat 
a Obnovit v pop-up menu. 
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Navigační A Příkazová Lišta 
 

Navigační lišta je umístěna v horní části displeje. Zobrazuje spuštěný 

program a současný čas, a dovoluje Vám přepínat mezi programy a zavírat 

obrazovky. 

Použijte příkazovou lištu v dolní části displeje pro provádění úkolů 

v programech. Příkazová lišta obsahuje názvy menu, tlačítka, a vstupní panel. 

Pro vytvoření nové položky v současném programu zvolte Nový. Pro 

zobrazení názvu tlačítka, zvolte a držte stylus na tlačítku. Odejměte stylus 

z tlačítka, aby nebyl příkaz proveden. 

 

 

Zvolte pro změnu hlasitosti nebo 

tichého režimu Vašeho PDA. 

Zvolte pro výběr programu. 

Zvolte pro rychlé vyhledání 

programu, který jste nedávno 

použreívali.  

Zvolte pro zobrazení dodatečných 

programů. 

Zvolte pro přizpůsobení PDA. 

Menu. 

Vstupní panel. 
Nový 
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Pop-up menu 
 

Pomocí pop-up menu, můžete pro položky rychle volit akce. Například 

můžete použít pop-up menu v seznamu kontaktů pro rychlé odstranění 

kontaktu, kopírování kontaktu nebo zasílání kontaktu emailem. Akce v 

pop-up menu se liší program od programu. Pro přístup do pop-up menu 

zvolte a držte stylus na názvu položky, pro kterou chcete zvolit akci. Po 

zobrazení menu zvedněte stylus a zvolte akci, kterou chcete provést. Nebo 

klikněte kamkoliv mimo menu pro zavření menu bez toho, aby byla akce 

provedena. 

 

 

Zvolte a držte pro zobrazení pop-up 

menu. 

Zvedněte stylus a zvolte 

požadovanou akci. 

Klikněte mimo menu pro zavření 

pop-up menu bez provedení akce. 
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Přiřazení tlačítek 
 

 Zvolte , Nastavení, záložka Osobní, a Tlačítka. 

 

             
 

 

Tyto tlačítko mohou být 

předdefinována jako spouštěcí tlačítka 

pro často používané programy.  

 

 Ukončovací tlačítko a  

Posílací tlačítko jsou exkluzivní 

telefonické funkce, takže nemohou 

být přiřazována.  
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Windows Vista 
 

 PC s operačním systémem Windows Vista™ umožňuje synchronizaci 

s Vaším PDA přímo. Aplikace s názvem Centrum pro zařízení Windows 

Mobile® lze využít pro práci Vaším PDA, poskytne připojení Vašeho PDA se 

stolním PC. Online služby a přístup aplikace také může udržovat připojení a 

všechna data aktuální. Např. pokud provedete nějakou změnu veVašemPDA 

potom se tato změna okamžitě projeví i na počítači podalší synchronizaci a 

naopak. Výhoda je, že se aktualizace objeví i po připojení k jinému počítači. 

 

 Důležitá poznámka k instalaci  

Před instalací Centra pro zařízení Windows Mobile® s se ujistěte, že 

k počítači není připojeno PDA via USB kabel. Ten připojte až když 

aplikace bude nainstalována.  
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1. Instalace softwaru: Lze využít CD Začínáme. 

2. Hardwarová instalace: USB kabel je zařízení sloužící k připojení. Slouží 

pro připojení Vašeho PDA se stolním počítačem.  

 

 
 

3. Použití Centra pro zařízení Windows Mobile®  

Po instalaci Vám průvodce nastavení pomůže přizpůsobit nastavení 

synchronizace. 

 Jakmile využijete kabel USB pro připojení obou zařízení, partnerské 

připojení se objeví na obrazovce stolního počítače. Nastavte jej dle Vašich 

představ. Zelená ikona  se objeví na vpravo dole na liště Vašeho 

osobního počítače pro indikaci správného připojení. 

 

USB Port
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Windows XP/2000/98 
 

PC s operačním systémem Windows XP/2000/98 umožňuje 

synchronizaci s Vaším PDA přímo. Použitím programu Microsoft® 

ActiveSync®lze synchronizovat informace na PDA se stolním počítačem. 

Synchronizace je proces, který porovnává data na obou počítačích a 

aktualizuje data na tom, který má méně aktuální informace. Např.: 

Udržujte data aplikace Pocket Outlook aktuální tím, že dovolíte 

synchronizaci dat s aplikací Microsoft Outlook na stolním počítači. 

Synchronizace programu Microsoft Word a souborů Microsoft Excel mezi 

Vaším PDA a stolním PC. Soubory se automaticky přizpůsobí správnému 

formátu. 

Jako výchozí nastavení je určeno, že ActiveSync automaticky 

nesynchronizuje všechny typy informací. Aplikace ActiveSync nabízí 

možnosti nastavit synchronizaci dle potřeby. 
 

S programem ActiveSync lze rovněž: 
 

Zálohovat a obnovovat data na PDA 

Kopírovat (spíše než synchronizovat) soubory mezi stolním a kapesním 

počítačem.  

Kontrolu, když synchronizace probíhá ,vyberete si režim synchronizace.  

Např. lze synchronizovat průběžně zatímco jste připojeni k Vašemu 

stolnímu počítači nebo pouze když sami zadáte příkaz k synchronizaci. 

Vyberte si jaká data a kolik jich je synchronizováno. Např. můžete si 

vybrat počet týdnů za něž chcete mít synchronizována data schůzek. 
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Instalace a použití ActiveSync 
 

 Důležitá poznámka k instalaci 

Před instalací se ujistěte, že k počítači není připojeno PDA via USB kabelu. 

Ten připojte až když aplikace bude nainstalována. 

 

1. Instalace aplikace ActiveSync: Můžete buď použít CD Začínáme (zde 

naleznete verzi 4.5 ) nebo je aplikace na Vašem stolním počítači již 

nainstalována. 

2. Hardwarová instalace: The USB kabel je zařízení sloužící k připojení. 

Slouží pro připojení Vašeho PDA se stolním počítačem. 

 
 

USB Port
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3. Použití ActiveSync 

Když je aplikace kompletní průvodce apliakcí ActiveSync Vám pomůže 

přizpůsobit si nastavení. 

 Jakmile využijete kabel USB pro připojení obou zařízení, partnerské 

připojení se objeví na obrazovce stolního počítače. Nastavte jej dle Vašich 

představ. Zelená ikona  se objeví na vpravo dole na liště Vašeho 

osobního počítače pro indikaci správného připojení. 

Klikněte na Prozkoumat na okně aplikace Microsoft ActiveSync pro 

přístup k souborům na PDA. Podobně jako na stolním počítači zde 

naleznete soubory příslušné PDA. 
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FAQ k synchronizaci 
 

 Zvolte , Nastavení , záložka Připojení, a pak USB pro PC. 

 

 

1. Tovární nastavení zatržením 

políčka. 

2. Pokud jste dodržovali výše uvedené 

instalační a operační pokyny a stále 

se Vám nedaří ustavit připojení 

mezi Vaším PDA a stolním 

počítačem, pak políčko nechte 

prázdné. 

 

 

USB Synchronizace 
 

Předtím než začnete synchronizovat podívejte se na CD Začínáme 

k instalaci synchronizačních nástrojů na stolní počítač. Více informací 

k instalaci naleznete na CD nebo v online nápovědě. 
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Nastavení synchronizace ActiveSync: 

 

1. Po dokončení instalace bude Průvodce Nastavením stále pokračovat. 

Upravte si specifikace podle Vašich aktuálních potřeb. 

2. USB kabel Vám pomůže spojit obě zařízení a ustavit partnerství mezi 

PDA a stolním PC. 

 

Zvolte OK. 

Zvolte Další. 

 

Zatrhněte políčka u 

položek, které chcete 

synchronizovat. 

Zvolte Další. 
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Zvolte Ukončit 

 

 

Po ukončení instalace průvodce aplikací ActiveSync Setup pomůže 

připojit Vaše PDA ke stolnímu PC, takže Vám umožní synchronizovat 

informace mezi nimi. Váš první proces synchronizace bude automaticky 

zahájen po ukončení průvodce. 

Zelená ikona  se objeví vpravo dole na liště stolního počítače pro 

indikaci zda je připojení navázáno. 

 

Po první synchronizaci se podívejte na Kalendář, Kontakty, a Úkoly 

ve Vašem PDA. Zjistíte, že tyto položky ve vašem stolním počítači a PDA se 

obsahově shodují a nemuseli jste nic přepisovat. Odpojte PDA od stolního 

počítače a jste připravení vyrazit! 
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Synchronizační nástroj v PDA 
 
Jakmile jste jednou nastavili ActiveSync a dokončili první 

synchronizaci můžete zahájit synchronizaci z Vašeho PDA. Pro přechod k 
ActiveSync ve Vašem PDA zvolte , a potom ťukněte na ActiveSync. 

 
Pro více informací o tom jak používat ActiveSync na osobním PC 

spusťte ActiveSync a podívejte se na online nápovědu. Pro informace o tom 
jak používat ActiveSync v PDA, přepněte do aplikace ActiveSync a zvolte 

 a potom Nápověda. 
 
Po dokončení synchronizace ťukněte na Kalendář, Kontakty, a Úkoly 

na PDA a prohlédněte si informace uložené v aplikace Microsoft Outlook na 
osobním počítači, jsou již přeneseny a zkopírovány do PDA. 

 

 

V PDA: Zvolte , Programy a 

potom aktivujte ActiveSync. 

 

Zobrazí stav synchronizace. 

Zobrazí stav připojení. 

Ťukněte k připojení a 

synchronizaci. 

Ťukněte pro synchronizace přes 

Bluetooth nebo změně nastavení 

synchronizace. 
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Synchronizace pomocí Bluetooth 
 

I bez nutnosti připojení obou zařízení prostřednictvím USB kabelu stále 

lze synchronizaci provést. A to pomocí technologie Bluetooth. Největší 

výhodou je, že nemusíte fyzicky připojovat a odpojovat kabel tak často. To je 

zejména vhodné pokud je zařízení několik najednou. Více informací 

naleznete v sekci “Užití Bluetooth”. 
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Připojení k Internetu 
 

Tato část Vám ukáže jak používat bezdrátové GPRS připojení. GPRS je 

vhodná funkce pro práci doma nebo když cestujete. PDA můžete použít pro 

prohlížení internetových stránek, čtení zpráv a posílání emailů, SMS nebo 

MSN zpráv. 

 

Ověřte si, že Váš operátor tuto službu poskytuje a požádejte o SIM 

kartu s funkcí GPRS. Pokud již SIM kartu máte, vše co potřebujete je 

zažádat si o GPRS funkcionalitu. Aktuální SIM karty podporují funkce 

připojení GPRS. 

 

Průvodce připojením 
 

Obecně byste měli vložit SIM kartu do PDA a společně s tím začít 

používat funkci telefonu. Systém automaticky přidá položky připojení pro 

danou SIM kartu. Pro ověření zvolte , Nastavení, záložka Připojení 

Připojení, a potom “Správa existujícíh připojení,” seznam zobrazí nově 

přidaný název sítě. 

 

Pokud není systém schopen korektně přidat připojení na Vaši SIM kartu 

lze použít Průvodce připojením. 
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 Zvolte , Nastavení, záložka Připojení, a potom Průvodce 

Připojení. 

 

 

1. Vyberte název země ze seznamu. 

2. Vyberte název operátora ze 

seznamu. 

3. Dle požadavků vyberte název 

operátora a pak zvolte Přidat nebo 

Zobrazit. Nebo použijte tlačítko 

Nový k přidání nového připojení. 

4. Tlačítko Hledat: Detekuje 

momentálně přístupné služby. 

Pokud je nějaká nalezena, pak 

použijte tlačítko Přidat pro přidání 

do zvýrazněné sekce. Pokud není 

nalezena, obrazovka s “Nová síť ” 

se zobrazí; ručně vyberte a nastavte 

připojení. 

5. Obnovit/Původní: Obnoví původní 

hodnoty nastavení. 

6. Zvolte , Nastavení, záložka 

Připojení, Připojení, a potom 

“Správa existujících připojení,” 

seznam ukáže nově přidané jméno 

sítě. 
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Nastavení GPRS připojení 
 

 Zvolte , Nastavení, záložka Připojení, připojení, a potom záložka 

Úkoly. 

 

 

1. Viz. Obrazovka vlevo, 

zvolte“Přidat nové připojení 

modemu.” 

  

 

2. Vstupte na obrazovku “Ustavit 

Nové Připojení”, viz.obrázek vlevo. 

Vložte název nového připojení pro 

případ opakovaného připojení do 

budoucna. 

Vyberte “Mobilní linka (GPRS).” 

Zvolte Další. 
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3. Vložte název přístupového uzlu 

poskytnutého Vaším operátorem a 

zvolte Další. 

4. Vložte informace o Vás jako je 

číslo účtu apod. a zvolte Konec. 
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Zahájení GPRS Připojení 
 

 

1. Zvolte ikonu  nebo  v horní 
části obrazovky a jakmile se objeví 
dialogové okno zvolte “Vypnout 
režim v letadle” a vložte Vaše PIN 
pro vypnutí Telefonu. Ikona  se 
změní na  zatímco ikona  se 
změní na . 

 

2. Zvolte , potom ťukněte na 
Nastavení pro přechod k 
Připojení. Jste nyní připraveni 
připojit se přes GPRS. 

  

 

3. Vyberte “Správa existujících 
připojení” v Připojení. Ťukněte a 
držte stylus na nově vytvořeném 
názvu připojení a pak vyberte 
Připojit k ukončení GPRS. 

4. Vložte informace o účtu a přihlašte 
se o sítě. 

  

 5. Poté co je spojení navázáno se 
ikona  změní na . 

6. Nyní můžete použít vhodný 
program pro připojení k Internetu, 
přijímání a zasílání emailů , atd. 
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Odpojení GPRS 
 

 

1. Odpojení GPRS: Zvolte  a objeví 

se dialogové okno. Zvolte Odpojit. 

  

 

2. Vypnutí telefonu: Zvolte  a 

objeví se dialogové okno. 

Zvolte“Zapnout režim v letadle”. 
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Použití Bluetooth 
 

Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost 

s účinkem do 10 metrů. Pokud funkci aktivujete, rozsvítí se modrá kontrolka 

a bude blikat každé 4 sekundy. 
 

 
 

Bluetooth Průvodce připojením 
 

 Zvolte , Programy, Zařízení, a potom Správce Bluetooth. 
 

 

Ťukněte na jakoukoliv ikonu na 
levé straně obrazovky Průvodce, 
systém se zeptá zda chcete 
aktivovat Bluetooth. Po aktivaci se 
kontrolka vlevo nahoře rozsvítí 
modře. 
Ťukněte zde a systém vyhledá 
nejbližší headsets pro Bluetooth. 
Zvolte pro konfiguraci zařízení 
Bluetooth. 
Ťukněte pro vstup na obrazovku 
párování zařízení Bluetooth. 

 

1.Zvolte  
Správce 
komunikace 

2.Zvolte  pro 
aktivaci 

Kontrolka 
Bluetooth (modrá)
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Všechny dostupné Bluetooth 

zařízení nalezené systémem. 

Ťukněte na jakoukoliv ikonu a 

zobrazí se Vám instrukce příslušné 

pro zařízení ke spárování. Zařízení, 

jež již bylo spárováno je označeno 

zatržením  . 

Ťukněte na jednu z ikon, které 

reprezentují headset pro 

Bluetooth, pokud se ukáže  

znamená to, že můžete daný 

Bluetooth headset použít. 
Aktualizace hledání: znovu 

vyhledá všechny okolní zařízení 

Bluetooth. 
Změnit způsob náhledu. 

 

Ťukněte Správce Bluetooth na 

obrazovce v režimu Průvodce pro 

vstup na tuto obrazovku. 
Systém opět začne vyhledávat a 

přidávat zařízení pro párování. 
Návrat k Průvodci Bluetooth. 
Ťukněte ke konfiguraci zařízení 

Bluetooth. 
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Bluetooth nastavení připojení 
 

Zvolte Nastavení na obrazovce v Průvodci Bluetooth pro zobrazení 

nastavení. 

 

 

 Zvolte záložka Obecné  

 

1. Stav Bluetooth 

Zvolte Otevřít pro funkci 

Bluetooth. 
Ťukněte Zavřít pro deaktivaci 

funkce Bluetooth. 

Ověřte si, že deaktivujete funkci 

Bluetooth pokud potřebujete ušetřit 

energii nebo pokud jste na místech 

jako je letadlo nebo nemocnice, 

které zakazují užití zařízení 

s bezdrátovým připojením. 

2. Identita zařízení 

Název: Jiné zařízení podporující Bluetooth mohou identifikovat Vaše 

PDA podle tohoto názvu. 

Adresa: Je unikátní pro Vaše PDA. 

3. Přístup 

Zatrhněte“Detekovatelné”: V rozsahu 10 metrů mohou všechna zařízení 

podporující Bluetooth detekovat Vaše PDAa přenos dat je umožněn pouze 

za souhlasu druhé strany. 
Nezatrhnuté políčko: Vaše PDA může přenášet data jiným zařízením, ale 

ta jej nedetekují.  
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Služba 
 

 

 Zvolte záložku Služba 

 

Zvolte nastavení o službě sériového 

portu, přesunu složek a výměně 

vCard. 
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Sériový Port 
 

Pokud máte software Bluetooth GPS, použijte produkt dle instrukcí a 

obraťte se na přibalenou dokumentaci a registrujte Vaše PDA. 

