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Bevezetés 
MyPal A730 adatai 

Processzor Intel PXA270 520MHz 

Operációs rendszer Microsoft Windows Mobile 2003 (második kiadás) 

Memória 
64MB Flash ROM 
64MB SDRAM (ebb�l 45 MB áll a felhasználó 
rendelkezésére)  

Kijelz�panel 3.7 inch (kb. 9.3 cm) VGA 640x480 képpont, 16-
bites 65536 szín�, átmen�fény� TFT LCD kijelz� 

Akkumulátor 
1100 mAh lítium-ion akkumulátor – akár 9 óra 
használat egy feltöltéssel*  
Beépített 20mAh tartalék akkumulátor 

Kártyahelyek 
Type II-es Compact Flash (CF) b�vít�hely (3.3V) 
SD kártya b�vít�hely (3.3V) SD memória és SDIO 
interfész kártyák számára  

Csatlakozások Bluetooth 1.1 és 
115.2 kbps infravörös 

Hang 3.5 mm sztereó fülhallgató csatlakozó 
beépített mikrofon és hangszóró 

Kamera Beépített 1.3 megapixel felbontású kamera 
ASUS kamera interfész program 

Méretek 
117.5 mm x 72.8 mm x 16.9 mm, azaz 
4.63” x 2.87” x 0.66” 
(hossz x szélesség x vastagság)  

Tömeg Kb. 170 gramm 

 
 * A Microsoft Logo Tester Kit program akkumulátor élettartam tesztje szerint. 



4  Bevezetés  

 

MyPal A730 tartozékai 
A készülékhez számos tartozékot mellékeltünk. Kicsomagolást követ�en ellen�rizze, hogy az 
alábbi listán szerepl� összes tartozék hiánytalanul és épségben megvan. Ha bármi hiányzik 
vagy sérült, akkor rögtön lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával.  
 
 

Alapcsomag tartalma 

 
• Asus MyPal A730 készülék 
• USB-s dokkoló  
• USB szinkronizációs kábel 
• Tápfeszültség adapter 

Bemenet: 100V-240V 
Kimenet: 5V 2.4A 10W 

• 1100mAh lítium-ion akkumulátor 
• Mutatópálca 
• Hordtáska 
• Microsoft CD melléklet 
• Bónusz CD 
• Felhasználói kézikönyv 
• Rövid üzembe helyezési útmutató 
• Garanciajegy 
 

Opcionális tartozékok 

 
• Mutatópálca 
• Autós tölt� 
• Összehajtható billenty�zet 
• B�r hordtáska 
• USB-s utazókábel a szinkronizációhoz 
• USB-s utazó szerver kábel 
• USB-s utazó soros kábel 
• AC adapter különféle dugókkal (UL/CEE/ 

UK/SAA/CCEE) 
• GPS csomag 
• Tartalék akkumulátor (1800 mAh) 
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A MyPal A730 bemutatása 
Az Asus MyPal A730 hasznos útitársa lesz, bármerre is járjon. Zsebben hordva minden 
adatát magával viheti a készülék segítségével. Minderre garancia az 520 MHz-es Intel 
PXA270-es processzor, a 64MB SDRAM és 64MB Flash ROM memória, valamint a Microsoft 
Windows Mobile 2003 (második kiadás) operációs rendszer, és az a számos hasznos 
segédprogram, amit a készülékhez biztosítunk.  
 

Kezel�szervek az el�lapon 
 

 
 
 

• Bekapcsolást jelz� LED – zölden villog, ha a készülék akkumulátora tölt�dik; zölden ég, 
ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, és a készülék be van dugva a konnektorba. 

• Bluetooth LED – kéken világít, ha a Bluetooth kapcsolat engedélyezve van. 
• LCD érint�s kijelz� – Megérintve a kijelz� felületét adatot vihet be és szerkeszthet, 

olvashat, küldhet és fogadhat a készülékkel. A kijelz� fényerejét a háttérvilágítás 
csökkentésével és növelésével szabályozhatja. 

• Beépített mikrofon –  A felvételek megfelel� hangerejét biztosítja. 
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• ASUS Launcher (programok indítása) gomb 

- Miközben a f�képerny�n áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid 
megnyomásával az ASUS Launcher programot indíthatja el 

- Miközben a f�képerny�n áll (Today – Mai nap), e gomb több másodperces 
megnyomásával az ASUS Camera programot indíthatja el. 

- Miközben videó felvételt készít (az ASUS Camera program videó felvételi módjában), 
e gomb egyszeri megnyomásával megállíthatja a felvételt. B�vebben a „Videó 
felvétel” cím� fejezetben olvashat a videó felvételek készítésér�l. 

 
• Calendar (naptár) gomb 

- Miközben a f�képerny�n áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid 
megnyomásával a naptár programot indíthatja el. 

- Miközben az ASUS Camera program fotó módjában áll, e gomb egyszeri 
megnyomásával a képnéz� menübe jut, és az els� képet rögtön meg is tekintheti. 
Minden újabb gombnyomásra a sorrendben következ� kép jelenik meg. Miután az 
utolsó képet is megtekintett, a gomb megnyomására kilép a képnéz�b�l. B�vebben a 
„Fotózás” cím� fejezetben olvashat a fényképezéssel kapcsolatos beállításokról. 

 
• Contacts (névjegyek) gomb 

- Miközben a f�képerny�n áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid 
megnyomásával a névjegyalbumot nyithatja meg. 