 

 

 Zvolte záložku Sériový Port  

 

Registrovat nový sériový port 

 

1. Zvolte Přidat pro vstup na 

obrazovku Nastavení. 
 

Pokud již nepotřebujete použít 

registrovaný sériový port , ťukněte 

na port ve sloupci “Jméno” a 

označte jej, potom zvolte Smazat. 

 

2. Obrázek vlevo ukazuje obrazovku 

nastavení pro registraci nového 

portu. 
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Bluetooth Headset 
 

 

 Zvolte záložku Bluetooth 

Headset 

 

1. Vyberte si headset z párového 

seznamu. 

2. Zatrhněte “Použít headset.” 

 

 

 

Sdílení přes FTP 
 

 

 Zvolte záložku FTP 

 

Upřesněte jednu z Vašich složek 

v PDA pro sdílení. 
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Typ CSD 
 

 Zvolte , Nastavení, záložka Připojení, a potom Typ CSD. 

 

Nejdříve musíte Vašeho operátora požádat o službu dat typu CSD. Tento 

typ dat je podobný jako vytáčené modemové připojení na osobním počítači. 

Simulací PDA jako modemového připojení a připojením prostřednictvím 

zabudovaného GSM zařízení můžete využít Vaše PDA pro přístup na web. 

 

 

Tento obrázek je pouze pro 

referenci. Parametry vždy závisí na 

nastavení, které poskytne operátor. 

Výše poplatků je rovněž 

regulována operátorem. 
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Připojení k osobnímu počítači 
 

Pro více informací o tématu se , prosím, obraťte na část 

“Synchronizace”. 

 

Bezdrátové LAN Přenosy 
 

Zvolte ikonu Správce bezdrát.připojení  v pravé dolní části 

obrazovky na obrazovce Dnes. Více informací viz.“Použití Bedrátové LAN”. 

 

 
 

 

Bezdrátové LAN
Indikátor (oranžová)

Zvolte  Správce bezdr. připojení 
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88  PPoouužžiittíí  bbeezzddrrááttoovvéé  LLAANN  //  
 

Připojení k bezdrátové LAN 
 

Tato část Vám vysvětlí jak používat zabudovanou bezdrátovou funkci 

LAN pro připojení k Internetu. Je vhodná zejména k prohlížení 

internetových stránek a zasílání/přijímání emailů přes bezdrátové sítě 

v určitých lokalitách, kde jsou poskytovány bezdrátová připojení. 

 

Jakmile máte k dispozici připojení k Internetu přes bezdrátové 

připojení , budete mít k dispozici následující informace: IP adresu, název 

serverové DNS adresy, Proxy server, port, a síťový klíč etc. Budete 

potřebovat tuto informaci pro aktivaci tohoto připojení. V některých 

případech se může stát, že budete tyto informace potřebovat k použití 

bezdrátového připojení ve Vaší firmě, prosím, ověřte si jej s administrátorem 

Vaší sítě. 

 

Pokud je to poprvé, kdy tuto funkci využíváte, nejdříve byste si měli 

přečíst část pojednávající o konfiguraci bezdrátové sítě. Jakmile máte za 

sebou tento jednorázový konfigurační proces, stačí ťuknout na ikonu  

v nabídce Správce připojení pro další připojení. 
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 Zvolte ikonu  v pravé spodní části obrazovky Dnes. 

 Zvolte , Programy a potom Správce připojení. 

 

 

Tato ikona se obejví na obrazovce 

kdykoliv Vaše PDA detekuje 

použitelnou bezdrátovou síť a 

připojí se k ní, indikuje, že jste se 

úspěšně připojili k přístupovému 

uzlu. V tu chvíli indikátor na horní 

levé části obrazovky bliká 

oranžově. 

Zvolte pro přístup na obrazovku 

nastavení. 
Zvolte pro připojení nebo odpojení 

od bezdrátové sítě, ikona  

znamená, že tato funkce byla 

deaktivována. 

 
 

 

Jakmile obrazovka indikuje viz 

obrazovka vlevo, vyberte vhodnou 

bezdrátovou síť, zvolte OK. Potom 

zvolte Práce, a zvolte tlačítko 

Připojit.  

Poprvé kdy používáte fci 

bezdrátové LAN se Váš systém 

zeptá na nastavení výše 

uvedeného , potom bude systém 

sám využívat nastavení naposledy 

správně použitého připojení. 
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Konfigurace bezdrátové sítě 
 

Nastavení možností WLAN 
 

Lokace Výběr síťí Proxy připojení Síťový klíč nebo 

Přístupový uzel 

Doma , Nastavení, 
záložka Připojení, 
Připojení, záložka 
Pokročilé, Vybrat 
sítě, a potom zvolte 
Síť moje práce z 
nabídky“Programy, 
které automaticky 
připojí k Internetu by 
měly používat” menu 

1. Uzavřete Proxy 

připojení 

2. Nepožaduje se 
nastavení Proxy 

1. Ověření: Zvolte 

Otevřít 

2. Zabezpečení 
dat: 
Zvolte WEP pro 
aktivaci vstupní 
lišty ohledně 
Síťového klíče 

Kancelář Viz výše a nastavte 
jako Síť moje práce 

, Nastavení, 
záložka Připojení, 
Připojení, záložka 
Úkoly, 
zvolte“Editovat 
můj proxy server,” 
a potom klikněte a 
zatrhněte položky 
Internetu pro 
aktivaci vstupní 
lišty Proxy 

Viz výše a 
nastavte položky 
pro Síťový klíč 

Kafé nebo 
restaurace 

Viz výše a nastavte 
jako Síť moje práce 

1. Uzavřete Proxy 

připojení 

2. Nepožaduje se 
nastavení Proxy 

WLAN zvolí 
různé Přístupové 
uzly 
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Konfigurace bezdrátové sítě 
(Reference pro nastavení běžné sítě) 

 

Budete potřebovat správnou IP adresu, název server. DNS adresy, Proxy 

server, a číslo portu připojení pro nastavení Vašeho připojení.Pokud máte 

zaplacený bezdrátový Internet, potom služba v lokalitě, kde se budete 

připojovat poskytne tuto informaci. Nebo ji obdržíte od administrátora Vaší 

firmy. 

 

 

Pokud není Vaše PDA schopno 

automaticky detekovat nebo se 

připojit k bezdrátové síťi, zkuste, 

prosím, ruční konfiguraci. 

Viz.příslušná sekce. 

1. Zvolte ikonu  v nabídce 

Správce bezdr.připojení, ikona  

se zobrazí na navigační liště. 

  

 

2. Potom zvolte , Nastavení, 

záložku Připojení, Připojení, a 

potom záložku Pokročilé. Objeví 

se obrazovka viz screenshot vlevo.  

3. Zvolte tlačítko Vybrat sítě. 
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4. Jak je ukázáno na obrázku vlevo, 

ověřte si, že je vybráno Moje 

pracovní síť pro obě položky a 

zvolte  pro uložení a uzavření 

okna. 

 

Moje pracovní je způsob připojení 

WLAN. Tato možnost je volba 

číslo dvě, příště až se budete 

potřebovat připojit via GPRS, 

budete se muset informovat o 

krocích v bodech výše, vyberte 

Moje ISP. 

 

5. V nabídce Správce připojení, 

zvolte  pro vstup na obrazovku 

Nástroje WLAN. 

6. Potom zvolte tlačítko Konfigurace 

pro vstup na obrazovku nastavení 

WLAN. 
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7. Zvolte název momentálně dostupné 

sítě pro vstup na obrazovku pro 

autorizaci nastavení WLAN. 

 

8. Nastavte dle pravidel a informací 

aktuální lokality. 
Ověření: Zvolte Otevřít 
Šifrování dat: Zvolte WEP pro 
aktivaci vstupní lišty pro Síťový 
klíč 
Síťový klíč 
Rejstřík klíčů 

 

 

9. Ťukněte a držte na názvu síťového 

připojení, které momentálně 

používáte, potom vyberte Připojit. 

Jakmile se objeví ikona  na 

horní části obrazovky, Vaše 

bezdrátová síť je úspěšně připojena. 
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Konfigurace Vaší bezdrátové sítě 

(Reference pro nastavení Proxy) 
 

Pro úspěšnou konfiguraci sítě budete potřebovat následující informace,: 
správnou IP adresu, název DNS serverové adresy, Proxy server, a číslo portu 
připojení, etc. Prosím, opatřete si potřebné informace od administrátora Vaší 
firmy. Pokud pracovní prostředí ve firmě nevyžaduje nastavení Proxy 
serveru potom tuto část uzavřete. 

 Zvolte , Nastavení, záložka Připojení, Připojení, a potom záložka 

Úkoly. 

 

Když není Vaše PDAschopno 
detekovat automaticky nebo se 
připojit k použitelné bezdrátové síti, 
prosím,vyzkoušejte si manuální 
způsob pro konfiguraci síťových 
nastavení. Prosím, referujte se 
k informacím o nastavení v této 
části. 

1. Vyberte “Nastavení mého proxy 

serveru” nebo“Editovat můj proxy 

server,” viz.obrázek vlevo. 
  

 

2. Na obrazovce záložky Nastavení 
proxy se ujistěte, že následující 
položky jsou zatrženy: 
Tato síť připojí k Internetu 
Tato síť používá proxy server pro 
připojení k Internetu 

 



 

8-8 

Výše uvedené se vztahuje na kancelářské prostředí, které vyžaduje 
nastavení Proxy. 
Pro ostatní, která uzavírají proxy připojení,prosím, nezatrhávejte 
políčko s názvem“Tato služba slouží k připojení k Internetu ” a 
přeskočte následující postup. 

3. Vložte název do pole “Proxy server”. 
4. Vyberte tlačítko Pokročilé a vstupte na obrazovku nastavení. 
  

 

5. Lze modifikovat nastavení 
ťuknutím na typ HTTP. 

  

 

6. Vložte číslo do pole“Port”. 
Nakonce, ťukněte na  uložte a 
odejděte z obrazovky. 
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99  PPoossíílláánníí  aa  PPřřiijjíímmáánníí  ZZpprráávv  //  
 

 Zvolte  a Zprávy. 

 

 

Vyberte účet. 

Zvolte k nastavení nového 

E-mailového účtu. 

Zvolte pro výběr účtu, který je výše 

zvýrazněn. 

Změnit nastavení účtu nebo 

vymazání zpráv. 

  

 

Funkce obrazovky Zpráv: 
Vyberte službu a složku, kterou 

chcete zobrazit. 

Zvolte pro seřazení zpráv. 

Zvolit pro otevření zprávy. 

Zvolte a držte pro zobrazení menu 

příkazů. 

Poskytuje potřebné menu.  

Například, zvolte Přepnutí na jiný 

účet.  

Nebo zvolte Nový pro vytvoření  

zprávy. 

Zvolte pro vymazání zprávy. 
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E-maily a SMS Zprávy 
 

Viz. kapitola “Připojení k Internetu” pro připojení k Internetu a 

používání Pošty pro přijímání a posílání E-mailů a SMS zpráv. 

 

Tato kapitola vysvětluje základní pravidla nastavení a používání této 

funkce. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně PDA a synchronizace se 

obraťte na online podporu. 

 

Způsoby použití Pošty k posílání a přijímání zpráv: 

1. Posílání a příjem e-mailů přímým připojením k e-mailovému serveru nebo 

síti přes poskytovatele Internetu (ISP. 

2. Synchronizace e-mailů s Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook ve 

Vašem stolním počítači. 

 
Synchronizace Došlé pošty nepodporuje synchronizaci s Microsoft 
Outlook Express. 

 

Odkaz pro používání E-mailu: 

1. Viz. kapitola “Nastavení E-mailového serveru”. 

2. Viz. “Použití E-mailů a SMS zpráv”. 

 

Odkaz pro použití SMS zpráv: 

1. Viz. kapitola “Použití E-mailů a SMS zpráv”. 

2. K tomu, abyste mohli pouze posílat a přijímat SMS zprávy potřebujete 

pouze zapnout Telefon (Ikonka antény na Navigační Lištaě je ). Není 

třeba připojení k síti přes GPRS ani založení nového E-mailového účtu a 

připojení k Poště. 
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Synchronizace E-mailových zpráv 
 

Pokud checete synchronizovat e-maily s firemním či domácím použitím, 

obraťte se na tuto kapitolu. E-mailové zprávy mohou být synchronizovány 

jako část hlavního synchronizačního procesu. Budete potřebovat povolit 

synchronizaci došlé pošty v nástrojích synchronizace. Pro informaci jak 

povolit synchronizaci došlé pošty se obraťte na Nápovědu ve vašem stolním 

počítači. 

 

Během synchronizace: 

 

1. Viz. kapitola “Připojení k Internetu”. Vyberte partnerství, které chcete 

založit volbou “Nastavení Partnerství” a můžete začít se synchronizací dat. 

Pokud jste zvolili nesynchronizovat data, můžete ručně kopírovat nebo 

přenášet E-mailové zprávy mezi PDA aVaším osobním počítačem. 

2. E-mailové zprávy ve složce “Odeslaná pošta” ve Vašem PDA jsou 

přenášeny do aplikace Exchange nebo Outlook a následně odtud 

rozesílány. 

3. Podporovány jsou e-mailové zprávy aplikace Exchange a Outlook. 

4. E-maily ve složce Došlá pošta Vašeho PDA budou přeneseny do osobního 

počítače a následně rozeslány pomocí aplikací Microsoft Outlook nebo 

Microsoft Exchange. 

5. Pokud vymažete email v PDA, tento email bude rovněž vymazán z 

Vašeho osobního počítače, jakmile proběhne následná synchronizace mezi 

těmito dvěma zařízeními. 

6. SMS zprávy nejsou synchronizovány. 
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Přímé připojení k poštovnímu serveru 
 

Pro použití v jednom zařízení, nikoliv v kombinaci kancelář a domácí 

použití, se obraťte na kapitolu “Nastavení E-mailového serveru”. 

 

Budete přijímat zprávy přímo z emailového serveru. Toto nastavení 

nemá souvislost s nastavením Vašeho osobního počítače. Můžete pracovat 

jak v režimu offline tak online. Při práci v online režimu čtete a odpovídáte 

na zprávy za pomoci připojení k emailovému serveru. K odeslání Zpráv 

dojde ihned po zvolení funkce Odeslat, což ušetří kapacitu paměti ve Vašem 

PDA 

 

Při práci v režimu se můžete ihned po nahrání názvu nové zprávy nebo 

částečné zprávy odpojit od emailového serveru a rozhodnout se, kterou 

zprávu si budete přát kompletně nahrát. Při dalším připojení se do složky 

došlá pošta nahrajou úplné zprávy, které jste označili, že si přejete znovu 

přijmout a odešlou se zprávy, které jste vytvořili.   

 

Dle Vaší volby si můžete naprogramovat Vaše PDA k přijímání E-mailů 

za několik posledních dnů, nebo pouze k přijímání předmětů nebo vnitřní 

pošty, nebo k přijímání pošty s přiloženým souborem menším, než je 

specifikovaná velikost přílohy. Pokud si přejete přijímat více nebo méně 

E-mailů, zvolte Menu, Nástroje a Možnosti k nastavení E-mailového účtu 

dle Vašich potřeb. 
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Nastavení E-mailového Serveru 
 

Této kapitole věnujte pozornost, pokud plánujete využívat zařízení 

jednoúčlově, nikoliv v kombinaci kancelář a domácí E-mail. Pokud již máte 

založený E-mailový účet přes Vašeho ISP nebo firemní síť, můžete použít 

Poštu k rozesílání a přijímání emailů a zpráv. K založení nového 

Emailového Serveru Pošty ve Vašem PDA dále postupujte dle návodu v 

následujících kapitolách.  
 

1. Získejte následující informace od Vašeho ISP nebo administrátora firemní 

sítě pro nastavení služeb E-mailu. 

E-mailová adresa, název účtu a heslo 

POP3 nebo IMAP4 název serveru pro vnitřní poštu  

SMTP název serveru pro odesílání pošty  

 

 

2. Nastavení nového E-mailového 

účtu: 
Zvolte Start, Pošta, a potom 

vyberte Nový E-mailový účet. 
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3. Zvolte “Další” pro zdroj e-mailu 

4. Zvolte “Další (POP/IMAP)” pro 

poskytovatele E-mailu 

  

 

5. Řiďte se instrukcemi na 

obrazovkách k nastavení 

E-mailového účtu 

 

6. Viz. kapitola “Připojení k Internetu” nebo kapitola “Používání Wireless 

LAN” pro připojení PDA k Internetu. Můžete začít odesílat a přijímat  

E-maily a SMS zprávy. 

7. Připojení k E-mailovému serveru: 

Zvolte Pošta, Menu, Jít na, poté zkontrolovat “Další (POP/IMAP)”. 

Zvolte Menu a Odeslat/Přijmout. 

 

Zvolte Menu, Nástroje a Možnosti pro změnu E-mailového účtu. 
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Používání E-mailů a SMS 
 

Níže naleznete stručný popis funkcí obrazovky Pošta: 

 

 

Zvolte službu a složku, kterou 

chcete zobrazit.   

Zvolte systém pořadí zpráv. 

Zvolte otevřít zprávu. 

Zvolte a držte dokud se nezobrazí 

pop-up menu akcí. 

Lišta statusu 

Zvolte pro změnu nastavení účtu. 

Zvolte pro vymazání zprávy. 
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Stručný návod pro psaní, odesílání, čtení a odpovídání na E-maily.  

 

1. Odeslat a přijmout poštu: Zvolte Menu a Nové pro vytvoření zprávy a 

Odeslat pro odeslání. 

 

     
 

Zvolte Komu, Kopie nebo Skrytá kopie pro otevření pole Kontaktů. 

Pokud si předem Kontakty můžete kliknutím zvolit kontakt.   

Zvolte oblast dat pro přímé vložení E-mailové adresy, čísla mobilního 

telefonu a předmětu. Pokud zvolíte více než jeden kontakt, použijte 

prostředník (;) pro oddělení adres. 
POP/IMAP znamená odeslat E-mail, aTextovéZprávy znamená odeslat 

SMS zprávu. Upozorňujeme, že tu samou zprávu nelze odeslat zároveň 

jako email a SMS zprávu. 
Použijte pohybovací lištu pro zobrazení hlavního pole. 

Menu: Nabízí často používané funkce pro psaní emailů jako je žádost o 

potvrzení přijetí, přiložit soubor k emailu, výběru zpráv, úprava zpráv 

nebo mazání E-mailů. 

Send: Odeslat zprávu. 
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2. Čtení a odpovídání: Přijměte novou poštu volbou Menu a 

Odeslat/Přijmout. Klikněte na složku “Došlá pošta” a zvolte otevřít. 

Následující obrázek ukazuje otevřenou obrazovku pošty. 

 

 

Kromě čtení zpráv jsou k dispozici 

často používané funkce pro 

odpovídání a přeposílání. 

 

 

3. Změna volby nastavení. 

Nastavte volby Synchronizace Došlé pošty v Nástrojích Synchronizace. 

Zvolte Pošta, Menu, Nástroje, Možnosti, a Účty, Zpráva … v PDA k 

nastavení příslušné volby. 
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Upozornění Pro Technologii „Direct Push“ 
 

Funkce upozornění pro Direct Push technologii Vám, jako 

korporátnímu uživateli, umožní nikdy nezmeškat další E-mail. Během 

synchronizace může Vaše PDA nepřetržitě přijímat důležité E-maily ze 

serveru Microsoft Exchange. 
 

Nastavení upozornění pro Push Tenchnologii 
 

Následující popis vysvětluje jak nastavit synchronizační program a 

přímo synchronizovat PDA s Exchange Server. Tímto způsobem Vám Vaše 

zařízení pomocí GPRS nebo připojením k bezdrátové síti umožní přijímat 

upozornění o příchozích E-mailech a nepřetržitě číst E-mailové zprávy. 

Pokud jste vybrali formu připojení pomocí bezdrátové sítě, z důvodu 

úspory napájení, dojde k ukončení spojení, jakmile PDA přejde do 

spánkového režimu. V tuto dobu nebudete moci přijímat E-mailové zprávy.  

Jediné, co budete muset udělat, je zmáčknout “Zapínací tlačítko” pro 

automatické připojení k bezdrátové síti. 
 

 

1. Zvolte , Programy, 

ActiveSync, Nabídka, a 

Konfigurace serveru. 
Pokud nebyla synchronizace 

Exchange Serveru nastavena dříve, 

prosím zvolte Přidat Zdroj 

Serveru. 

Zvolte pro připojení a 

synchronizaci. 

Zvolte pro změnu nastavení 

synchronizace. 
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2. Požádejte administrátora Vaší sítě o 

adresu serveru, uživatelské jméno, 

síť, atd.pro úspěšné nastavení dat 

serveru. 

  

 

3. Zvolte Nabídka a Plánování. Peak 

times a Off-peak times umožňují 

volbu Ihned po příchodu, což je 

funkce pro nastavení upozornění 

Push Alert technologie. 
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Windows Live™ Messenger 
 

Pro přepnutí do Windows Live™ Messenger zvolte , Programy, a 

Windows Live™ Messenger. Windows Live™ Messenger ve Vašem PDA 

je poštovní program, který Vám dovoluje: 

 

Vidět, kdo je online. 

Odesílat a přijímat zprávy. 

Vést konverzaci se skupinami kontaktů. 

 

Pro více informací jak používat Windows Live™ Messenger zvolte 

 a Nápověda. 

 

Pro použití Windows Live™ Messenger musíte mít účet Microsoft 

Passport™ nebo emailový účet Microsoft Exchange. Musíte mít heslo 

k používání služby Windows Live™ Messenger. Pokud máte účet Hotmail® 

nebo MSN, již máte heslo. Jakmile obdržíte buď heslo Microsoft nebo účet 

Microsoft Exchange můžete si nastavit Váš účet. 

 

Přihlášení k účtu Microsoft je na http://www.passport.com. Na adrese 

http://www.hotmail.com můžete održet emailovou adresu Microsoft 

Hotmail. 
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Nastavení 
 

 Při prvním použití: Zvolte , Programy a Windows Live™ 

Messenger. 

 Na displeji dnešního dne zvolte Messenger pro zobrazení přihlašovací 

obrazovkyWindows Live™ Messenger. 
 

Před připojením musíte vložit heslo nebo informace o účtu Exchange. 
 

 

1. Zvolte Messenger na obrazovce 

pro dnešní den. 

  

 

2. Zvolte Přihlásit. 
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Práce s Kontakty 
 

Pokud již používáte Windows Live™ Messenger ve Vašem stolním 

počítači, Vaše kontakty se objeví ve Vašem PDA bez toho, aby musely být 

znovu vkládány.  

Okno Windows Live™ Messenger zobrazí všechny Vaše kontakty 

rozčleněné na kategorie Online a Offline, nebo seřazené do skupin. Odtud 

můžete, pokud jste připojeni, komunikovat, odesílat emaily, blokovat 

kontakty pro komunikaci s Vámi nebo vymazávat kontakty z Vašeho 

seznamu použitím pop-up menu. 

 

 

Zvolte kontakt pro start chatu. 

Poskytne potřebné menu.  

Například, zvolte Přidat nový 

kontakt pro vytvoření nového 

kontaktu MSN. Nebo zvolte 

Odhlásit pro ukončení Windows 

Live™ Messengeru.. 

 

Vidět ostatní, kteří jsou online bez toho, abyste byli viděni, zvolte Menu, 

Změnit status, a Objevit se Offline. 

Pokud určitý kontakt zablokujete, bude Vás vidět offline, ale zůstane na 

seznamu blokovaných kontaktů. Pro odblokování kontaktu zvolte Menu, 

Volba Kontaktů, a Odblokovat Kontakt. 
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Chatování s kontakty 
 

Zvolte jméno kontaktu pro otevření chatovacího okna. 

 

 

Zobrazit celý chat. 

Vložte svou zprávu do textového 

pole a zvolte Odeslat. 

Návrat do seznamu kontaktů a 

zvolte kontakt, se kterým chcete 

chatovat. 

Kontakt se kterým právě chatujete. 

Nabízí potřebné menu. 

Například pro přizvání nového 

kontaktu na multi-user chat, zvolte 

Volby a Přidat účastníka, a zvolte 

kontakt, kterého chcete přizvat. 
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MMS Zprávy 
 

 Zvolte , Zprávy, a MMS. 

 Zvolte , Programy, Telefon, a MMS Zprávy. 

 

Funkce Mailboxu MMS Zpráv jsou velmi podobné funkcím obvyklého 

E-mailovému mailboxu. V “Došlá pošta” uchováváte MMS zprávy, které jste 

obdrželi a ve složce “Pošta k odeslání” jsou uloženy MMS zprávy, které se 

chystáte odeslat. Ve složce “Odeslané” se ukládají kopie MMS zpráv, které 

byly úspěšně odeslány. Ve složce “Koncepty” jsou uloženy nedokončené 

MMS zprávy.   

 

Vytvoření a editace MMS zprávy 
 

Jak vytvořit novou MMS zprávu: 

 

 

1. Zvolte , Pošta, a MMS. 



 

Posílání a Přijímání Zpráv  9-17 

 

2. Zvolte Menu a Nový pro přidání 

nové MMS. 

Zvolte pro změnu způsobu seřazení 

MMS zpráv. 

Zvolte typ složky, kterou chcete v 

seznamu zobrazit. 

Zvolte pro to manage your MMS 

mailbox. 
Zobrazí menu. 

 

 

3. MMS displaye. Můžete volně 

editovat. 
Zvolte Komu pro výběr 

telefonního čísla nebo E-mailové 

adresy z Vašich Kontaktů. Můžete 

také kliknout na oblast pro vepsání 

telefonního čísla nebo E-mailové 

adresy. 

Zvolte pro vložení přemetu. 
Zvolte specifikovanou oblast pro 

vložení souboru obsahujícího 

obrázek/video. 

Klikněte na specifikovanou oblast 

pro výběr zvukového souboru.  

Klikněte na specifikovanou oblast 

pro vložení textu. 

Zobrazí menu. 

Zvolte tlačítko Odeslat pro 

odeslání MMS zpráv. 
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Birthday Reminder 
 

 Zvolte , Programy, Nástroje, a Bithday Reminder. 

 

V kombinaci s Kontakty a touto aplikací si můžete ukládat data 

narození a výročí na kartě Kontaktů. V určený den budete upozorněni a 

vyzváni k zaslání SMS, MMS, zavolání nebo zaslání emailu dotyčné osobě, 

přičemž bude toto upozornění zachováno na vždy.  

 
 

 

1. Použití hlavní obrazovky 

Ikona s poznámkou narozenin nebo 

výročí, zvolte tuto ikonu pro 

ukázání detailu, který jste si uložili. 

Vyberte kalendář požadovaného 

měsíce, který si přejete zobrazit. 

Zvolte pro nastavení 

odpovídajících figur. 

Zvolte pro přidání nového 

kontaktu. 
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2. Pro přidání nového kontaktu 

můžete zvolit Nový na hlavní 

obrazovce. 

Použijte posunovací lištu pro 

posunutí stránek. 

Po nalezení pole Narozenin nebo 

Výročí vložte data. 

 

3. Pro nastavení příslušných 

vlastností, zvolte Nastavení na 

hlavní obrazovce. 

Označte pro zobrazení pop-up 

zprávy pro připomenutí. 

Volby způsobu připomínání. 

Připomenout jednou: v 8:00. 

Připomenout dvakrát: v 8:00 a 

12:00. 

Připomenout třikrát: v 8:00, 12:00 

a 18:00 

Zvolit požadovanou tapetu hlavní 

obrazovky. 
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4. V den, pro které máte připomenutí 

nastaveno, se na obrazovce Vašeho 

PDA objeví zpráva s připomínkou. 

5. Zvolte ikonu  nahoře 

obrazovky a vyberte Náhled pro 

vstup do nastavení obrazovky 

připomenutí narozenin a výročí.  

  

 

6. Navíc můžete zvolit ikony , 

, nebo  v kalendáři hlavní 

obrazovky. 

Po označení těchto ikon můžete 

zvolit SMS, MMS, zatelefonovat 

nebo zaslat email dotyčné osobě po 

té, co jste tyto ikony zvolili. 

Ukáže Vám, zda jste někdy tomuto 

kontaktu zaslali zprávu s 

blahopřáním. 

Zvolte kontakt, který chcete určit 

jako příjemce zprávy. 
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Správce vizitek 
 

 Zvolte , Programy, Nástroje, a Správce vizitek. 

 

Nabízí kompletní zprávu vizitek pro skenování papírovách vizitek do 

digitálního formátu. for Databáze konaktů z PDA může být také integrována 

do jednotné kontaktní knihy. 

 

Digitalizace nových vizitek 
 

 

1. Zvolte Rozpoznat. 

 

2. Tip: Před sejmutím obrázku následujte následující body pro zlepšení 

kvality rozlišení. 

Pokud má původní vizitka formát na šířku,doporučuje se nejprve otočit 

PDA pře sejmutím obrázku.  

Držte fotoaparát ve Vašem PDA ve vzdálenosti 10~12cm. 
Vizitkou vyplňte všechny čtyři rohy obrazovky označené červenými 

indikátory. 
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3. Sejmout obrázek: Připravte 

vizitku a upravte její pozici 

Zmáčkněte  na boku 

PDA pro sejmutí obrázku. 

Přímo zvolte  na 

obrazovce pro provedení té 

samé funkce. 
  

 

4. Rozlišení vizitky 

Vyberte Jazyk pro výběr 

vhodného jazyka pro tuto 

vizitku. 

Vyberte  nebo 

Identifikovat pro rozpoznání 

obsahu na vizitce. 
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5. Modifikujte obsah vizitky a 

potvrďte 

Vyberte pole, které chcete 

modifikovat . 

Po výběru pole obsahu se zobrazí 

zdroj vizitky pro verifikaci. Dvojté 

kliknutí na oblast vizitky pro zoom 

maximálního náhledu. 

Vyberte pole jména pro modifikaci 

a úpravu špatných rozpoznání. 
Zvolte za pro ponechání tohoto 

vstupu dat. 

Přidejte tuto vizitku do databáze 

kontaktů PDA. Vraťe se zpět do 

Kontaktů pro náhled nového pole. 
 

Ikona Význam 

  Zapnout nebo vypnout blesk 

  Zvolte místo uložení 

 
Sejmout obrázek. Zkontrolujte  na boku PDA. Pokud není 

výsledek uspokojivý, sejměte obrázek znovu. 

  Zvětšit - zmenšit zoom. 

  Otočte doleva a doprava. 

 Identifikace vizitky. 
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Správa vizitek 
 

 

1. Zvolte Spravovat. 

  

 

2. Hlavní displej pro zprávu vizitek: 

Pouze rozpoznané vizitní karty zde 

budou zobrazeny. 

Vstupte na rychlé vyhledávání. 

Zvolte písmeno a výsledek 

vytvořených vyzitních karet se 

zobrazí ve Správě vizitek. 
Doleva vymažte vložený text. 

Vyhledejte kriteria pro vizitku. 

Všechny shodné vizitky s ohledem 

na “Jméno, Zaměstnání, neboTel” 

budou zobrazeny na displeji. Pro 

vyhledání všech vizitek spusttě 

vyhledávání s prázdným polem. 
 



 

Posílání a Přijímání Zpráv  9-25 

 

Zobrazující oblast indexu vizitky, zvolte vstup pro expanzi jejího obsahu. 
Zobrazuje oblast pro původní vizitku. 
Nabízí potřebné menu. 

Nová: Vytvoří novou digitální vizitku. 

Přenést: Podporovaný formát BMP, JPG, a PNG. Existující obrázek 

vizitky může být importován a následně zpracován. 

Úpravit: Modifikovat informace na vizitce. 

Smazat: Vymazat zvolenou vizitku. 

Návrat na předchozí stranu. 
  

 

3. Obrazovka rychlého hledání 

Po výběru písmene budou 

zobrazeny vizitky vytvořené ve 

Správci vizitek. V seznamu se 

objeví vizitky se shodným jménem 

nebo názvem společnosti. 
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1100  MMuullttiimmééddiiaa  //  
 

Kamera 
 

 Zvolte , Programy, Multimédia, a Kamera. 
 

1. Pro fotografování krajiny nebo osob otočte PDA tak, aby obrazovka byla 

otočena směrem k Vám. V okamžiku, kdy jste spokojeni s kompozicí, 

stiskněte tlačítko  na boku PDA. 

2. K snímání autoportrétu otočte PDA tak, aby byl zrcadlo náhledu otočeno 

směrem k Vám.  

3. Zvolte  a Pošta pro odeslání obrázku jako přílohy emailu. 

        
 

Zývěrka  Čočka  Zobrazovací zrcadlo  Zaostřování 
 

 Tip 

Pro sejmutí autoportrétu je ideální, když jste otočeni směrem ke světlu.  

Pro nejlepší možný výsledek fotografie se vyvarujte světlu v pozadí nebo 

tmavých prostorů. 
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Režim Kamery 
 
Kameru můžete použít k snímání fotografií a nahrávání videí. Tato 

kapitola popisuje nástroje Kamery. 
 

 

Výstup z Kamery 

Nástrojová lišta Kamery 

Hledáček 
Otevření zavření nástrojové lišty 

Přepínání mezi režimem 

Fotoaparátu a digitálního videa 
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Ikona Význam 

 
Režim fotografie: Normální, Časovač, Postupné sejmutí, 
Portrét 

 
Aktivujte “Časovač” pro výběr přesného času pro sejmutí 
obrázku  

 
Aktivujte “Postupné sejmutí” pro výběr počtu fotografií, které 
mají být sejmuty 

 Zvolte krajina nebo portrét 

 Zapnout nebo vypnout blesk 

 Zobrazit nebo skrýt datum 

 Vyberte formát souboru 

 Vyberte rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím větší soubor  

 Vyberte scénu 

 Zvolte místo uložení 

 Zapnout či vypnout průvodce 

 Zvolte speciální efekty 

 Vyberte rámeček obrázku 

 Zvolte Frekvenci 

 Zapnout či vypnout auto-macro focus 
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Režim Kamery s použitím průvodce 
 

Zvolte  nebo  pro volbu Průvodce. Po stisknutí tlačítka na 

boku PDA, průvodce Vás provede připojením k dalším programům. Tato 

kapitola popisuje nástroje průvodce. 