- Miközben az ASUS Camera program fotó/videó módjában áll, e gomb egyszeri 
megnyomásával a felvételkészítés módját (megvilágítás erejét) változtathatja. Minden 
újabb gombnyomásra más felvétel készítési módba vált a készülék. B�vebben a 
„Fotózás” cím� fejezetben olvashat a fényképezéssel kapcsolatos beállításokról. 

 
• Tasks (feladatok) gomb 

- Miközben a f�képerny�n áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid 
megnyomásával a feladatok listáját nyithatja meg. 

- Miközben az ASUS Camera program fotó/videó módjában áll, e gomb egyszeri 
megnyomásával a felvétel képfelbontását változtathatja meg (alapértelmezett érték 
352x288 pixel). Minden újabb gombnyomásra más felbontásra vált át a készülék. 
B�vebben a „Fotózás” cím� fejezetben olvashat a fényképezéssel kapcsolatos 
beállításokról. 

• Négyirányú navigációs gomb  
- Úgy m�ködik, mint a számítógép billenty�zetén a 4 kurzormozgató nyíl. A gomb 

segítségével a programok ikonjai között, a mappák közt és a menükben mozoghat.  
 

• Indító gomb  
- Úgy m�ködik, mint a számítógép billenty�zetén az Enter/Return gomb 
- Egyszer megnyomva a gombot az éppen kiválasztott program elindul, a kiválasztott 

mappa vagy fájl megnyílik.  
- Miközben az ASUS Camera program fotó/videó módjában áll, e gomb egyszeri 

megnyomásával bekapcsolhatja, újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a villanófényt. 
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Kezel�szervek a hátlapon 
 

 
 

• Kamera lencséje – A lencse segítségével fókuszálhat rá egy jelenetre, és készíthet róla 
videó felvételt, illetve fényképet. 
 

Óvatosan!  Ne érintse meg a kamera lencséjét! 

• Villanófény – Fénykép vagy videó felvétel készítés közben javíthatja a kép 
megvilágítását a villanófény használatával. Ki- és bekapcsolhatja a villanófényt az ASUS 
Camera program segítségével. Err�l b�vebben a 4. fejezetben olvashat. 

• Hangszóró – A készülék hangját szólaltatja meg. 
• Hátlap – a készülék bels� részeit védi. 
 

Megjegyzés A hátlap eltávolítható. Mögötte helyezkedik el a készülék 
akkumulátora. B�vebben a „MyPal beüzemelése” cím� részben 
olvashat err�l. 
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Kezel�szervek a készülék oldalán 

 
 

• Bekapcsoló és háttérvilágítást kapcsoló gomb (Power/Backlight) – Ha gyorsan 
megnyomja és felengedi a gombot, akkor ki- és bekapcsolhatja vele a készüléket. Ha 
hosszabban benyomva tartja, akkor pedig a háttérvilágítást kapcsolhatja ki és be. 

Megjegyzés Ha ezt a gombot, és a feladatok (Tasks) gombot egyszerre 
benyomja, akkor képerny� igazítás (Align Screen) funkció 
aktiválódik. 

• Kamera/Felvétel/Jegyzetelés gomb (Camera/Record/Notes) 
- Miközben a f�képerny�n áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid 

megnyomásával a jegyzetelés (Notes) programot indíthatja el. 
- Ha a jegyzetelés programban áll, e gombot benyomva tartva hangfelvételt készíthet. 

A gomb felengedésével fejezheti be a felvételt. 
- Ha az ASUS Camera programban áll, akkor a „Photo capture – fényképkészítés” 

módban a gomb egyszeri megnyomásával fényképet készíthet. A „Video recorder – 
videó készítés” módba a gomb megnyomásával egy videó felvétel készítését kezdhet 
el, ismételt megnyomásával megállíthatja a felvételt. 

• Hátlaprögzít� retesz – A hátlapot a készülékházhoz rögzíti. 
 

Megjegyzés Ha a hátlapot eltávolítja, akkor a készülék védelme érdekében a 
bekapcsoló gomb automatikusan kiiktatásra kerül. Csak akkor tudja 
ismét bekapcsolni a készüléket, ha a hátlap ismét a helyére került. 
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Kezel�szervek a készülék tetején 

 
 

• Fülhallgató csatlakozó – A fülhallgató csatlakoztatására szolgál.  
• CF kártya csatlakozó – CompactFlash (CF) kártyák fogadására szolgál. 
• SD kártya csatlakozó – SD memória, illetve SDIO interfész kártyák fogadására szolgál 

(Például: 802.11b Wireless, Bluetooth, GPS helymeghatározó, digitális kamera 
csatlakozó, vonalkód olvasó kártyák). 

• Infravörös (IR) port – Más készülékekkel cserélhet adatokat az infravörös (IR) port 
használatával.  

 
   

Kezel�szervek a készülék alján 

 
 

• Dokkoló illeszt�je / szinkronizációs kábel csatlakozója – A dokkoló 26 t�s 
csatlakozójának fogadására szolgál. Ha nem a dokkolót használja, akkor a szintén 26 t�s 
USB szinkronizációs kábel segítségével közvetlenül a számítógépéhez kötheti a MyPal 
készüléket. 

• Reset gomb – Ha a készülék nem megfelel�en m�ködik, vagy egy alkalmazás lefagy, 
akkor ezt az ún. „soft-reset” sombot megnyomva hozhatja ismét m�köd�képes állapotba 
a gépet. A reset gombot a mutatópálca hegyével tudja benyomni. 