 

 

Výstup Kamery 

Oblast zobrazování fotografií, 

zůstává poslední sejmutý obrázek 

Nástrojová lišta průvodce 

 

Pokud jste zvolili “Postupné 

sejmutí” poslední obrázek, který 

byl sejmut bude otevřen nebo 

použit pro připojením k jiným 

programům. 
 

Ikona Význam 

 
Návrat do Kamery pro pokračování ve fotografování 

 
Vymazat obrázek 

 
Připojení k Poště 

 
Připojení k Správci Multimédií 

 
Připojení k MMS Zprávám 

 
Připojení k Správcem Obrázků 

 
Připojení k Průvodci Obrázkem 
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Správa snímání pomocí opakované Závěrky 

 

Zvolte  pro výběr “opakované závěrky” režimu průvodce. Po 

stisknutí závěrky si budete moci prohlédnout všechny miniatury, které jste 

pořídili a vymazat ty nepotřebné. 

 

 

Výstup z Kamery 

Zvolte Miniaturu, kterou chcete 

vymazat 

Zvolte  na nástrojové liště pro 

výmaz nepotřebné fotografie 
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Režim digitálního videa 
Nahrávání bez vstupu na obrazovku Kamery: Stiskněte a držte  

Nahrávací tlačítko po dobu několika sekund a poté uvolněte pro začátek 

nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte Nahrávací tlačítko. 

 Zvolte , Programy, Multiméedia, a Kamera, Režim digitálního 

videa. 

1. Protože je podporován pouze horizontální režim, pro nahrávání otočte 

PDA o 90 stupňů. 

2. Pro sejmutí videa otočte PDA tak, aby byla obrazovka obrácena směrem 

k Vám, stiskněte Nahrávací  na boku PDA pro zahájení nahrávání. 

Pro ukončení nahrávání stiskněte znovu Nahrávací tlačítko. 

3. Pro nahrání sebe sama otočte PDA tak, aby byl prohlížeč otočen směrem 

k Vám. 
 

 

Tato kapitola vysvětluje nástroje digitálního videa Kamery 

Výstup z Kamery 

Nástrojová lišta režimu digitálního videa 

Hledáček 
Otevřít nebo zavřít nástrojovou lištu 

Přepínat mezi režimi Kamery a Digitálního videa 

Formát nahrávání je 3GP, můžete si znovu přehrávat video soubory na 

počítači. 
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Ikona Význam 

 Kvalita nahrávání. Čím vyšší rozlišení, tím větší soubor. 

 Zvolit formát souboru 

 Vyberte rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím větší soubor.  

 Vybrat scénu 

 Umožnit nebo zrušit nahrávání zvuku 

 Zvolte místo uložení 

 Zapnout či vypnout průvodce 

 Zvolte speciální efekty 

 Zvolte Frekvenci 

 Zapnout či vypnout auto-macro focus 
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Digitální Video s použitím Průvodce 
 

Zvolte  nebo  pro volbu Průvodce. Po ukončení nahrávání 

Vás průvodce provede připojením k jiným programům. Tato kapitola 

popisuje nástroje průvodce. 

 

 

 

Výstup z Kamery 

Zobrazovací okno fotografií ze zastaví na první scéně videa, které jste 

právě nahráli. 

Nástrojová lišta průvodce 
 

Ikona Význam 

 Návrat do Kamery a následné nahrávání 

 Vymazat video 

 Připojit do Pošty 

 Připojit do Správce Multimédií 

 Připojit do Windows Media 
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Rychlé snímání pomocí hardwarových tlačítek 
 

  

        
 

Zaostřit   Výstup z Kamery 
Přepnout mezi režimem Kamery a nahrávání videa   
Otevřít nebo zavřít nástrojovou lištu   Fotoaparát/Video 

 

 Režim nastavení/Režim průvodce 

      
 

Použijte Navigační tlačítko pro navigaci nahoru, dolů, doleva a doprava 
pro výběr z ikon na displeji. 
Stiskněte prostřední tlačítko pro provedení výběru. 
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Správce Multimédií 
 

 Zvolte , Programy, Multimédia, a Správce Multimédií. 

 

Můžete používat Správce Multimédií pro správu a prohlížení 

multimediálních informací jako jsou obrázky, hudba, video, atd. 

 

Náhled na informace o multimédiích 
 

 

Zvolte složku, kterou si přejete 

zobrazit. 

Zvolte pro změnu seřazení 

seznamu. 

Prohlédnout miniatury. Nastavit dle 

multimediálních informací 

nastavených ve složce. Pokud 

prohledáváte obrázky, zvolte 

miniaturu,kterou si přejete přehrát. 

Zvolte a držte miniaturu a po zobrazení pop-up menu vyberte 

požadovanou funkci. 

Zobrit: Vyberte jiné typy nebo automatické přehrávání obrázků jako 

slideshow. 
Nástroje: Vytvořte novou složku, spojte se s vhodným programem a 

nastavte způsob zobrazení. 
Zobrazit Typ: Zvolte pro zobrazení velkých nebo malých obrázků a počtu 

obrázků v řadě. 

Zvolte pro složku výše. 

 



 

Multimédia  10-11 

Funkce Slide Show 
 

 

 Zvolte Správce Multimédií, 

Zobrazit, a SlideShow. 

 

Dvojtým kliknutím kamkoliv na 

obrazovku spusťte slideshow. 
Po odehrání posledního obrazu  

zvolte displej a ikonu  pro 

ukončení slideshow. 

 

Viz. způsob výše pro ukončení 

slideshow a vstup do obrazovky 

zobrazené vlevo. 
Volba vlastností zobrazení. 

Připojit k jinému dostupnému 

programu. 

Zobrazit celou obrazovku. Pro 

výstup z režimu celá obrazovka 

klikněte na obrazovku a zvolte 

ikonu  v spodním levém rohu 

obrazovky. 

Zobrazit předchozí nebo další 

obrázek. 

Nastavte vhodnou velikost 

obrazovky. 
Zoom. 
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Nástroje Správce multimédií 
 

 

 Zvolte Správce Multimédií, 

Nástroje, a Nastavení. 

Slideshow záložka: Jak je ukázáno 

vlevo, toto je nastavení režimu 

Slideshow. 

Asociace: Zvolte požadovaný typ 

souboru, který chcete otevřít 

pomocí Správce Multimédií. 

Prohlížení souborů: Nastavit 

způsb vyhledávání. 

 

 Zvolte Správce Multimédií, 

Nástroje, a Vybrat. 

Zvolte miniaturu  v levém 

horním rohu, který naznačuje, že 

již byla vybrána. 

Další: Zvolte program, ke kterému 

se chcete připojit. Například pokud 

vyberete “Správce Obrázků,” 

budete k němu připojeni. 
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Editor Obrázku 
 

 Zvolte , Programy, Multimédia, a Editor Obrázku. 

 

Editor Obrázku je používán pro vytváření, editaci a prohlížení obrázků. 

Používejte pro editaci a prohlížení obrázků, které jste pořídili. Můžete také 

použít příslušné příkazy a nástroje Editoru Obrázku jako rotovat, 

roztáhnout, jasnost, atd. pro grafickou práci. 

 

 

Nástroje kreslení. 

Zvolte pro více kreslících nástrojů. 

Kreslení nebo vytváření 

editovaných oblastí. 

Pokud obrázkový soubor přesáhne 

editovatelnou oblast, zvolte 

prohlížecí lištu na pravu nebo spodu 

displeje. 

Soubor: Poskytuje správu souboru 

jako otevírání a ukládání souborů. 
Upravit: Funkce pro úpravu, jako 

např. zpět, kopie a vyčistit. 

Obr.: Speciální efekty pro obrázky. 
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Ikona Význam Nástrojové Lišty Kreslení 

Vyberte barvy pro pozadí a popředí 

 Guma 

 Barva 

 Tužka pro psaní a kreslení čar 

 Rozprašovač 

 Čára 

 Vlnovka 

 Obdélník 

 Elipsa 

 Polygon 

 Zakulacený obdélník 

 Text 

 Výběr 

 Barevná výplň 

 Lupa 

 Štětec 

Ikona Význam Nástrojové Lišty Kreslení 

 Nový dokument 

 Otevřít 

 Uložit 
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Vytvořit Obrázek 
 

 Zvolte , Programy, Multimédia, a Nový Obrázek. 

 

Editor Obrázku poskytuje rámečky ikony, filtry a jednoduché kreslící 

nástroje, které můžete použít při zpracování fotografií a obrázků. Editor Vás 

provede kompletním procesem krok za krokem. Můžete si zvolit, zda chcete 

soubor uložit nebo ho zasla E-mailem nebo MMS Zprávou. 
 

 

Přejít na další krok. 
Předchozí oblast. 

 Vybrat Pozadí Obrázku: 
Vyberte existující fotografii nebo 
obrázek. Například, fotografii, 
kterou jste vyfotografovali. 

 Vyberte Rám Fotografie 
 Zpět 
 Opakovat 
 Celá Obrazovka. Zvolte  

pro návrat. 
 Uložit 

  

 

Návrat do předchozího kroku. 

Vložit název souboru a vybrat 

místo uložení souboru. 

Použijte název systému a uložte do 

vybrané stopy. 

Odeslat: Odeslat E-mailem nebo 

MMS Zprávou. 
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FM Tuner 
 

 Zvolte , Programy, Multimédia, a FM Tuner. 

 

Tento program slouží pro poslech rádia s náhlavní soupravou. Headset 

vylepší kvalitu rádia díky zabudované anténě. 

 

 

Nástrojová lišta: 
Vypnutý displej: Tato funkce 

vypíná displej, zatímco program je 
i nadále spuštěn. Zapněte pro 
aktivaci obrazovky. Pokud je PDA 
ve spánkovém režimu, systém 
ukončí program. 

Mé oblíbené: Vytvořte si seznam 
oblíbených stanic - Mé Oblíbené. 

Rozsah: Změňte frekvenci 
pásma. Použijte funkci pro změnu 
lokálního pásma při cestování do 
ciziny. 
Zobrazit vybranou frekvenci 
pásma. 

 
Zobrazí frekvenci stanice. Zvolte a editujte frekvenci pro změnu stanice. 

Zobrazí se příslušné informace o stanici radia.   

Nastavení hlasitosti. 
Zobrazí seznam oblíbeních stanic. Vyberte položku ze seznamu pro 

poslech stanice. Podržte položku na pár sekund pro uložení této dané 

stanice. 

Vypnout nebo zapnout zvuk. 

 nebo : Hledat první stanici. 

nebo : nastavit předchozí nebo další stanici. 
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Nastavení frekvence stanice. 

Zvolte a editujte frekvenci pro 

nastavení běžné stanice. 

Poznámka: Frekvence musí být v 

legálním pásmu. 

Zrušit. 

OK. 

Vymazat předchozí číslice. 

  

 

Zvolte Mé Oblíbené v hlavním 
displeji k nastavení oblíbených 
stanic. 
Zavřít a uložit nastavení. 
Základní nastavení je EVROPA. 
Pro změnu nastavení držte 
požadovanou záložku po dobu 
několika sekund. 
Seznam oblíbených stanic. 
Vyberte prázdnou položku a zvolte 
+ v nástrojové liště pro editaci 
stanice. 
Nástrojová lišta: 

: Přidat stanici 
: Vymazat stanici 
: Editovat stanici 

: Nastavit pozici v 
seznamu 

: Zavřít bez uložení 
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1111  DDoopprroovvooddnnéé  pprrooggrraammyy  //  
 

Microsoft® Pocket Outlook obsahuje Kalendář, Kontakty, Úkoly, 

Poštu a Poznámky. Můžete používat tyto programy individuálně i propojeně. 

Například emailové adresy uložené v Kontaktech mohou být použity jako 

adresy pro emailové zprávy v aplikaci Pošta. 

 

Použitím synchronizačních nástrojů můžete synchronizovat informace v 

Microsoft Outlook nebo Microsoft Exchange Vašeho stolního počítače 

s Vaším PDA. Tyto informace můžete také synchronizovat přímo se 

serverem Microsoft Exchange. Při kažedé synchronizaci porovnávají 

synchronizační nástroje změny, které jste vytvořili ve Vašem PDA a stolním 

počítači nebo serveru a updatuje oba počítače o poslední nejnovější 

informace. Pro infomaci jak používat synchronizační nástroje se obraťte na 

Nápovědu ve Vašem stolním počítači.  

 

Mezi všemi těmito programy můžete jednoduše přepínat jejich 

kliknutím v  menu. 
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Kalendář: Plánování schůzek a jednání 
 

Použijte Kalendář pro plánování schůzek, včetně jednání a jiných 

událostí. Své schůzky si můžete zkontrolovat v jednom z několika náhledů 

(Program jednání, Denní, Týdenní, Měsíční, a Rok) a snadno přepínat mezi 

náhledy pužitím menu Zobrazit. 

 

 

Zvolte pro dnešní den. 

Zvolte pro zobrazení nebo vložení 

detailu schůzky. 

Zobrazit. 

Zvolte Nabídka a Nová Událost 

pro vytvoření nové schůzky. 

 

Můžete si přizpůsobit displej Kalendáře například změnit první den v 

týdnu, volbou Nabídka, Nástroje, a Možnosti. 
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Nová událost 
 

 

Zvolte pro návrat do kalendáře 

(schůzka bude automaticky 

uložena). 

Zvolte pro výběr textové předlohy. 

Zvolte pro výběr z předchozích 

vložených míst. 

Zvolte pro výběr času. 

Zvolte pro výběr datumu. 

Poznámky jsou dobrým místem pro 

poznačení map a adres. 
 

1. Pokud jste v denním nebo týdením náhledu, zvolte požadované datum a 

čas schůzky. 

2. Zvolte Menu an Nová Událost. 

3. Použitím input panelu vložte popis a umístění. Nejprve klikněte pro výběr 

pole. 

4. V případě potřeby klikněte na datum a čas pro jejich změnu. 

5. Vložte další požadované informace. Abyste mohli prohlížet všechna 

dostupná pole, skryjte input panel. 

6. Pro přidání poznámek zvolte Poznámky. Můžete vložit text, kresbu nebo 

vytvořit záznam. Více informací jak vytvořit poznámky získáte v kapitole 

“Poznámky: Báhlé Myšlenky a Nápady”. 

7. Po zhotovonení nového záznamu zvolte  pro návrat do kalendáře. 

Pokud jste vybrali Připomínka v nové události, Vaše PDA Vám tuto 

událost připomene dle voleb nastavených v , Nastavení, Personal 

tab, Zvuky & Upozornění. 
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Zobrazení přehledu na obrazovce 
 

Pokud kliknete na schůzku v Kalendáři, dojde k zobrazení přehledu na 

obrazovce. Pro změnu schůzky zvolte Upravit. 

 

 

Zobrazí detaily události. 

Náhled. 

Zvolte Menu a Upravit pro změnu 

události.  

 

 

Vytvoření žádosti o schůzku 
 

Můžete použít Kalendář k žádosti o schůzky s uživateli Outlook nebo 

PDA. Žádost o schůzku bude vytvořena automaticky a zaslána buďto po 

synchronizaci Došlé pošty nebo po připojení k Vašemu emailovému serveru.  

K určení jakým způsobem si přejete žádost o schůzku odeslat zvolte Menu, 

Nástroje, a Volby. 
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Plánování schůzky 
 

1. Vytvořte událost. 

2. V detailech události skryjte input panel a poté zvolte Účastníci. 

3. Ze seznamu emailových adres uložených v Kontaktech zvolte účastníky 

schůzky.  

 

Oznámení schůzky je automaticky generováno a uloženo do složky 

Odeslaná pošta. 

 

Více informací jak odesílat a přijímat žádosti o schůzku získáte v 

Kalendář Nápověda a Pošta Nápověda ve Vašem PDA. 
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Kontakty: Hledání Kontaktů Přátel a Kolegů 
 

V Kontaktech můžete uchovávat seznam svých přátel a kolegů tak, 

abyste mohli snado vyhledat informace, které hledáte, ať jste doma či na 

cestách. 

 

 

Zvolte a vložte část jména 

k rychlému vybrání ze seznamu. 

Zvolte k zobrazení detailů 

kontaktu. 

Zvolte a držte do zobrazení pop-up 

menu akcí. 

Tato ikona naznačuje že tento 

příslušný kontakt je uložen na Vaši 

SIM kartě, takže některé informace 

budete moci modifikovat pouze 

pokud je Váš mobilní telefon 

zapnutý. 

Poskytu potřebné menu.  

Například, vyberte Volby pro 

změnu způsobu zobrazování 

informace v seznamu. 

Zvolte pro vytvoření nového 

kontaktu.  
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Nový Kontakt 
 

1. Zvolte Nový. A vyberte typ kontaktu. 

2. Pomocí input panelu vložte jméno a další kontaktní informace. Budete 

muset popojet níže abyste si mohli prohéldnout všechna dostupná pole. 

3. K připsání kontaktu do kategorie kontaktů popojeďte níže a zvolte 

Kategorie a ze seznamu vyberte příslušnou kategorii. V seznamu kontaktů 

si můžete zobrazit kontakty po kategoriích.  

4. K přidání poznámek zvolte Poznámky. Můžete vložit text, kresbu nebo 

vytvořit záznam. Více informací jak vložit poznámku naleznete v kapitole 

“Poznámky: Vkládání myšlenek a nápadů”. 

5. Po ukončení zvolte  pro návrat do seznamu kontaktů.  

 

 

Zvolte pro návrat do seznamu 

kontaktů (kontakt bude 

automaticky uložen). 

Zvolte pro výběr obrázku 

reprezentujícího tento kontakt, po 

vytočení se tento obrázek zobrazí 

na obrazovce, což Vám zjednoduší 

identifikovat kontakt, kterému 

voláte a přídá spoustu zábavy. 

Pohybujte lištou pro zobrazení více 

polí. 

Poznámky jsou vhodným místem 

pro mapy a adresy. 
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Najděte Kontakt 
 

Existují čtyři způsoby pro nalezení kontaktu: 

 

V seznamu kontaktů vložte jméno kontaktu do oblasti pod navigační 

lištou. K opětovnému zobrazení všech kontaktů vymažte text nebo zvolte 

tlačítko napravo od tohoto pole.  

V seznamu kontaktů zvolte Menu, Filtr an vyberte typ kontaktu, který 

chcete zobrazit. K opětovnému zobrazení všech kontaktů vyberte 

Všechny Kontakty. K zobrazení kontaktu, který není přidělen k žádné 

kategori vyberte Žádné Kategorie. 

K zobrazení názvu společností,ve které Vaše kontakty pracují, zvolte 

v seznamu kontaktů Menu, Zobrazit Dle a Společnost. Počet kontaktů, 

které pro tuto společnost pracují sezobrazí na pravo od jména společnosti.  

Zvolte , Programy, a Hledat, vložte jméno kontaktu, vyberte 

Kontakty dle typu a zvolte Hledat. 
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Zobrazení přehledu na obrazovce 
 

Pokud zvolíte kontakt ze seznamu kontaktů, dojde k zobrazení přehledu 

na obrazovce. 

 

 

Náhled kontaktních údajů. Všechny 

dostupné kontaktní informace ze 

seznamu můžete jednoduše zvolit a 

použít. 

Poskytuje příslušné menu.  

Například, vyberte Upravit pro 

změnu kontaktních informací. 

Nebo vyberte Uložit na SIM kartu 

nebo Uložit do Kontaktů pro 

duplicitní uložení do Kontaktů 

nebo SIM karty telefonu. 

Zvolte pro zobrazení poznámek. 
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Úkoly: Seznam aktivních úkolů 
 

Pomocí funkce Úkoly můžete sledovat úkoly, které jsou ještě potřeba 

splnit. 

 

 

Označuje vysokou prioritu. 

Zvolte pro zobrazení nebo úpravu 

detailů úkolu. 

Zvolte a držte dozobrazení pop-up 

menu akcí.  

Zvolte pro změnu statusu.  

Nabízí příslušné menu. 

Například, zvolte Filtr pro výběr 

kategorie úkolu, kterou si přejete 

v seznamu zobrazit. Zvolte Seřadit 

Podle pro výběr systému pořadí 

seznamu. Nebo zvolte Volby pro 

změnu způsobu, jakým je 

informace v seznamu zobrazena.  
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Nový Úkol 
 

1. Zvolte Menu a Nový Úkol. 

2. Pomocí input panelu vložte popis. 

3. Můžete vložit datum zadání úkoly a požadované datum splnění úkolu nebo 

vložit jakoukoliv další informaci prvním kliknutím na toto pole. Pokud je  

input panel otevřen, budete ho muset skrýt, abyste mohli vidět všechna 

dostupná pole. 

4. Pro připsání úkolu do kategorie zvolte Kategorie a vyberte danou 

kategorii. V seznamu úkolů si můžete zobrazit své úkoly dle kategorií. Pro 

přidání poznámek zvolte Poznámky. Můžete vložit text, kresbu nebo 

vytvořit záznam. Více informací, jak vytvořit poznámku, naleznete v sekci 

“Poznámky: „Vkládání myšlenek a nápadů” . 

5. Po ukončení zvolte  pro návrat do seznamu úkolů.  

 

 

Zvolte pro návrat do seznamu 

úkolů (úkol je automaticky uložen). 

Zvolte pro výběr z předloh.  

Poznámky jsou vhodným místem 

pro mapy a kresby.  

 

Pro rychlé vytvoření nového úkolu pouze s předmětem zkontolujte 

Zobrazit úkoly v menu Možnosti. Poté zvolte “Klikněte sem pro přidání 

nového úkolu” a vložte informace o Vašem úkolu. 
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Zobrazení přehledu na obrazovce 
 

Pokud vyberete úkol ze seznamu úkolů, zobrazí se přehledová obrazovka. 

Pro změnu úkolu zvolte Upravit. 

 

 

Zobrazit detaily úkolu. 

Zvolte pro zobrazení a skrytí 

dodatečného přehledu informací. 
Zobrazit poznámky. 

Zvolte pro změnu úkolu. 
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Poznámky: Vkládání Myšlenek a Nápadů 
 

Náhle zachycené myšlenky, připomínky, nápady, thoughts, reminders, 

ideas, kresby, a telefonní čísla si můžete zapsat do Poznámky. Můžete 

vytvořit písemnou poznámku nebo záznam. Také můžete vložit záznam do 

poznámky. Pokud je poznámka otevřena, když vytváříte záznam, bude 

záznam do poznámky vložen jako ikona. Pokud je zobrazen seznam 

poznámek, bude záznam vytvořen jako samostatně stojící záznam.  

 

 

Zvolte pro změnu způsobu seřazení 

seznamu.  

Zvolte pro otevření poznámky nebo 

přehrání záznamu. 

Zvolte a držte do zobrazení 

pop-up menu akcí.  

Zvolte pro nahrávku. 

Nabízí potřebné menu. 

Například, zkontrolujte Zobrazit 

nástrojovou lištu pro Nahrávání 

pro zobrazení nástrojové lišty pro 

pořizování záznamů.  

Zvolte pro vytvoření nové položky. 
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Nová poznámka 
 

1. Vložte Nový. 

2. Vytvořte Vaši poznámku. Více informací jak používat input panel pro 

psaní a kresnení na obrazovku nebo nahrávání záznamů naleznete v 

“Vkládání informací do Vašeho PDA.” 

 

 

Zvolte pro návrat do seznamu 

poznámek (poznámka je 

automaticky uložena). 

Zvolte pro zobrazení nebo skytí 

input panelu. 

Nabízí příslušné menu. 

Například, zkontrolujte Zobrazení 

nástrojové lišty pro Nahrávání 

pro přidání nahrávky k poznámce, 

nebo zkontrolujte Kreslení pro 

psaní na obrazovku. 
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Word Mobile 
 

Word Mobile pracuje s Microsoft Word ve Vašem stolním počítači, aby 

Vám poskytl snadný přístup ke kopiím Vašich dokumentů. Ve Vašem PDA 

můžete vytvářet nové dokumenty nebo můžete kopírovat své dokumenty 

z Vašeho stolního počítače do Vašeho PDA. Synchronizovat dokumenty mezi 

Vašim stolním počítačem aVaším PDA tak, abyste v obou přístrojích měli 

aktuální verze dokumentů.  

 

Pomocí Word Mobile můžete vytvářet dokumenty jako jsou dopisy, 

záznamy z jednání a hlášení ze služebních cest. Pro vytvoření nového 

souboru zvolte , Office Mobile, Word Mobile, a Nový. Objeví se 

prázdný dokument. Nebo, pokud jste si pro svůj nový dokument vybrali 

šablonu v menu Možnosti, objeví se tato předloha s příslušným textem a 

v již nastaveném formátu. V jednom okamžiku můžete mít otevřen pouze 

jeden dokument; pokud otevřete druhý dokument, budete požádáni o uložení 

prvního dokumentu. Dokument, který jste vytvořili nebo editovali můžete 

uložit v různých formátech, včetně Word Document (.doc), Document 

Template (.dot), Rich Text Format (.rtf), and Plain Text (.txt). 

 

Word Mobile obsahuje seznam souborů uložených ve Vašem PDA. 

Klikněte na soubor se seznamu pro jeho otevření. Pro vymazání, pořizování 

kopií a zasílání souborů zvolte soubor ze seznamu a vyčkejte. Poté zvolte 

příslušnou akci z pop-up menu. 
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Zvolte ze seznamu typ složky, 

kterou si přejete zobrazit.  

Zvolte pro změnu způsobu seřazení 

seznamu.  

Zvolte pro otevření dokumentu. 

Zvolte a přidržte položku pro 

zobrazení pop-up menu akcí.  

Zvolte pro vytvoření nového 

dokumentu. 

 

Můžete změnit zoom magnification volbou Náhled a Lupa. Poté vyberte 

Vámi požadovaná procenta. Provložení textu zvolte vyšší procenta a nižší 

pro zbytek Vašeho dokumentu. 

Pokud otevíráte Word dokument vytvořený na Vašem stolním počítači, 

označte „Celá Obrazovka“, abyste si mohli zobrazit celý dokument. 
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Pomocí input panelu napište text do dokumentu. Více informací, jak 

vkládat text, naleznete v sekci “Vkládání informací do Vašeho PDA.” 

Pro formátování existujícího textu a pro editaci textu nejdříve vyberte 

funkci textu. Text můžete vybrat tím samým způsobem jako v dokumentu 

Word pomocí Vašeho stylus místo myši. Můžete prohledávat dokument 

volbou Menu, Editace a Nalézt/Nahradit. 

 

 

Zvolte pro návrat do seznamu 

dokumentů (změny jsou 

automaticky ukládány). 

Klikněte a vyčkejte pro zobrazení 

pop-up menu akcí. 

Zvolte pro formátování textu. 
Nabízí příslušné menu. 

Například zvolte Formát pro 

změnu možností formátu. 

Zvolte Náhled a zkontrolujte 

Nástrojovou lištu pro zobrazení 

panelu nástrojů. 
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Excel Mobile 
 

Excel Mobile pracuje s Microsoft Excel ve Vašem stolním počítači a 

umožňuje Vám snadný přístup ke kopiím Vašich pracovních knih. Ve Vašem 

PDA můžete vytvářet nové sešity, nebo je do něj kopírovat z Vašeho stolního 

počítače. Synchronizovat sešity mezi Vaším stolním počítačem a Vaším PDA, 

abyste měli ty nejaktuálnější verze v obou zařízeních.  

 

Použijte Excel Mobile pro vytvoření sešitů, jako jsou zprávy o výdajích a  

záznamy z cest. Pro vytvoření nového souboru zvolte , Office Mobile, 

Excel Mobile, a Nový. Objeví se prázdný sešit. Nebo pokud jste vybrali pro 

novýsešir předlohu v menu Možnosti, objeví se příslušná předloha 

s příslušným textem a z již naformátovaným textem. Ve stejnou dobu můžete 

mít otevřenu pouze jeden sešit; pokud otevřete druhý sešit, budete požádáni, 

abyste ten první uložili.  

 

Excel Mobile obsahuje seznam souborů uložených ve Vašem PDA.  

Kliknutím na soubor v seznamu dojde k otevření souboru. Pro výmaz, 

kopírování a zasílání souborů označte soubor v seznamu. Poté vyberte 

příslušnou akci z pop-up menu. 
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Excel Mobile nabízí základní nástroje, jako jsou formuláře, funkce, 

seřazování a filtrování. Pro zobrazení nástrojové lišty zvolte Zobrazit a 

zkontrolujte Panel nástrojů. 

 

 

Zde se objeví obsah buněk, po 

vstupu na jejich pole. 

Vyberte obsah buněk pro přenos do 

grafu. 

Tlačítko pro vložení grafu 

Tlačítko pro součet 

Zoom  

  

 

Zvolte Formát Grafu pro 

modifikování příslušných 

informací, jako názvy, titulky, osy, 

typy a série.  
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Tipy pro práci s Excel Mobile 
 

Pro více informací jak používat Excel Mobile zvolte  a Nápověda. 

Upozornění pro práci s velkými sešity v Excel Mobile: 

 

Zobrazte režim celé stránky, abyste viděli co největší část Vašeho sešitu. 

Zvolte Zobrazit a Celá Obrazovka. Pro výstup z režimu celé obrazovky 

zvolte Zobrazit a Celá Obrazovka, čímž dojde k přenastavení. 

Zobrazte a skryjte elementy oken. Zvolte Náhled, Zobrazit a potom 

zvolte elementy, které si přejete skrýt nebo zobrazit. 

Uzavření pracovního listu. Nejprve zvolte buňky, které chcete zavřít.  

Zvolte Zobrazit a Zamknout okna. Můžete uzamknout také horní a levé 

hlavní okna pracovního listu, abyste zachovali viditelné nápisy řad a 

sloupců když se budete pohybovat v rámci listu. 

Rozdělte okna pro náhled různých oblastí velkého pracovního listu. Zvolte 

Zobrazit a Rozdělit. Poté posuňte rozdělující lištu tam, kde ji potřebujete 

mít. Pro odstranění rozdělení, Zvolte Zobrazit a Odstranit Rozdělení. 

Zobrazení a skrytí řad a sloupců. Pro skrytí řad nebo sloupců vyberte 

buňky v řadě nebo sloupci, které chcete skrýt. Poté zvolte Menu, Formát, 

Řada nebo Sloupec a Skrýt. Pro zobrazení skryté řady nebo sloupce 

zvolte Menu, Formát, Řada nebo Sloupec a Zobrazit. 
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Mobilní PowerPoint 
 

Zobrazí PowerPoint slidy vytvořené v PowerPoint 97 a vyšších verzí ve 

Vašem stolním počítači. Formáty včetně souborů .ppt a .pps fines jsou 

podporovány.  

 

 

Zvolte typ složky ze 

seznamu, kterou chcete 

zobrazit.  

Zvolte pro změnu systému 

seřazení seznamu. 

Zvolte pro otevření souboru 

a přehrání slidu.  

Zvolte pro otevření 

naposledy přehrávaného 

souboru. 

Nabízí příslušné menu.  
  

 

Zvolte  v levém spodním 

rohu pro otevření menu. 

Zvolte Konec Zobrazení 

pro ukončení.  
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Windows Media Player 
 

Použití Microsoft Windows Media Player v PDA pro přehrání 

digitálních audio a video soborů uložených ve Vašem PDA nebo na síti. Pro 

přepnutí na Windows Media Player ve Vašem PDA zvolte  a Windows 

Media. 

 

 
 

Použijte celou obrazovku pro 

zobrazení videa.  

Zobrazení internetové stránky. 

Naleznete hudební nebo video 

souboru pro přehrání z 

internetových stránek.  

Návrat na začátek tohoto nebo 

předchozího souboru.  

Zvolte pro přehrání nebo pauzu.  
Zvolte pro přechod na další píseň.  

Zvolte pro nastavení hlasitosti.  

Audio/mute 

Označuje vývoj aktuální stopy. 
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Pro vstup do obrazovky zobrazené 

vlevo zvolte Menu a Knihovna. 

Zvolte Knihovnu.  

Zvolte a držte soubor nebo složku, 

kterou si přejete přehrát, pak zvolte 

Přehrát nebo Zařadit do fronty. 

Menu: Zvolte Otevřít soubor pro 

přehrání souborů, které nepatří do 

této Knihovny. Zvolte 

Aktualizovat Knihovnu pro 

aktualizaci seznamu soborů.  
 

Použijte Microsoft Windows Media Player ve Vašem stolním počítači 

pro kopírování digitálních audio a video souborů do Vašeho PDA. Ve Vašem 

PDA můžete přehrávat soubory Windows Media a MP3. 

 

Pro více informací jak používat Windows Media Player pro PDA zvolte 

 a Nápověda. 
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Internet Explore 
 

Používání Internet Explore 
 

Používání Microsoft® Internet Explorer Mobile pro zobrazení Web nebo 

WAP stránek následujícími způsoby: 

 

Během synchronizace s Vaším stolním počítačem se nahrávají Vaše 

oblíbené internetové stránky a mobilní oblívené, které jsou uloženy 

v podsložce Oblíbené Internet Explorer stolního počítače.  

Připojení k poskytovateli služeb Internetu (ISP) nebo sítě pro práci na 

Internetu. Jak je popsáno v „ Připojení k Internetu“, nejprve je nutno se 

připojit. 

 

Po připojení k ISP nebo síti můžete také stahovat souboru a programy 

z Internetu nebo Intranetu.  

 

K přepnutí Vašeho PDA k Internet Explorer zvolte  a Internet 

Explorer. 
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Prohlížení Internetu 
 

Připojení PDA k Internetu a prohlížení internetových stránek viz sekce 

„Připojení k Internetu“.  
 

1. Zvolte  a Internet Explorer. 

Vlože adresu stránky to lišty pro adresu v horní části obrazovky pro připojení 

se k této stránce. 

2. Použijte rolovací lištu na v pravo nebo ve spodní části obrazovky nebo 

zmáčknete tlačíto pro posunování nahoru a dolu na Vašem PDA pro 

zobrazení obsahu celé internetové stránky.  

 

Zde vložte adresu 

Zvolte pro zahájení 

Zpět 

Nabízí příslušné menu, jako 

například Oblíbené, Přidat 

k Oblíbeným, Domů, a Obnovit. 

 

Kromě přímého vložení adresy se také k internetovým stránkám můžete 

připojit následujícími způsoby: 

Zvolte Oblíbené a pak zvolte jednu stránku ze svých Oblíbených, kterou 

si přejete zobrazit. 