 

Megjegyzés Ha a gépen ún. „hard-reset”-et szeretne végrehajtani, akkor tartsa 
benyomva a gép bekapcsoló gombját is, miközben a mutatópálca 
hegyével megnyomja a reset gombot. „Hard-reset” esetén a gépr�l 
minden adat elveszik, és a gyári alapértelmezések állnak vissza, 
ezért „hard-reset” el�tt mentsen le minden adatot. 

• Mutatópálca – A mutatópálca segítségével a készülék érintésre érzékeny kijelz�jére 
írhat, illetve a képerny�n látható elemekb�l választhat tetszése szerint. 
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A mutatópálca 
 

A mutatópálca hasonló szerepet tölt be a zsebben hordható eszközöknél, 
mint az egér a hagyományos PC-knél. A pálca segítségével mutathat rá a 
készülék kijelz�jén látható objektumokra, ezáltal programokat indíthat el, 
fájlokat nyithat meg, stb.  
 
• Rábökés.  A pálcával könnyedén mutasson rá a kijelz�n lev� 

objektumra, ezáltal indítsa el a kívánt programot, nyissa meg a kívánt 
fájlt, stb.  

• Áthúzás.  Érintse a kijelz� felületéhez a pálcát, és húzza át a 
képerny� egy másik pontjára, eközben a pálca alatti szövegrész, 
képterület, stb. kijelölésre kerül. Ha egy listában állva használja az 
áthúzás m�veletét, akkor több szomszédos elemet választhat ki a 
listáról.  

• Rábökés kivárással. Bökjön rá a pálcával egy a kijelz�n látható 
objektumra, és tartsa hosszabban az objektum felett a pálcát. 
Kisvártatva egy az objektumra jellemz� m�veleteket felsoroló menü 
jelenik meg a képerny�n. Válassza ki a felbukkanó menüb�l a 
végrehajtani kívánt m�veletet. 

  

A dokkoló 
A dokkoló 4 f� részb�l áll: 

• Csatlakozósín a MyPal készülékhez – Rögzíti a dokkolóban a készüléket, egyben 
szinkronizációs interfészként is szolgál. A 26 t�s csatlakozósín a készülék alján lev� 
csatlakozóhoz tökéletesen illeszkedik.  

• Mutatópálca tartó – A pálca kényelmes elhelyezését biztosítja, miközben a készülék a 
dokkolóba van helyezve  
 

• USB csatlakozó – A készüléken található adatokat szinkronizálja a PC-n lev� adatokkal.  
 

• Tápfeszültség csatlakozó – A mellékelt tápfeszültség adapter csatlakoztatására szolgál.  
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A MyPal beüzemelése 

A hátlap eltávolítása és visszahelyezése 
A hátlap eltávolítása: 

1. Keresse meg a készülék jobb oldalán a hátlapot 
rögzít� reteszt, majd a mutatópálca hegyével tolja a 
nyitott állapotba a reteszt. 

 
 
 

 
 

2. Óvatosan csúsztassa lefelé a hátlapot a készülékr�l, 
amíg el nem válik t�le. 

 
 

 

Megjegyzés Ha a hátlapot eltávolítja, akkor a 
készülék védelme érdekében a 
bekapcsoló gomb automatikusan 
kiiktatásra kerül. Csak akkor tudja ismét 
bekapcsolni a készüléket, ha a hátlap 
ismét a helyére került. 

 
 
A hátlap visszahelyezése: 

1. Óvatosan tolja a hátlapot a készülékre az aljától a 
teteje felé, úgy, hogy a hátlapon kiképzett vezet� 
sínek mindvégig a készülék oldalán elhelyezked� 
árokban fussanak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. A mutatópálca hegyével tolja a zárt állapotba a 

hátlapot rögzít� reteszt. 
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Akkumulátor eltávolítása és visszahelyezése 

Megjegyzés Az akkumulátor tartót csak akkor éri el, ha már eltávolította a 
készülék hátlapját. A hátlap eltávolítását az el�z� szakaszban 
ismertettük. 

Az akkumulátor behelyezése: 
1. Az akkumulátor jobb oldalát fektesse az akkumulátor 

tartó rekeszbe, úgy, hogy az oldalán kiképzett fülek a 
mélyedésbe illeszkedjenek. 

 
2. Nyomja le az akkumulátor bal oldalát, amíg a helyére 

nem illeszkedik. 
 

Megjegyzés Pontos illeszkedés esetén az akkumulátor 
alsó éle és a készülékház alja egy 
szintben vannak. 

 
3. Nyomja felfelé az akkumulátort, amíg nem hallja, 

hogy a rögzít� retesz bekattant. Ekkor az akkumulátor 
stabilan lezáródik, és a tetején lev� érintkez�k a 
készülék 4 megfelel� érintkez�jéhez érnek. 

Megjegyzés A küls� akkumulátor mellett a 
készülékben található egy beépített 20 
mAh kapacitású tartalék akkumulátor is. 
A tartalék akkumulátor gyárilag a 
készülékbe van építve. 

 
Az akkumulátor eltávolítása: 

1. A mutatópálca hegyével tolja nyitott állapotba az 
akkumulátort rögzít� reteszt.  

 
2. Tolja lefele az akkumulátort. 
 
 
 
 
 
 
3. Billentse meg az akkumulátor tetejét, és emelje ki a 

tartóból az akkumulátort. 
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Dokkolóba helyezés 
Az ábra szerint helyezze a MyPal készüléket a dokkolóba. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók 
pontosan illeszkedjenek, majd óvatosan tolja helyére a készüléket.  