V liště pro adresu zvolte šipku dolů ▼ pro výběr předchozích 

internetových stránek, na které jste vstoupili.   

K přidání oblíbené internetové stránky během používání PDA jděte na 

stránku,kterou si přejete přidat zvolte Přidat k Oblíbeným. 
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Zobrazení Oblíbených a Kanálů  
 

 

Zvolte položku z Oblíbených, 

kterou si přejete zobrazit. 

Zvolte pro přidání nebo vymazání 

složky nebo oblíbené internetové 

stránky. 

 

1. Zvolte Oblíbené pro zobrazení seznamu oblíbených stránek.  

2. Klikněte na stránku, kterou si přejete zobrazit.   

 

Uvidíte stránku, která byla stažena při poslední synchronizace s Vaším 

stolním počítačem. Pokud tato stránka není ve Vašem PDA, budete muset 

provést ještě jednou synchronizaci Vašeho stolního počítače s Vaším PDA, 

nebo se připojit k Internetu, abyste si mohli stránku prohlédnout. 

 

Složka Mobilní Oblíbené 
 

Pouze položky uložené v podložce Mobile Oblíbené ve složce Oblíbené 

v Internet Explorer Vašeho stolního počítače budou synchronizovány s Vaším 

PDA. Tato složka bude vytvořena automaticky, jakmile dojde k instalaci 

nástrojů synchronizace. 
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Oblíbené linky 
 

Během synchronizace je synchronizován seznam oblíbených složek ve 

složce Mobil Oblíbené mezi Vašim stolním počítačem a PDA. Oba počítače 

jsou aktualizované o změny, ke kterým došlo v obouch seznamech v čase 

mezi synchronizacemi. Pokud neoznačíte svůj oblíbený link jako mobilní 

oblíbený, pouze link bude stažen do Vašeho PDA a vy se budete muset 

připojit v Vašemi ISP nebo síti, abyste si prohlédli obsah stránky. Více 

informací o synchronizaci se obraťte na Nápovědu ve svém stolním počítači.  

 

Synchronizace Mobilních Oblíbených Položek 
 

Pokud ve Vašem stolním počítači používáte Microsoft Internet Explorer 

5.0 nebo pozdější verzi, můžete si stahova t oblíbené mobilní linky do svého 

PDA. Při synchronizování mobilních oblíbených linek se nahraje do Vašeho 

PDA obsah internetových stránek, takže si můžete stránky zobrazit i když 

jste právě odpojeni od Vašeho ISP a stolního počítače.  

Použijte zásuvku Internet Explorer instalovaný s nástroji synchronizace  

pro rychlé vytvoření mobilních Oblíbených.  

 

Nová Mobilní Oblíbená Položka 
 

1. V Internet Explorer Vašeho stolního počítače klikněte na Nástroje a 

Vytvořit Novou Mobilní Oblíbenou Položku. 

2. Pro změnu jména linku vložte nové jméno do oblasti Název. 

3. Nebo v Update zvolte požadovanou aktualizaci přehledu. 

4. Zvolte OK. Poslední verze Internet Explorer bude stažena do Vašeho 

stolního počítače. 



 

11-28 

5. Synchronizace Vašeho PDA a stolního počítače. Mobilní oblíbené 

položky, které jsou uloženy ve složce Mobilní Oblíben položky v Internet 

Explorer budou staženy do Vašeho PDA. 
 

Pokud jste nespecifikovali aktualizační přehled v kroku 3, budete muset 

manuálně nahrát obsah, aby jste měli ve Vašem stolním počítači a PDA 

aktualizované informace. Před zahájením synchronizace s Vaším PDA, 

klikněte v aplikaci Internet Explorer ve Vašem stolním počítači na 

Nástroje a Synchronizovat. Uvidíte položky, které byly naposledy 

nahrávány do Vašeho stolního počítače a v případě potřeby budete moci 

manuálně nahrávat jejich obsah. 

Můžete přidat tlačítko do nástrojové lišty Internet Explorer pro 

vytvářených nových mobilních Oblíbených stránek. V aplikaci Internet 

Explorer Vašeho stolního počítače klikněte Zobrazit, Panely Nástrojů, a 

Přizpůsobit. 

 

Úspora Paměti na PDA 
 

Mobilní oblíbené linky zabírají paměť ve Vašem PDA. 

K minimalizování použité paměti: 

 

V nastaveních pro typ Oblíbených ve volbách nástrojů synchronizace  

vypněte obrázky a zvuky nebo zamezte některých mobilních Oblíbených 

do PDA. Viz.: Nápověda pro více informací. 

Omezte počet stahovaných stránek. V aplikaci Internet Explorer stolního 

počítače klikněte pravým tlačítkem myši na mobilní oblíbenou položku, 

kterou chcete změnit a potom na Vlastnosti. V Stahování specifikujte 0 

nebo 1 počet odkazů na stránky, které chcete stáhnout. 
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1122  ÚÚddrržžbbaa  PPDDAA  //  
 

Zálohování 
 

 Zvolte , Programy, Nástroje, a Zálohování. 

 

Zálohování se používá pro zálohu nebo znovu uložení souborů 

uložených v PDA. Můžete zálohovat osobní data jako například Kalendář, 

Kontakty, Úkoly, Osobní Profil, Síťová nastavení, Pošta (E-maily a SMS), 

atd. 

 

Zálohovací prostor 
 

Při zálohování si můžete vybrat z následujících oblastí pro jejich 

uložení: 

 

1. Dokumenty: Data, které jsou zde uloženy se můžou ztratit pokud 

provedené studené vypnutí. Doporučuje se používat tuto oblast pouze pro 

dočasné uložení dat. 

2. Externí paměťová karta 
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Zálohování Souborů 
 

Průvodce 
 

 

Zvolte Zálohovat 

Zvolte  Další a Průvodce Vás 

provede následujímí kroky. 

 Standardní: Přepnout do 

Standardního režimu 

 

Standardní Režim 
 

Zálohujte Vaše osobní data do paměťového prostoru.  

 

Zvolte Zálohovat. 

 

Zvolte pro kontrolu položek 

určených k zálohování. 

Zvolte pro výběr místa uložení ze 

seznamu. 
Zvolte  Zálohovat pro 

začátek zálohování. 

 Pokročilé: Vstup do 

obrazovky Pokročilého nastavení. 
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Pokročilá nastavení 
 

V obrazovce zálohovaných souborů zvolte tlačítko  Pokročilá pro 

vstup do obrazovky Pokročilého nastavení jak je ukázáno níže: 

 

 

Zkontrolujte požadované volby. 

 

Po kontrole této volby Vás 

Průvodce provede kroky 

k dokončení operace, jakmile příště 

otevřete Zálohování. 
Zrušit 

OK 

  

 

Po kontrole “Automaticky 

zálohovaných souborů” zvolte  

pro vstup do obrazovky zobrazené 

na levo.  

Vyberte volby zálohování. 
Vyberte místo, kam zálohovat. 

PDA provádí automatické 

zálohování v případě, že je baterie 

téměř vybita. 

Pro pravidelné zálohování zvolte 

 pro výběr “Plánování 

automatického zálohování.” 
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Po kontrole “Automatického 

zálohování,” zvolte pro vstup do 

obrazovky vlevo. 

 

Frekvence zálohování. 

Zvolte tlačítko datumu na pravo od 

“Začátek” pro nastavení data 

začátku zálohování. 

Zvolte tlačítko času na pravo od  

“Začátek” pro nastavení času 

začátku zálohování. 

Pokud jste vybrali „Týdně“ zvolte 

tlačítko na pravo od “Každý“ pro 

nastavení dne v týdnu určeného pro 

zálohování. 

 

Pokud jste vybrali “Správa starých 

zálohovaných souborů” zvolte  

pro vstup do obrazovky zobrazené 

vlevo. 

 

Kliknutím na šipky udejte počet 

souborů. 

Zvolte soubory, které mají být 

uchovány. 
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Obnova 
 

 Upozornění! 

1. Při obnově souborů systém vymaže současná data v PDA a nahradí je 

zálohovanými soubory.  

2. Abyste měli jistotu, že všechny soubory budou úspěšně obnoveny, 

nepoužívejte PDA během procesu obnovování.  

3. Jakmile byla spuštěna obnova, nemůže být přerušena, zastavena. Během 

toto procesu je třeba opatrnosti. 

4. Po ukončení obnovy dojde k restartu Vašeho PDA.  

 

Režim průvodce 
 

 

Zvolte Obnovit. 

Zvolte  Další a průvodce Vás 

provede všemi následujícími kroky. 

 Standardní: Přepnutí na 

Standardní režim. 
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Standardní Režim 
 

Obnovte zálohovaná osobní data z paměti. 

 

 

Zvolte Obnovit. 

 

Vyberte “Poslední” pod “Obnovit 

od.” Nebo vyberte ze seznamu. 

Zvolte název zálohovaného 

souboru ze seznamu pod “Název 

Souboru.” 

Zvolte  Obnovit pro začátek 

obnovování. 
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Přidávání a Odstraňování Souborů 
 
Programy přidané do Vašeho PDA Pocket PC při výrobě jsou uloženy 

na ROM (pamět pouze pro čtení). Tento software nemůžete odstranit a tento 
soubor nemůžete nikdy žádným způsobem ztratit. Všechny další programy a 
datové soubory přidané do Vašeho PDA po zkončení instalace při výrobě 
jsou uloženy v RAM.   

 
Můžete instalovat jakýkoliv program vytvořený pro Vaše PDA do té 

doby, dokud je ve Vašem PDA dostatek paměti. Nejoblíbenější místo pro 
hledání softwaru pro Vaše PDA je na internetových stránkách PDA  
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc/). 

 

Přidání programů pomocí synchronizačních 
nástrojů 

 
Každý software pro Vaše PDA budete muset nainstalovat nejprve do 

Vašeho stolního počítače před jeho instalací do Vašeho PDA.   
 

1. Zkontrolujte Vaše PDA a typ procesoru tak, abyste zjistili, jakou verzi 
software je třeba instalovat. Zvolte  a Nastavení. On the záložka 
System, zvolte O. V Verze je poznačena informace o Procesoru. 

2. Stáhněte program do Vašeho stolního počítače. (Nebo vložte CD nebo 
disketu, která obsahuje program do Vašeho stolního počítače). Zobrazí se 
jednoduché *.xip, *.exe, nebo *.zip soubory, Setup.exe soubor, nebo 
sposta verzí souborů pro ruzné typy PDA a procesorů. Ujistěte se, že jste 
vybrali program určený pro příslušné PDA a jeho typ procesoru.  

3. Přečtěte si pečlivě instrukce pro instalaci, soubory pro čtení, nebo 
dokumentaci,kterou jste obdrželi spolu s programem. Většina programů 
nabízí speciální instalační instrukce. 

4. Propojte Vaše PDA se stolním počítačem.  
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5. Dvojitým kliknutím na*.exe soubor. 

Pokud se jedná o instalační program, spustí se průvodce instalací. Řiďte se 
instrukcemi na obrazovce. Jakmile se dokončí instalace softwaru ve 
Vašem stolním počítači, instalační program automaticky přenese software 
do Vašeho PDA.   
Pokud se nejedná o instalační soubor, zobrazí se chybová hláška s tím, že 
program je platný, ale je určen pro jiný druh počítače. Budete muset 
přenést tento soubor do Vašeho PDA. Pokud nenaleznete žádné instalační 
instrukce pro tento program souboru Read Me nebo dokumentaci, použijte 
synchronizační nástroje Explore pro kopírování souboru programu do 
složky Programových souborů ve Vašem PDA. Pro více informací, jak 
kopírovat soubory za použití synchronizačních nástrojů, se obraťte na 
Nápovědu.  

Po ukončení instalace zvolte , Programy, a ikonu programu na 
který chcete přepnout . 

 

Přidání programů přímo přes internet 
 

1. Zkontrolujte Vaše PDA a typ procesoru tak, abyste zjistili, jakou verzi 
software je třeba instalovat. Zvolte  a Nastavení. V záložce Systém 
zvolte O. V záložce Verze poznamenejte informace v Procesoru. 

2. Stáhněte program do Vašeho PDA přímo z internetu pomocí PDA  
Internet Explorer. Zobrazí se jednoduchý *.xip, *.exe nebo *.zip soubor, 
Setup.exe soubor, nebo další verze souborů pro různé typy PDA a 
procesory. Ujistěte se, že jste vybrali program určený pro správný typ 
PDA a procesoru.  

3. Pečlivě si přečtěte instalační instrukce, Read Me soubory, nebo 
dokumentaci, kterou jste obdrželi spolu s programem. Většina programů 
nabízí speciální instalační instrukce 

4. Zvolte soubor, například *.xip nebo *.exe. Zahájí se průvodce instalací. 
Řiďte se instrukcemi na obrazovce. 
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Přidání Programu Do Menu Start 
 

 Zvolte , Nastavení, Osobní, a Menu. 

 

 

Zkontrolute programy. 

 

Pokud nenaleznete program na seznamu, můžete také použít Soubor 

Explorer ve Vašem PDA k přenesení programu do složky Menu Start nebo 

použít synchronizační nástroje ve stolním počítači pro vytvoření zkrácené 

verze tohoto programu a umístit ho do složky Menu Start. 

 

Použití File Explorer v PDA: Zvolte , Programy, Soubor Explorer, 

a umístěte soubor (klikněte na seznam složek, pojmenovaný Mé 

Documenty a Mé Zařízení pro zobrazení seznamu všech složek Vašeho 

PDA). Zvolte program a zaklikněte Vyjmout na the pop-up menu. 

Otevřete složku Menu Start umístěnou vesložce Windows, zvolte 

prázdnou oblast okna a zaklikněte Vložit v pop-up menu. 

Nyní se program objeví v  menu. 
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Použití synchronizačních nástrojů ve stolním počítači: Použijte 

Explorer synchronizačních nástrojích pro vyhledávání souborů Vašeho 

umístění programů. Klikněte pravým tlačítkem myši na program a poté 

zvolte Vytvořit zkrácenou verzi. Přeneste ut do složky Menu Start ve 

složce Windows. Nyní se objeví v menu . Pro více informací se 

obraťte na Nápovědu. 

 

 

Odstranění programů 
 

 Zvolte  a Nastavení. V Systému zvolte Odstranění programů. 

 

 

Klikněte na název programu ze 

seznamu pod “Programy v ukládací 

paměti” pro jejich označení a 

potom zvolte Odebrat. 

 

Pokud se program neobjeví v seznamu nainstalovaných programů, 

použijte Průzkumník ve Vašem PDA pro umístění programu, zvolte program 

a poté Odebrat v pop-up menu. 
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Správa Paměti 
 

Přehled Stavu Paměti 
 

 Zvolte , Nastavení, Systém a Paměť. 

 

 

Zvolte Hlavní. 

 

Přehled ukládací a programové 

paměti. 

Najděte: Rychlý link pro 

Vyhledávání programu. 

  

 

Zvolte Paměťová karta. 

 

Přehled současného stavu 

paměťové karty. 

Zvolte pro výběr přídavná nebo 

externí paměťová karta. 
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Zvolte Spuštěné programy  

Klikněte na název 

programu ”Seznam spuštěných 

programů” a po jeho označení 

zvolte Přepnout nebo Ukončit. 
Aktivovat: Spustí se program, 

který jste vybrali. 

Ukončit: Ukončí program, který 

jste vybrali. 

Ukončit vše: Ukončí všechny 

programy v “Seznamu spuštěěných 

programů.” 
 

Hledat Informace O Volné Paměti 
 

Za určitých okolností jako je například nedostatek paměti není PDA 

schopno alokovat paměť automaticky. Tento problém můžete vyřešit 

následujícími způsoby: 
 

 Zvolte , Programy, a Hledat. 
 

 

1. Pro hledání souborů zabírající 

velkou část paměti vyberte “Větší 

než 64 KB” pro ty a zvolte Hledat. 

2. Poté použijte Průzkumník. 
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1. Zvolte , Programy, a 

Průzkumník. Použijte 

Průzkumníka přemístění souborů, 

které chcete přenést na externí 

paměťovou kartu. Zvolte položky, 

které mají být přesunuty a 

zaklikněte Vyjmout nebo 

Kopírovat v pop-up menu. 

Přeneste do paměťovaté karty a 

zvolte Vložit. 

2. Použijte Průzkumník pro vymazání 

souborů, které již nepotřebujete. 

 

 Zvolte , Pošta, Menu, 

Nástroje, Volby, a Paměť 

 
Zkontolujte “Uložené přílohy na 

paměťové kartě” pro automatické 

uložení přiložených souborů 

z E-mailů v budoucnosti. 
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 Zvolte , Internet Explorer, 

Nabídka, Nástroje, a Možnosti. 

 

Zvolte Vymazat Historii a 

Vymazat soubory pro vymazání 

záznamů o internetových 

stránkách, které jste prohlíželi. 
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 Zvolte , Programy, Poznámky/Word Mobil/Excel Mobil, 

Nabídka, a Možnosti. 

 

 

1. Jděte Poznámky obrazovky 

seznamu souborů. 

2. Zvolte Nabídka a Možnosti. 

  

 

3. Zvolte funkční tlačítko “Uložit do” 

a vyberte SDMMC ze seznamu. 