 

 
 

Tápfeszültség csatlakoztatás 

Fontos Az els� használatot megel�z�en fel kell töltenie a készülék 
akkumulátorát. 

Tápfeszültség csatlakoztatás dokkoló nélkül: 
1. Csatlakoztassa a tápfeszültség kábelt a „szinkronizációs kábel adapter” megfelel� 

jack aljzatához. 
2. Csatlakoztassa a 26-t�s szinkronizációs dugót a készülék alján elhelyezked� 26-

érintkez�s aljzathoz. 
3. Csatlakoztassa a tápadaptert egy földelt konnektorhoz. 

 

 
 

Megjegyzés A zöld tápfeszültség jelz� LED villogni kezd, és az adapter azonnal 
elkezdi tölteni a készülék akkumulátorát, ahogy a küls� 
tápfeszültség elérhet�vé válik. A 2-25 oldalon olvashatja el, hogy 
hogyan tekintheti meg az akkumulátor töltöttségér�l szóló 
információt. 
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Tápfeszültség csatlakoztatás dokkolóval: 
1. Csatlakoztassa a tápfeszültség kábelt a 

dokkoló hátoldalán található jack 
aljzathoz. 

 
2. Csatlakoztassa a tápadaptert egy földelt 

konnektorhoz. 
 

 
 
 
 

 
 

További háttértárolók 
A készülék kétféle – memória kártyák fogadására is alkalmas – aljzattal van felszerelve. A CF 
aljzatba multimédiás eszközökben használatos memóriakártyákat használhat. Az SD aljzat 
pedig SecureDigital memória és SDIO interfész kártyák (802.11b Wireless, Bluetooth, GPS, 
kamera stb. kártyák) fogadására alkalmas.  

Megjegyzés  Ha az ASUS mentési szolgáltatásait használni kívánja, akkor 
mindenképpen valamilyen CF vagy SD memória kártyát a 
készülékbe kell helyeznie. 

 

SD/SDIO kártyák behelyezése és eltávolítása 
Az SD/SDIO kártyák behelyezése: 
1. Helyezze az SD kártyát az aljzatba, úgy, hogy a 

címkével ellátott oldal (melyen általában a gyártó 
emblémája látható) felfelé nézzen, a vonalkódot és 
sorozatszámot tartalmazó oldal pedig lefelé 
helyezkedjen el. 

 
 

Megjegyzés Az SD/SDIO kártya csak a megfelel� állásban tolható be 
akadálytalanul az aljzatba. NE er�ltesse a kártyát, ha nem megy be 
az aljzatba. 

2. Tolja be teljesen a kártyát az aljzatba, amíg teljesen el nem t�nik. A megfelel� állásban 
az SD kártya éle a készülék tetejével egy síkba esik. Az SDIO kártyák általában kicsit 
nagyobbak és kicsit túlnyúlnak a készülékházon. 

 
Az SD/SDIO kártyák eltávolítása: 
Enyhén nyomja be a kártyát, ami magától kiugrik a 
helyér�l. 
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CF kártyák behelyezése és eltávolítása 
A CF kártyák behelyezése: 

1. Helyezze a CF kártya csatlakozókkal ellátott felét az aljzatba, úgy, hogy közben a 
címkével ellátott oldal (melyen általában a gyártó emblémája látható) felfelé nézzen, 
a vonalkódot és sorozatszámot tartalmazó oldal pedig lefelé helyezkedjen el. 

 

Megjegyzés A CF kártya csak a megfelel� állásban tolható be akadálytalanul az 
aljzatba. Ne er�ltesse a kártyát, ha nem megy be az aljzatba. 

2. Tolja be teljesen a kártyát az aljzatba, amíg teljesen el nem t�nik. A megfelel� 
állásban az CF kártya éle a készülék tetejével egy síkba esik.  

 
A CF kártyák eltávolítása: 
Egyszer�en húzza ki a kártyát a helyér�l. 
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A MyPal aktiválása 
Nagyon fontos, hogy használat el�tt a készüléket gondosan kalibrálja és aktiválja. Ez a 
folyamat azt a célt szolgálja, hogy a szövegbevitel és menühasználat során a pozícionálás a 
lehet� legpontosabb legyen.  
 
A MyPal kalibrálása és aktiválása: 
1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot.  

A készüléken az els� bekapcsolást követ�en, illetve az ún. „hard-
reset”-et követ�en jelenik meg a kalibrálás (Align) képerny�.  

Megjegyzés Ha a gépen ún. „hard-reset”-et szeretne végrehajtani, 
akkor tartsa benyomva a gép bekapcsoló gombját is, 
miközben a mutatópálca hegyével megnyomja a reset 
gombot. 

 
2. A mutatópálcával bökjön az LCD kijelz�re, ezzel elindítja a kalibrációs 

folyamatot. A tökéletes kalibráció érdekében lehet, hogy többször is 
meg kell ismételnie az eljárást. 

 

Megjegyzés A kalibrációs képerny�t bármikor elérheti a  ikon, 
majd a Settings, Sytems fülön a Screen ikon 
kiválasztásával, utána az Align Screen gomb 
megnyomásával. 

3. Kövesse a képerny�n megjelen� utasításokat, amíg az eljárás véget 
nem ér. 

 
4. Amikor erre utasítást kap, válassza ki, hogy melyik id�zónában 

tartózkodik.  
5. Amikor a „Today” (Mai nap) kép megjelenik, akkor a MyPal 

használatra készen áll. A következ� részben a legalapvet�bb 
képerny�k használatával ismerkedhet meg.  



18  1. fejezet – Kezdeti lépések  

 

A MyPal legfontosabb képerny�i 

Mai nap (Today) képerny� 
Általában akkor látható a „Today” (mai nap) képerny�, amikor a nap során el�ször 
bekapcsolja a készüléket.  

Megjegyzés Ha már használta a készüléket, de a képerny�n éppen más program 

látható, akkor a mai nap képerny�höz a  ikon segítségével térhet 
vissza. A felbukkanó Start menüb�l válassza a Today (Mai nap) 
lehet�séget. 

Ahogy az alábbi ábrán látható, a mai nap képerny� összefoglalja az aznapra vonatkozó 
legfontosabb információkat.  
 

 
 

A mai nap képerny�n az egyes tételekre bökve a mutatópálca hegyével a részletekbe is 
betekintést nyerhet. Az „Alapok elsajátítása” cím� 2. fejezet segít abban, hogy megtanulja, 
hogyan módosíthatja az aktuális feladatokat és teend�ket, hogy vihet be új adatokat a 
készülékbe.  
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A Start menü 
A Start menüb�l programokat indíthat, beállításokat módosíthat, és segítséget kaphat a 
készülék m�ködtetetéséhez.  

A Start menü megjelenítéséhez koppintson a kijelz� tetején található  ikonra. 
 

 
 

Eszközsáv 
A képerny� alján egy keskeny Eszközsáv található, ami különféle menüket és gombokat 
tartalmaz. Segítségével az egyes programokban különféle feladatok hajthatóak végre.  

Megjegyzés:  A Eszközsávban megjelen� menük és gombok összetétele aszerint 
változik, hogy éppen milyen programokat használ. 
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Felugró menük 
A felugró menük segítségével olyan m�veleteket hajthat végre, amelyek a menühöz tartozó 
objektumra elvégezhet�ek, és gyakran van rájuk szükség.  
Például az Intéz�ben (File Explorer) törölhet, másolhat, illetve elindíthat egy fájlt a hozzá 
tartozó felugró menü segítségével.  
 
A felugró menü eléréséhez helyezze a kívánt objektum fölé a mutatópálcát, majd kis ideig 
pihentesse felette a pálca hegyét. Rövidesen felugrik az objektumra jellemz� menü. Ekkor 
emelje fel a mutatópálcát, és bökjön rá arra a menüpontra, amelyet végre szeretne hajtani. 
Ha meggondolja magát, és nem szeretné egyik menüpontot sem kiválasztani, akkor 
koppintson a pálca hegyével tetsz�leges, a menün kívüli területre.   
 

 
 

Megjegyzés A felugró menük használatát számos program támogatja. A 
menükben található menüpontok változatosak lehetnek, az adott 
programra jellemz� m�veleteket tartalmaznak.  
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Rendszerinformációk megtekintése 
A készülék paramétereit könnyen megtekintheti az információs képerny� segítségével. 
 

Megjegyzés Az alábbi képerny�kön látható adatokat nem változtathatja meg, 
azok csak olvasásra szolgálnak. 

 
A rendszerinformációk megtekintése: 

1.  ikon után válassza a Settings – beállítások 
lehet�séget. 

2. A beállítások képerny� alján válassza a System 
fület. 

3. Válassza ki a System Information – 
rendszerinformációk ikont. A készülék alapadatait 
olvashatja az alapértelmezettként megjelen� Device 
info fülön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A Memory fület választva a készülék memóriájának adatait tekintheti meg. 
5. Az Others fület választva a készülékkel kapcsolatos egyéb információkat tekintheti 

meg. 
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Adatok bevitele 
A készülékbe az alábbi módokon vihet fel adatokat: 

• A Beviteli panelen (Input panel) keresztül egy szoftveresen emulált billenty�zet, illetve a 
Karakterfelismer� (Letter Recogniser) program segítségével gépelhet be szövegeket.  

• A mutatópálcával közvetlenül is írhat a képerny�re. 
• A képerny�re ábrákat is rajzolhat.  
• A mikrofon használatával hangfelvételeket készíthet. 
• A Microsoft ActiveSync alkalmazás segítségével az asztali számítógépén lev� adatokat 

másolhatja, illetve szinkronizálhatja a MyPal készülékre. 
 

Szöveg bevitel a Bevitel panelen keresztül 
A készüléken futó tetsz�leges programba be tud vinni adatokat a Beviteli Panel (Input Panel) 
használatával. Az adatbevitelre a szoftveresen megjelenített Billenty�zetet (Soft Keyboard), 
a Karakterfelismer�t (Letter Recogniser), a Blokkfelismer�t (Block Recogniser), illetve a 
Kézírás-átalakítót (Transcriber) használhatja. A fenti alkalmazásokban az a közös, hogy az 
egyikkel vagy másikkal bevitt adatok a végén egyaránt gépelt szövegként kerülnek tárolásra.  
 
A Beviteli panel megjelenítéséhez bökjön rá a mutatópálca hegyével az Input Panel - beviteli 
panel gombra. Ha az ikon melletti felfele mutató nyílra bök a pálcával, akkor a fenti négy 
adatbeviteli lehet�ségek közül választhat egyet.  
 

 
 

 
Gépelés a szoftveres billenty�zettel (Keyboard): 
1. Koppintson az Input Panel melletti nyílra, és válassza a listáról a billenty�zetet 

(Keyboard). 

Megjegyzés A bevitt szöveg fogadására nyissa meg Jegyzetelést (Notes). 