Toto naznačuje, že právě používáte 

Vaší paměťovou kartu. Od této 

chvíle budou nové soubory 

automaticky ukládány do této 

paměťové karty.   

Následujte stejné kroky jako pro 

Poznámky v Word Mobil a Excel 

Mobil. 

 

Také můžete použít funkce Přejmenování/Přemístění nebo Uložit 

jako nabízené programem výše pro přemístění nebo uložení souborů na 

paměťovou kartu.   
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Systémové Informace 
 

 Zvolte , Nastavení, záložka Systém, a Systémové Informace. 

 

 

Zvolte + nebo – pro zobrazení 

nebo skrytí systémových informací. 
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1133  HHllaassoovvéé  OOvvllááddáánníí  //  
 

 Zvolte , Programy a Hlasové ovládání. 

 

Hlasové ovládání je software postupného rozeznávání hlasu v PDA. 

Hlasové ovládání dovoluje uživateli používat jeho vlastní hlas k vytáčení a 

ovládání funkcí. Hlasové ovládání má následující rysy: 

 

 Plný systém hlasového ovládání, který dovoluje uživateli provádět operace 

(například telefonování nebo spuštění aplikací) rychle bez použití rukou. 

 Použití rozeznávací technologie Speaker-Independent (SI), která dovoluje 

uživateli používat PDA ihned bez toho, aby musel vstoupit do systému.  

 Nabízí Konverzační UI pro rady začátečníkům jak používat hlasové 

příkazy konverzační metodou. Uživatel pak může používat příkazy velmi 

jednoduše bez jakékoliv praxe. 

 Nabízí Hlasový tag a funkci “digitální model adaptace” tak aby si uživatel 

přizpůsobil osobní nastavení atím zvýšil rozpoznávání a pohodlnost 

používání. 

 

Hlasové ovládání nabízené tímto produktem nepotřebuje osobní 

trénink nebo nahrávání. Můžete používat hlasovou kontrolu pro ovládání 

PDA téměř okamžitě. Zvolte Hlasové ovládání na boku PDA a n poté, co 

Vás systém vyzve “Řekněte příkaz,” pouze odpovězte “Start Solitaire” a 

objeví se hra Solitaire. 
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Zahájení Hlasového Ovládání 
 

Zde jsou dva způsoby pro spuštění Hlasového ovládání: 

 

1. Zvolte , Programy, Hlasové ovládání, a Hlasový příkaz. 

2. Hlasový příkaz. Stiskněte tlačítko na boku PDA k spuštění Hlasového 

ovládání. 
 

 

Zobrazí formát hlasového příkazu. 
ReStart: Restart Hlasového 

ovládání. 

Menu: 

Nastavení: Nastavit Hlasové 

ovládání. 

Nápověda: O Hlasovém ovládání. 

Konec: Konec Hlasového ovládání. 

   

 

Zvolte , 

Nastavení, Osobní, a   

Tlačítka pro 

předefinování 

klávesové zkratky 

Hlasového ovládání 

nebo jiné hardwarové 

tlačítko. 

Tlačítko 
Hlasového 

Ovládání
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Formát Hlasového Ovládání 
 

 Stiskněte tlačítko Hlasového ovládání na PDA a vstupte do obrazovky 
Hlasové ovládání. 

 

 Hlasové vytáčení jmen 

Použití: Hovor <Kontakt> v <Home/Work/Mobile> 

Příklad 1: Volat Jennifer Lopez 

Příklad: Volat Jennifer Lopez na mobil 

 Hlasové zobrazování kontaktů 

Použití: Zobrazit <Kontakt> v <Home/Work/Mobile> 

Příklad 1: Zobrazit Eric Clapton 

Příklad 2: Zobrazit Eric Clapton v práci 

 Digitální hlasové vytáčení 

Použití: Digitální vytáčení 

Příklad: Digitální vytáčení 

 (Systém: Jaké číslo) 

29109088 

 Zahájení Aplikace 

Použití: Start <Aplikace> 

Příklad: Start Kalendář 

 Hlasové zobrazování událostí 

Použití: Dnešní/Zítřejší/ 

Událost tohoto týdne 

 Přehrání hlasu, Hudební soubory 

Použití: Přehrát <Název hudebního 

souboru> 

Příklad 1: Přehrát The Moment 

Příklad 2: Přehrát SHE album 

Příklad 3: Přehrát hudbu 

 Nashledanou 

Použití Nashledanou 
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 Tipy 

 Všechny jména v Kontaktech se automaticky stanou rozeznatelnými 

kontakty v „Hlasovém vytáčení“. Avšak pokud počet kontaktů přesáhne  

1000 položek, další položky nebudou systémem rozeznávány. Pro přidání 

těchto položek Hlasového ovládání pro jejich rozeznání zvolte Menu a 

Nastavení nebo spusťte Nastavení hlasového ovládání pro kontrolu a 

manuální přidání těchto kontaktů. 

 Pokud je Vaše hlasitost příliš nízká nebo pokud je Vaše okolí tak hlasité, 

že systém nemůže rozeznat Váš hlas, vyzve Vás, abyste svou hlasovou 

volbu zopakovali. Upravte vzdálenost mezi Vámi a PDA nebo omezte 

okolní hluk a zkuste znovu. 

 

 Tipy 

Pokud má uživatel příliš silný přízvuk, který může mít za následek špatné 

hlasové rozlišování, použijte následující způsoby pro trénování a tím pro 

zvýšení rozlišovací schopnosti: 

1. Zvolte Menu, Nastavení, a Digitální Tréning. 

2. Zvolte Nastavení hlasového ovládání a Digitální Tréning. 

 

 Tipy 

 Také můžete zvolit Hlasové ovládání, Menu, a Konec pro vypnutí 

Hlasového ovládání. 

 Pokud otevřete další program použitím Hlasového ovládání a zakryjete 

obrazovku Hlasového ovládání, Hlasové ovládání bude automaticky 

ukončeno. 
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Nastavení Hlasového ovládání 
 

Existují dva způsoby jak spustit Nastavení Hlasového Ovládání: 
 

 Zvolte , Programy, Hlasové ovládání, a Nastavení Hlasového 

Ovládání. 

 Zvolte Menu a Nastavení při používání Hlasového ovládání. 
 

Nastavení hlasového ovládání umožňuje uživateli personalizovat 

nastavení Hlasového ovládání, přidávat a odstraňovat kontakty nebo 

aplikace v rámci rozeznávací škály, nahrávat hlasové příkazy nebo přehrávat 

příkazy, aby uživatel vyslovoval své příkazy co nejpřesněji.  

 

Nastavení Kontaktů 
 

Zvolte Nastavení hlasového ovládání a Kontakty. V nastavovací 

stránce se objeví všechna jména a jejich statusy (ať je či není vybrán, s nebo 

bez hlasového příkazu) v Kontaktech. 
 

 

Zkontrolujte funkci v čtverečku 

Pokud je kontakt označen, může 

být normálně identifikován. Pokud 

není označen, znamená to, že není 

součástí rozeznávací řady. Prosím 

vytvořte hlasový záznam. 

 Ikonka se rty: Hlasový příkaz 

je vytvořen. 

Klikněte na jméno kontaktu pro 

jeho označení pro použití tlačítky 

  . 
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 Přehrát: Přehrát nahraný zvukový příkaz pro tento kontakt pro 

poslech toho, jak má být vyslovován.   

 Vytvořit: Znovu nahrát zvukový příkaz pro tento kontakt. 

 Vymazat: Vymazat hlasový příkaz pro tento kontakt. 

Kontakty: Nastavuje hlasové příkazy pro Kontakty. 
Aplikace: Nastavuje hlasové příkazy pro aplikace. 

Digitáoní Tréning: Nastavuje hlasový příkaz pro digitální vytáčení. 

Advanced Settings: Udává délku a citlivost digitálního vytáčení. 
 

Například, zaznamenat  Alex Cooper v Kontaktech jako Sweet Heart. 

 

1. Zvolte Alex Cooper. 

2. Zvolte  Vytvořit 

3. Po pípnutí řekněte slova “Sweet Heart” která chcete nahrát. 

4. Až uslyšíte druhé pípnutí, znovu řekněte “Sweet Heart”. 

5. Po druhém nahrání systém přehraje hlas, který jste právě nahráli, což 

znamená, že systém vytvořil hlasový příkaz. 

6. V tomto okamžiku se napravo od Vašeho kontaktu Alex Cooper objeví 

ikona se rty , , což znamená, že pro toto jméno byl vytvořen hlasový 

příkaz. Toto je užitečné při identifikování, které kontakty již mají přiřazen 

hlasový příkaz. 

7. Pro vytvoření dalšího hlasového příkazu zvolte  Vytvořit a opakujte 

výše uvedené kroky. 

8. Zvolte  Vymazat pro odstranění hlasového příkazu. 
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 Tipy 

 Můžete vybrat Kontakty, které mají být přiřazeny do rozeznávací řady 

Hlasového Ovládání. Někdy systém automaticky přidává všechna jména 

z rozeznávací řady. 

 Pokud počet Kontaktů přesáhne 1000 položek, systém nebude ty 

následující rozeznávat. Pro přidání těchto položek do Hlasového 

ovládání manuálně označte čtvereček před kontaktem. 
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Nastavení Aplikací 
 

Zvolte Nastavení Hlasového Ovládání a Aplikace a Nastavovací 

stránka zobrazí aplikace a nastavení instalované PDA  a pak Programy 

(ať je či není vybráno, s nebo bez hlasového příkazu). 

Můžete vybrat, které aplikace mají být přidány do rozpoznávacích řad 

Hlasového ovládání. Někdy systém automaticky přidá všechny aplikace do 

rozpoznávací řady < Application > v “Hlasové otevřené aplikace.” Nezáleží 

na tom, jestli instalujete novou aplikaci, systém okamžitě aktualizuje a přidá 

novou aplikace do rozpoznávací řady. Toto Vám pomůže ušetřit čas při 

hledání aplikací. 

 

 

Označte funkci čtverečku. 
Pokud je aplikace označena, může 
být normálně identifikována. 
Pokud není označena, znamená to, 
že není součástí rozpoznávací řady. 
Pokud je čtvereček šedý nebo 
nemůže být označen, znamená to, 
že tato položka je nerozpoznatelná. 
Vytvořte hlasový příkaz pro přidání 
šedé položky do rozpoznávací řady. 

 Ikona se rty: Je vytvořen 
hlasový příkaz. 
Zvolené aplikace jsou označeny a 
mohou být používány funkcemi 

  . 
 Přehrát: Přehrát nahraný hlasový příkaz pro tuto aplikaci a 

poslechnout si výslovnost. 

 Vytvořit: Opětovně nahrát hlasový příkaz pro tuto aplikaci. 

 Vymazat: Pokud je tam ikona se rty, hlasový příkaz pro tuto aplikaci 

může být vymazán a znovu uložen. 
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Příklad aplikace: Přejete si nahrát Windows Live™ Messengers 

jako“Chat room.” 

 

1. ZvolteWindows Live™ Messengers. 

2. Zvolte  Vytvořit. 

3. Po pípnutí vyslovte “Chat room” , který chcete nahrát. 

4. Po druhém pípnutí zopakujte předchozí hlášku “Chat room”. 

5. Po druhém nahrání systém přehraje zvuk, který byl nahrán jako znamení, 

že byl vytvořen hlasový příkaz. 

6. V tomto okamžiku se objeví ikona se rty  v pravo od Windows Live™ 

Messengers což znamená, že pro název této aplikace byl vytvořen hlasový 

příkaz. Toto je velmi užitečné při identifikace která aplikace již má 

přiřazen hlasový příkaz. 

7. Pro vytvoření dalšího hlasového záznamu zvolte  Vytvořit a 

zopakujte výše uvedené kroky. 

8. Zvolte  Odstranit pro vymazání hlasového příkazu.  
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Nastavení Hudby 
 

Zvolte Nastavení Hlasového Ovládání a Hudba, nastavovací stánka 

zobrazí seznam hudebních souborů a status konfigurace specifické složky ve 

Vašem PDA nebo na paměťové kartě.   

 

Pokud přidáváte Nový hudební soubor, systém v reálném čase 

automatický přidá tento soubor k Vaším rozpoznávací řadě, čímž Vám ušetří 

čas hledáním Vašich hudebních souborů. 

 

Formát hudebních souborů .MP3 a .WMA je podporován a systém 

automaticky aktivuje všechny hudební soubory uložené v následujících 

složkách: 

 

1. Všechny složky na Vaší paměťové kartě. 

2. Složka Mé Documenty ve Vašem PDA nebo jakákoliv složka, která je 

uvnitř složky Mé Dokumenty. 

3. Pokud chcete přenést soubor do Vašeho PDA přes synchronizační nástroje  

musíte soubory umístit buď do složky Playlists nebo složky Hudba. 
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Označte funkci čtverečku 

Pokud je označeno jméno 

hudebního souboru, může být 

normálně identifikován. Pokud 

není označen, znamená to, že není 

součástí rozpoznávací řady. Pokud 

je čtvereček šedý a nemůže být 

označen, znamená to, že je tato 

položka nerozpoznatelná.  

Vytvořte hlasový příkaz pro přidání 

šedé položky do rozpoznávací řady. 

 Ikonka se rty: Je vytvořen hlasový příkaz. 

Zakliknutí hudební soubor je označen a může být ovládán funkcemi  

 . 

 Přehrát: Přehrát nahraný hlasový příkaz pro tento hudební soubor a 

poslechnout si jak je vyslovován.   

 Vytvořit: Opakovaně nahrát hlasový příkaz pro tento soubor. 

 Odstranit: Pokud obsahuje ikonku se rty, hlasový příkaz pro tento 

hudební soubor může být vymazán. 
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 Tipy 

 Po ukončení nahrání můžete označit“Použít přizpůsobený model” pro 

použití osobního nastavení, které bylo vytvořeno přímo pro Vás. Je 

doporučeno vyslovit všech 10 sad čísel, aby byl efekt adaptce co možná 

nejjasnější. Pokud nechcete použít přizpůsobený model, pak pouze zrušte 

označení “Použít přizpůsobený model.” 

 Pokud jste vyzkoušeli 10 sad čísel jako 1 sadu hlasového modelu, systém 

Vám ukáže,že všechna číslam jsou již nahrána, když spustíte tuto funkci. 

Pokud některé z těchto čísel nebylo ještě nahráno, systém se vrátí na 

místo, kde byl posledně ukončen a dovolí Vám pokračovat 

s nedokončenou částí.  

 Také můžete zakliknout  Odstranit vše a systém vymaže poslední 

hlasový model, který byl nacvičován a dovolí Vám trénovat další model.  
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Pokročilá Nastavení 
 

Citlivost nastavení je pro hlasové rozpoznávání. Nastavení “Délka 

telefonního čísla” udává maximální počet znaků, které můžou být vloženy 

jako telefonní číslo. Tato nastavení pomůže lepšímu rozpoznávání. 

 

 

Citlivost: Pokud použijete toto 
nastavení, systém hlasového 
rozpoznávání není tak přísný 
během provádění úkolu hlasového 
rozlišení, v dalších slovech pod 
tímto nastavením systém odpoví na 
Vás hlas nejčastěji a nebudou se 
často opakovat situace bez zpětné 
odpovědi. Měli byste přenastavit 
systém na Citlivý v stabilně 
hlučném prostředí, například ve 
vlaku, nebo v továrně, atd. 

Normální: Normální je nejlepší pro běžná prostředí. 
Přesný: Při Přesném nastavení je systém více přísný při provádění 
hlasového příkazu. Chyby při rozeznávání jsou méně pravděpodobné, 
pokud máte systém nastaven na tento režim.   
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FAQ 
 

Otázka: Chci zavolat své kamarádce Andy Miller, ale nebaví mě číst 

manuály. Co potřebuji vědět, abych mohla provést hovory?  

Odpověď: Ujistěte se, že máte telefonní číslo a jméno Andy Miller uloženo 

v seznamu kontaktů. Zmáčkněte tlačítko Hlasového ovládání a 

vyslovte “Hovor Andy Miller.” 
 

Otázka: Přidala jsem nový kontakt, ale nelze rozpoznat. 

Odpověď: 

1. Systém rozpozná pouze anglická slova a písmena nebo čísla. Jakékoliv 

symboly nebo značky budou ignorovány. Avšak pro tyto položky můžete 

vytvořit hlasový příkaz. 

2. Pokud počet kontaktů přesáhne 1,000 položek, systém ty následující již 

nerozezná, aniž by byly manuálně aktivovány uživatelem. 

3. Abyste se mohli podívat na atributy příkazů hlasového kontaktu, jděte na  

Kontakty v Nastavení Hlasového Ovládání. 

 

Otázka: Minulý měsíc jsem nahrál hlasový příkaz pro mého kamaráda, 

ale zapomněl jsem, co jsem nahrál. Musím tento hlasový 

záznam předělat? 

Odpověď: Ne! Pouze zvolte Nastavení Hlasového Ovládání, Kontakty, 

vyberte kontakt a zvolte  Přehrát. 



 

Hlasové Ovládání  13-15 

Otázka: Dnes jsem provedl digitální trénink, ale zjistil jsem, že 

přesnost je horší než dříve, co mám teď dělat? 

Odpověď: Můžete znovu zopakovat digitální trénink na nějakém tichém 

místě. Zvolte Nastavení Hlasového Ovládání, Digitální Tréning, 

a zrušte označení “Použít upravený model.” Nebo pouze zvolte 

 Odstranit všechny pro odstranění modelu. Tímto způsobem 

ušetříte paměť. 