2. A mutatópálca hegyével sorra érintse meg a bevinni kívánt billenty�ket. 
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Automatikus szófelismerés 
Miközben a Beviteli Panelt a szoftveres billenty�zettel használja, a készülék megpróbálja 
felismerni, hogy milyen szót akar begépelni. Az éppen felkínált szó a billenty�zet felett látszik. 
Rábökve a mutatópálcával a felkínált szóra, az bekerül a szövegbe. Minél több szót vitt már 
be a készülékbe, annál több szót lesz képes felismerni.  
 

 
 
A szófelismerés tulajdonságainak 
megváltoztatása: 

1. Koppintson a  ikonra. 
2. Válassza a Settings (Beállítások) lehet�séget. 
3. Válassza a Personal (Személyes) fület.  
4. Válassza az Input (Bevitel) lehet�séget.  
5. Válassza a Word Completion (Szófelismerés) 

lehet�séget.  
6. Állítsa be a kívánt tulajdonságokat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Karakterfelismer� (Letter Recogniser) használata: 
A Karakterfelismer� használatakor úgy írhatja fel a képerny�re a mutatópálcával a bet�ket, 
mint ahogy azt papírra ceruzával tenné.  
 

1. Koppintson az Input Panel melletti nyílra, és 
válassza a listáról a Karakterfelismer�t (Letter 
Recognizer). 

2. Írjon egy bet�t a keretbe. 
Ahogy kézzel beír egy bet�t, azt a készülék 
felismeri, és a szövegbe már úgy helyezi el, mintha 
úgy gépelte volna be. További instrukciókat és 
bemutatót kaphat, ha a keret melletti kérd�jelre 
koppint. 
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A Blokkfelismer� (Block Recogniser) 
használata: 
A Blokkfelismer�t használva a hasonló készülékeknél 
gyakran alkalmazott mógszerrel, a mutatópálca hegyével 
egy keretbe írva vihet be bet�ket a készülékbe.  
 
1. Koppintson az Input Panel melletti nyílra, és válassza a 

listáról a Blokkfelismer�t (Block Recognizer). 
2. Írjon egy bet�t a keretbe. 
 
Ahogy kézzel beír egy bet�t, azt a készülék felismeri, és a 
szövegbe már úgy helyezi el, mintha úgy gépelte volna be. 
További instrukciókat és bemutatót kaphat, ha a keret 
melletti kérd�jelre koppint. 
  
 
 
 
 
 
 
A Kézírás-átalakító (Transcriber) használata: 
A Kézírás-átalakító segítségével a kijelz� teljes felületére 
írhat. A Karakter – és Blokkfelismer�vel ellentétben 
folyamatosan írhat akár egy egész mondatot, majd amikor 
szünetelteti az írást, akkor a Kézírás-átalakító az írott 
szöveget gépelt szöveggé alakítja át.  
 

1. Koppintson az Input Panel melletti nyílra, és 
válassza a listáról a Kézírás-átalakítót 
(Transcriber). 

2. A kijelz� egész felületét használva írja be a kívánt 
szöveget.  

 
A Kézírás-átalakító használatával kapcsolatos további 
instrukciókat és egy rövid bemutatót kap a bal alsó sarok 
melletti kérd�jelre koppintva. 
 
 
 
A bevitt szöveg szerkesztése: 
1. Az alábbi módszerek valamelyikével válassza ki a szerkeszteni kívánt szövegrészt:  
 

• A kívánt szövegrész elejét�l a végéig húzza végig a mutatópálca hegyét.  
• A javítani kívánt szóra koppintson rá kétszer a pálca hegyével. 
• Ha háromszor koppint a pálca hegyével a kijelz�re, akkor egyszerre egy egész 

bekezdést választhat ki.  
 

2. A Eszközsávon koppintson az Edit (Szerkesztés) feliratra, majd válasszon egyet a 
felkínált lehet�ségek közül, vagy pedig a Beviteli Panel el�bb ismertetett valamelyik 
eszközével írja át a kiválasztott szövegrészt.  
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Írás a képerny�re 
Bármelyik programban, amely kézírást is elfogad bemenetként (ilyen például a Jegyzetelés - 
Notes program, illetve a Jegyzetelés fül a Naptár, a Kontaktszemélyek és Feladatok 
programokban), ott a mutatópálcával közvetlenül is írhat a képerny�re, pont úgy, mintha 
papírra írna. Kés�bb aztán a kézírásos szöveget, átszerkesztheti és megformázhatja, és 
végül gépelt szöveggé alakíthatja. 
 
A képerny�re írás menete: 
1. Nyissa meg a Jegyzetelés programot.  
2. Bökjön a mutatópálca hegyével a tollat ábrázoló ikonra, ezáltal kézírásos üzemmódba 

vált. A képerny�n megjelen� vízszintes vonalak sorvezet�ül szolgálnak.  
3. Írja be a kívánt szöveget.  
 

 

Megjegyzés: Néhány programban, amelyek egyébként alkalmasak kézírás 
fogadásra, nem jelenik meg a tollat ábrázoló ikon. Ekkor nézzen 
utána a programhoz adott használati utasításban, hogy hogyan kell 
kézírásos üzemmódba váltani.  

A kézírás szerkesztése: 
1. Érintse a mutatópálca hegyét az átszerkeszteni kívánt szövegrész elejére, és tartsa ott, 

amíg a kurzor villogni nem kezd.  
2. A pálca felemelése nélkül húzza át a pálca hegyét a szerkeszteni kívánt szöveg végére. 

Ezzel kijelölte a szerkesztend� szöveget.  
 
Ha kiválasztás közben véletlenül a képerny�re írt valamit, akkor az Eszközök >> 
Visszavonás (Tools >> Undo) segítségével érvénytelenítse és kezdje újra a 
kiválasztást.  
A szöveget úgy is kijelölheti, ha a tollat ábrázoló gombra koppint a pálcával, majd egy 
mozdulattal a szöveg elejét�l a végéig húzza a pálca hegyét.  
 

3. Befejezésül, az Eszközsávban válassza az Edit – szerkesztés menüt, majd valamelyik 
szerkesztési m�veletet a menüb�l, vagy a Beviteli panel valamelyik eszközét használva 
írja át a kijelölt szövegrészt. 

 
A kézírás átalakítása: 
• A Tools menüb�l válassza a Recognize (Felismerés) pontot. 
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Nagyítás beállítása: 
• A Tools menüb�l válassza a kívánt nagyításnak megfelel� százalékot. 
 

 
Ha a felismert szövegben hibás szavakat talál, akkor a gép által felkínált alternatívák közül 
kiválaszthatja a helyesnek vélt szót, vagy pedig visszatérhet az eredeti kézírásos szöveghez.  
 
1. Érintse a pálca hegyét a problémás szóhoz, és tartsa felette a pálcát egy kis ideig. 
2. Az el�ugró menüb�l válassza az Alternates (alternatívák) pontot. A felismerthez hasonló 

szavakból álló listát kap  
3. A felkínált szavakból válassza ki a pálcával a legmegfelel�bbet, vagy pedig kattintson a 

menü tetején a kézírásos szóra, hogy az eredeti kézírásos szöveghez visszatérjen.  
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Tanácsok hatékony szövegfelismeréshez 
• Rendezetten írjon. 
• A bet�ket pontosan a vonalakra írja. A lelógó szárú bet�k (g, j stb.) szárai kerüljenek a 

vonalak alá. Az áthúzás a „t” bet�n, és az ékezetes bet�k ékezete mindig maradjon az 
egyel feljebb lev� vonal alatt, és ne érjen össze az egyel feljebbi sorban lev� bet�kkel.  

• A pontokat és vessz�ket a vonal fölé írja.  
• A jobb felismerés érdekében a Tools menüben a nagyítást növelje legalább 300% -ra.  
• Az egy szóhoz tartozó bet�ket írja egymáshoz közel. A szavak között hagyjon ki kell�en 

nagy távolságot, ezáltal a készülék jobban el tudja különíteni, hol kezd�dnek és 
végz�dnek a szavak. 

• Köt�jeleket, vagy speciális ékezetes karaktereket és egyéb írásjeleket tartalmazó, idegen 
eredet� szavak felismerése nem lehetséges.   

• Ha egy kézírással írt szót egyszer már felismertetett a géppel, majd utána belejavít az 
eredeti kézírásba, akkor legközelebb felismertetve az immáron átírt szót, a szófelismerés 
figyelembe veszi a javítást. 

 

Rajzolás a képerny�re 
A képerny�re ugyanúgy tud rajzolni, mint ahogy írni. Különbség csak a kiválasztás és 
szerkesztés tekintetében van. Például egy rajzot át tud méretezni, míg szöveggel ezt nem 
teheti meg.  
 
Rajz készítése: 
1. A pálcát használva rajzoljon pár vonással 

valamit a képerny�re, úgy, hogy a keletkezett 
ábra legalább 3 vízszintes vonalat 
átmetsszen. A rajz körül egy pontozott 
vonalból álló segédtéglalap jelenik meg. 

Megjegyzés Ha az ábra nem metsz bele 
legalább 3 vonalba, akkor 
nem jelenik meg a 
segédtéglalap. 

2. Folytassa a rajzot. Tapasztalni fogja, hogy ha 
egy újonnan behúzott vonal kilóg a 
segédtéglalapból, akkor a téglalap megn�, 
hogy az összes addig megrajzolt vonalat 
magába foglalja. 

 
 

Megjegyzés A könnyebb rajzolás érdekében változtassa meg a nagyítást a 
Tools menüben. 

Rajz szerkesztése: 
1. Érintse meg a pálcával a szerkeszteni kívánt rajzot, amíg a rajz kiválasztását jelz� 

fogantyúk meg nem jelennek a rajz körül. Több rajzot úgy választhat ki, ha a tollat 
ábrázoló gombot kikapcsolja, és a körberajzolja a kijelölni kívánt rajzokat.  

2. Bökjön rá a kijelölt rajzra, majd a végrehajtani kívánt m�veletet válassza ki a felugró 
menüb�l, illetve az Eszközsáv szerkesztés (Edit) menüjéb�l.  

3. Átméretezheti a rajzot, ha a tollat ábrázoló gombot kikapcsolja, majd valamelyik 
fogantyúnál megragadva a kívánt méret�re húzza a rajzot. 
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Hangrögzítés 
Azokban a programokban, ahol írni vagy rajzolni tud a képerny�re, ott hangfelvételen is 
rögzítheti a témával kapcsolatos emlékeztet�ket, gondolatokat, telefonszámokat stb. A 
Naptár, a Feladatok és a Kontaktszemélyek programok Jegyzetelés (Notes) fülén 
hangfelvételt csatolhat a kérdéses objektumhoz. A Notes program egyrészt különálló 
hangfelvételeket rögzíthet, másrészt meglev� írásos szövegekhez készíthet hangos 
megjegyzéseket. Ha egy meglev� szöveghez szeretne hangot csatolni, akkor el�bb nyissa 
meg, és csak azután kezdje a rögzítést. A levelez� programban e-mail üzenethez 
hangfelvételt is csatolhat. 
 