 

Otázka: Omylem jsem aktivoval Hlasové ovládání, Jak to mohu 

zrušit? 

Odpověď: Vyslovte “Nashledanou.” 
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1144  SSppeecciiffiikkaaccee  //  
 

Položka Popis 

Operační systém Windows Mobile® 6 Professional 

Procesor Samsung SC3 2442, 400 MHz 

Paměť 128 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM 

Displej 2.8", 640 x 480 (VGA), 65,536 barev, TFT-LCD 

Komunikace  GSM/EDGE Quad-band 850/900/1800/1900 MHz 

 GPRS/EGPRS Class B, Multi-slot Class 10 

 Bluetooth® v2.0 Class 2 + EDR 

 WiFi IEEE 802.11b/g 

GPS Built-in GPS modul (SiRF Star III) 

TMC funkce podporována * (* může se regionálně 

lišit) 

Rozšiřující slot MicroSD 

Kamera 2.0 Mega Pixels 

Rozlišení až do 1600 x 1200  

Podpora Auto-Macro Focus 

Rozhraní/Audio Lokální microphone and reproduktor 

Externí stereo headset jack 

Rozhraní/Data USB Sync, headset jack 

Zdroj energie Baterie: 1530 mAh Li-Ion Polymer, znovunabíjecí, 

vyměnitelná 

AC Adaptér: 100~240 VAC/50~60 Hz, 5V/1A DC 
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Položka Popis 

Teplota okolního 

prostředí 

Denní operace: 0°c ~ 40°c; uchovávání: -10°c ~ 50°c 

Vlhkost okolního 

prostředí 

45% ~ 85% 

Rozměry 113 x 59.5 x 15.5 mm (LxWxH) 

146 g včetně baterie 

Zvláštní 

Příslušenství 

Baterie, Nabíječka do automobilu, náhlavní souprava 

Bluetooth®  

 

Design a specifikace se mohou měnit bez upozornění.  
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1155  KKoonnttrroollnníí  ppřřeeddppiissyy  aa  

bbeezzppeeččnnoossttnníí  pprroohhllááššeenníí  //  
 

Informace SAR  
 

Před prvním použitím si pečlivě pročtěte tento manuál 

Varování:: Redukované elektromagnetické vlny, je třeba opatrné používání. 

 

GSM Head: 0.743 mW/g (10g) 

DCS Head: 0.441 mW/g (10g) 

CE WLAN Body: 0.127 mW/g (10g) 
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Zdravotní a bezpečnostní upozornění 
 

Ochrana baterie 

 Používejte pouze AC adapter, který jste obdrželi spolu s tímto produktem. 
Nepoužívejte podobné položky, které patří k jiným produktům. AC 
adaptér tohoto produktu, je určen pouze pro použití spolu s tímto 
produktem. Nepoužívejte ho pro jiné elektrické zařízení. 

 Řiďte se specifikacemi výrobce baterie: Nenabíjejte baterii pokud je 
okolní teplota vyšší než 45ºC. Nevkládejte a nepoužívejte baterii pokud je 
okolní teplota vyšší než 50ºC. Hrozí poškození baterie. 

 Nepokoušejte se rozložit,rozbít, nebo jinak poškodit baterii. Nebezpečí 
úrazu. 

 

Bezpečnost prostředí aplikace 

 Nevystavujte PDA přímému posobení následujích prostředí: rychlé 
změny teploty, vysoká teplota (přímé vystavení slunečního záření nebo 
nebo vysokým teplotám), extrémně nízká teplota, vysoký tlak nebo 
prašná a vlhká místa. Nenamáčejte nebo nevlhčete PDA vodou nebo jinou 
tekutinou. 

 Neumísťujte PDA blízko elektrických zařízení (jako televizorů, počítačů, 
skenerů, přehrávačů, faxů, vysoušečů vlasů, atd.) která by mohla 
generovat elektrostatickou interferenci. 

 Nevystavujte PDA silným nárazům. 

 Nepoužívejte obyčejné pero ani žádný jiný předmět s ostrým hrotem pro 
ovládání obalu nebo obrazovky PDA (LCD panelu), aby nedošlo 
k poškození nebo poškrábání povrchu. 

 K otírání PDA nepoužívejte žiraviny nebo těkavé kapaliny. V případě 
potřeby použijte k otření PDA suchý hadřík nebo ubrousek. 
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Bezpečnostní varování 
 V případě, že bude Vaše PDA poškozeno, vraťte jej prosím na místo, kde 
jste jej zakoupili. Nepokoušejte se zlikvidovat toto zařízení sami. 
 Nebudeme zodpovědni za jakékoliv vzniklé reklamace, při kterých bude 
prokázáno chyba vzniklá neuposlechnutím pravidel pro uživatele PDA. 

 

Bezpečnost Dat 

 Tato společnost není zodpovědná za ztrátu nebo poškození dat v PDA 
způsobených nesprávným používáním tohoto zařízení. Důležitá data si 
zálohujte odděleně ve Vašem notebooku nebo použijte USB příslušenství, 
které je součástí tohoto produktu a které má sloužit k uchovávání 
důležitých dat ve Vašem počítače nebo paměťové kartě. 

 

Omezení soukromí 
 Některé země vyžadují úplné odtajnění nahraných telefonních hovorů, a 
vyžadují, že musíte informovat osobu, se kterou hovoříte, že je Váš 
telefonický hovor nahráván. Vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení 
platné v dané zemi při používání Vašeho PDA.  

 

Důležitá Bezpečnostní Opatření 
 Při používání tohoto zařízení musí být dodržovány níže uvedené 
bezpečnostní opatření. 

Bezpečnost na letištích, lékařských zařízení a hořlavých prostředích 

 Pokud jste v letadlech, v lékařských zařízeních nebo na čerpacích 
stanicích, kde není povoleno používání bezdrátových komunikačních 
zařízení a kde tyto zařízení musí být vypnuty , prosím přejděte na Správu 
Bezdráťové sítě a vyberte tlačítko VŠE VYPNUTO Pro vypnutí 
mobilního telefonu ve Vašem PDA, Bluetooth, a funkcí bezdrátové sítě 
LAN. Zmáčknutím “Zapínacího tlačítka” na PDA dojde pouze k vypnutí 
displeje. 



 

15-4 

Bezpečnost v Letadlech 

 Z důvodu možných interferencí, které tento výrobek způsobuje leteckému 
navigačnímu systému a jeho komunikační síti, je používání tohoto 
produktu na palubě letadel ve většině zemí protizákonné. 

 

Interference S Funkcemi Lékařských Přístrojů  

 Tento produkt může způsobit výpadek lékařských přístrojů. Vě většině 
nemocnic a lékařských zařízení je používání tohoto zařízení zakázáno.   

 

Omezení 

 Nepoužívejte toto zařízení na čerpacích stanicích. Používání tohoto 
zařízení je také zakázáno ve skladech pohonných látek a paliv, 
chemických továrnách a míst, kde se vyskytují výbušniny. 

 

Bezpečnost pro okolí 

 Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích, ve skladech paliv nebo 
tam, kde dochází k odstřelování, nebo na místech s hrozícím výskytem 
explozí, jako jsou, tankovací místa, podpalubí člunů, převážející nebo 
uskladňovací prostory pro paliva nebo chemické látky, a oblasti, kde se 
ve vzduchu mohou vyskytovat chemikálie nebo částice prachu. Pamatujte, 
že jejich jiskření může způsobit explozi nebo požár s následkem zranění 
nebo dokonce smrti. 
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Prostředí s možností výbuchu 

 V jakýchkoliv prostorech s možností výbuchu nebo výskytu vznětlivých 
materiálů, by měl být přístroj vypnut a uživatel by měl dodržovat všechny 
pravidla a instrukce. Jiskření v takovýchto oblastech může způsobit 
explozi s následkem vážného zranění, nebo dokonce smrti. Uživatelům je 
doporučeno nepoužívat toto zařízení na čerpacích místech jako jsou 
servisní nebo čerpací stanice. Uživatelům je připomínána potřeba 
dodržování omezení používání radiového zařízení v palivových skladech, 
chemických továrnách nebo tam, kde dochází k odstřelování. Oblasti 
s možností vzniku exploze jsou často, ale ne vždy, jasně značeny. Mezi 
tyto patří palivové oblasti, podpalubí člunů, převážející nebo 
uskladňovací prostory pro paliva nebo chemické látky, a oblasti, kde jsou 
v ovzduší obsaženy částice prachu, zrníček a jiné nečistoty. 

 

Nejonizující záření 

 Tento produkt by měl být provozován pouze normálních podmínek. 
V souvislosti s mobilním radiovým přenosovým zařízením, je uživatel 
tímto upozorněn, že pro dosažení požadované funkčnosti a pro 
bezpečnost okolních lidí je doporučeno, aby se žádná část lidského těla 
nedostala do blízkosti antény během provozu zařízení.   

 

Bezpečnost na cestách 
 Řidičům motorových vozidel není dovoleno držet během řízení v ruce 
telefonní přístroje, kromě případů nebezpečí. V některých zemí je 
povolena alternativa používání hand-free zařízení. 
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1166  FFAAQQ  //  
 

1. Jaké vlastnosti má PDA? 

Odpověď: 
Zabudovaný 802.11b/g bezdrátový síťový modul. 
Zabudovaná kamera a kvalita filmu jsou na lepší úrovni než je tomu u 
jiných PDA značek této třídy. 
Nejnovější Windows Mobile® 6 Professional operační systém se všemi 
svými nastaveními uloženými v paměti ROM. Nemusíte se obávat ztráty 
dat, i když se PDAúplně vybije. Extrémně velký paměťový prostor je 
schopen uložit velkém množství osobních dat a aplikačních programů.   
 

2. Jak si mohu nakonfigurovat bezdrátovou síť? A jak se připojím k 

Internetu? 

Odpověď: Wireless Manager Vám pomůže s ovládáním zařízení 

Bluetooth, GSM mobilního zařízení a Vaší bezdrátové sítě. 
Poté, co jste si koupili kreditní body pro připojení k Internetu přes 
bezdrátové připojení, bude Vám přidělena IP adresa, DNS jméno adresy 
serveru, Proxy server, číslo připojovacího portu a informační síťový klíč. 
Tyto informace budete potřebovat k úspěšnému připojení k Internetu. 
Firemní síťě mohou někdy požadovat dodatečné informace. Pro získání 
těchto informací prosím kontaktujte správce Vaší počítačové sítě. Pokud 
používáte Vaší bezdrátovou síť poprvé, prosím obraťte se na kapitolu 
“Konfigurace Vaší bezdrátové sítě” a nastavte nezbytnou konfiguraci. 
Bezdrátové připojení můžete aktivovat volbou ikony  Wireless 
Manager. Poté, co Vaše PDA detekuje dostupnou bezdrátovou síť a 
připojí se k ní, v horní části obrazovky se objeví ikonka  , což znamená, 
že Vaše PDA bude úspěšně připojena k síťovému aktivnímu bodu 
(Přístupový bod). V tomto okamžiku bude indikátor v horním levém rohu 
Vašeho PDA svítit oranžově. 
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3. Nemůžu zapnout mé PDA. Co mám dělat? 

Odpověď: 

Ujistěte se, že baterie PDA je dostatečně nabita.   

Připojte Vaše PDA k nabíječce a ujistěte se, že svítí červený indikátor 

nabíjení. Stiskněte “Zapínací tlačítko.” 

Pokud se přes výše uvedené stále nedaří zapnout Vaše PDA, proveďte 

následující kroky: Odstraňte zadní kryt PDA a zkontrolujte, zda je baterie 

na místě. Pokud ne, systém nemůže být nastartován. 
 

4. Obrazovka mého PDA zamrzla nebo systém neodpovídá. Co mám 

dělat? 

Odpověď: 

Můžete resetovat Vaše PDA. To znamená restartovat celý systém 

k odhalení neužitečných zdrojů tak, aby se systém mohl vrátit do 

normálního stavu.   

Pokud jste resetovali Vaše PDA, ale jeho fungování stále ještě není 

v pořádku, bude potřeba, abyste provedly studené vypnutí, abyste tento 

problém vyřešili.   

Jak provést studené vypnutí: Zmáčkněte a držte “Zapínací tlačítko” jednou 

rukou a použijte stylus pro stisknutí „ Resetovacího tlačítka“ druhou rukou. 

Uvolněte “Zapínací tlačítko” a “Resetovací tlačítko” zároveň. Pokud 

odpovíte“Ano” na otázku, která se zobrazí po studeném vypnutí. 

(Vymazat všechna data a nahrát standard?) Vámi instalované 

programy, vlastní nastavení a vlastní data (“Kontakty” a “Kalendář”) 

zmizí. Vrátí se do původního nastavení. 

Proto Vám narhujeme kopírovat Vaše data do paměťové karty. Data 

uložená v paměťové kartě nezmizí následkem studeného vypnutí. Nebo 

můžete synchronizovat data Vašeho PDA s Vaším stolním počítačem. 
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5. Proč mé PDA nevydává žádný zvuk? 

Odpověď: 

Zvolte ikonu  v pravém horním rohu obrazovky, potom vyberte 

možnosti ovládání hlasitosti nebo upravte hlasitosti zvuku příchozího 

hovoru. 

Nebo můžete použít klíč ovládání hlasitosti. 

 

6. Proč se obrazovka mého PDA automaticky zhasíná? 

Odpověď: Zvolte , Nastavení, záložku Systém, Podsvícení, a 

Napájení nebo Externí napájení. Možná zjistíte, že pokud zvolíte 

Napájení, po 30 sekundách Podsvícení automaticky zhasne; při externím 

napájením po 1 minutě. Pokud si myslíte, že jsou tyto časy velmi krátké, 

můžete si je prodloužit dle Vaši potřeby.  

 

7. Když chci otevřít programový soubor, objeví se varovná zpráva 

“Nedostatek paměti”. Co s tím mám dělat? 

Odpověď: Protože je Vaše PDA paměť sdílená s ukládací pamětí a 

programovou pamětí, můžete volit mezi následující způsoby. Můžete si 

zvolit ten, který je pro Vás nejlepší. 

Odstranit programy, které jste nainstalovali nebo které nejsou často 

používány k obnovení prostoru v programové paměti.   

Vymažte data, která nejsou často používána nebo nejsou důležitá 

k obnovení prostoru v programové paměti. 
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8. Písmena na obrazovce jsou moc malá na to, aby se dala přečíst. 

Jak je mohu zvětšit? 

Odpověď: Zvolte , Nastavení, záložka Systém, Displej, a záložka 

Velikost textu. Velikost písma můžete upravit tak, jak si budete přát. Také 

můžete zvolit orientaci na výšku/na šířku v záložce Obecné. Pokuste se jej 

změnit, abyste mohli co možná nejsnáze číst obsah obrazovky. 

 

9. Kontaktní bod mého stylusu není přesný. Co s tím mám dělat? 

Odpověď: Uspořádejte místo na obrazovce a dotyková obrazovka bude 

poté přesněji odpovídat na dotyky Vašeho stylusu. Následující dvě 

možnosti Vám dopomohou k režimu kalibrace dotykové obrazovky. 

Zvolte , Nastavení, záložka Systém, Displej, a Kalibrace Displeje. 

Simultálně stiskněte Levou Programovací klávesu v levém spodním rohu 

PDA a okolo ovládacího tlačítka ve středu navigačnho panelu. 

 

10. Hardwarové tlačítko mého PDA neodpovídá nebo vyvolá špatný 

program. Co s tím mohu dělat?  

Odpověď: Zvolte , Nastavení, záložka Osobní, a Tlačítka. 

Zkontrolujte správné nastavení každého tlačítka. 
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11. Activesync mého PDA nemůže být provedeno nebo spojeno. Co 

s tím mohu dělat? 

Odpověď: 

Ujistěte se, že máte nainstalovanou verzi Activesync 4.5 nebo něajkou 

vyšší verzi. Doprrvodné CD obsahuje software. Pokud jste CD ztratili, 

můžete si program stáhnout z internetových stránek Microsoft. 

Ujistěte se, že nabíječka a USB kabel, který jste obdrželi spolu se 

zařízením jsou zapojeny do Vašeho PC. 
Ujistěte se, že není spuštěný žádný jiný program, který používá ten samý 

sériový port, který jste zvolili pro instalační proces. 
Pokud Activesync stále nepracuje, odejmětě a smažte staré verze softwaru 

Activesync a instalujte jej znovu. 

 

12. Mé PC používá operační systém Windows Vista™, jak bude 

probíhat připojení PDA? 

Odpoveď: 

Ujistěte se, že zařízení Windows Mobile®, které je součástí doprovodného 

CD je nainstalováno. 

Ujistěte se, že USB kanel je správně zapojen k portu Vašeho PC. 
 

13. V mém PC je nainstalován Microsoft Outlook , bude pracovat s 

PDA? 

Odpověď: Obraťte se na stahovací link, který můžete najít v doprovodném 

CD. Pokud je verze Vašeho Microsoft Outlook starší než tato, odinstalujte 

starší verzi, poté nainstalujte limitovanout jednoduchou verzi Microsoft 

Outlook. Po skončení periody limitované verze se obraťte na Microsoft pro 

získání více informací, jak si zakoupit verzi plnou.   
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