Hangfelvétel készítése: 

1.  ikon után válassza a Programs, majd a 
Notes lehet�séget 
vagy koppintson a New, majd a Note feliratra.   

2. Koppintson a felvétel (Record) ikonra az a 
hangfelvételt vezérl� eszközsáv eléréséhez. 

3. A készülék mikrofonját tartsa közel a 
szájához, vagy a rögzítend� hangforráshoz. 

4. Kezdje meg a felvételt a piros szín� Record – 
felvétel gomb megnyomásával. A felvételt a 
Stop gombbal fejezheti be, amelyet két rövid 
pittyentés is jelez.  

Megjegyzés: A készülék bal oldalán 
található Record – felvétel 
gomb benyomva tartásával is 
készíthet hangfelvételt. A 
felvétel akkor áll meg, amikor 
felengedi a gombot. 

 
 

 
5. A rögzített felvétel megjelenik a 

Jegyzetelés (Notes) program listájában 
(lehet, hogy csak mint beágyazott felvétel 
fog látszani). A hangfelvételeket általában 
közvetlenül a nevükre koppintva játszhatja 
le, jegyzetbe ágyazott felvételek esetén 
viszont a kis hangszóró ikonra kell 
koppintania a mutatópálca hegyével. 
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Hangfelvétel formátumának megváltoztatása: 
1. Miközben a jegyzetek (Notes) listájában áll, válassza az 

Eszközök (Tools), majd a lehet�ségek (Options) 
menüpontot. 

2. Válassza az ”Általános bemeneti jellemz�k” (Global Input 
Options) menüpontot. 

3. Váltson át a lehet�ségek (Options) fülre. 
4. A lefele nyílra koppintva a pálca hegyével megjelenítheti a 

rendelkezésre álló hangformátumokat. 
5. Válassza ki a kívánt formátumot, majd ha végzett, OK-val 

véglegesítse a hangformátum váltást. 

Megjegyzés A felsorolt Mobile Voice lehet�séghez 
képest a Pulse Code Modulation (PCM) 
kicsit jobb hangmin�séget biztosít, viszont 
50-szer annyi helyet foglal.  

 

Információ keresés és rendezés 

Keresés 
A Keresés (Find) és Súgó (Help) segítségével gyorsan kikeresheti a gépen tárolt 
információkat.  
 
Keresés menete: 

1. Érintse meg a  ikont, majd a Find menüpontot.  
2. Vigye be a keresett szövegrészt, és válassza ki milyen 

típusú adatok között kíván keresni, végül bökjön rá a Go 
(Indítás) pontra, és megkezd�dik a keresés. Ha tudja, hogy 
a keresett információ viszonylag nagyobb méret� fájlban 
található, akkor felgyorsíthatja a keresést, ha a „Type” 
(Típus) mez�ben a „Larger than 64 KB” (64 KB-nál 
nagyobb) lehet�séget választja.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súgó használata 

1. Érintse meg a  ikont, majd a Help (Súgó) 
menüpontot.  

2. A felsorolt témák közül bökjön rá a pálca hegyével 
az Önt érdekl�re. 
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Az Intéz� használata 
Keresés és fájlrendezés az Intéz� 
használatával: 

1. Érintse meg a  ikont, majd a Programs 
(Programok) menüpontot. 

2. A Programok képerny�n bökjön rá pálca 
hegyével a File Explorer (Intéz�) ikonra, ezután 
a képerny�n megjelenik a készüléken található 
fájlok listája. 

 
 
 
 
 

 
 

A készülék beállításainak 
testreszabása 
Az el�re telepített programokon túl újabb programok telepítésével és a beállítások 
megváltoztatásával jobban az igényeihez igazíthatja a készüléket. 
 
A lehet�ségek megtekintése: 

1. Érintse meg a  ikont, majd a Settings (Beállítások) menüpontot, ezután megjelenik a 
beállítások képerny�je. 

2. A képerny� alján kiválaszthatja, hogy a Saját (Personal), vagy a Rendszer (System) 
beállításait kívánja-e módosítani.  

Megjegyzés A képerny� jobb oldalán megjelen� görget�sávval azokat az 
ikonokat is kiválaszthatja, amelyek egyszerre nem fértek rá a 
képerny�re. 
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Dátum és pontos id� megváltoztatása 
A dátum és pontos id� beállítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings és utána a System lehet�ségeket. 
2. Bökjön rá a Clock&Alarms (Óra és riasztás) ikonra. 
3. Állítsa be a kívánt értékeket.  
 

 
 
Riasztás beállítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a  Settings és utána a System lehet�ségeket. 
2. Bökjön a pálca hegyével a Clock&Alarms ikonra, majd az Alarm fülre.  
3. Állítsa be a kívánt értékeket.  
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Start menü megváltoztatása 
A Start menü megváltoztatása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings és 
utána a Menus lehet�ségeket. 

2. Jelölje meg, a kis négyzetek bekattintásával, hogy 
melyik programokat szeretné a Start menüben látni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Váltson át a New Menu fülre. 
4. Jelölje meg, a kis négyzetek bekattintásával, hogy 

melyik programokat szeretné a New menüben látni. (A 
New menü f�képerny� bal alsó sarkában található.) 
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Tulajdonos adatainak megadása 
A tulajdonos adatainak beállítása:  

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings és utána az Owner Information 
(tulajdonos adatai) lehet�ségeket. 

2. Írja be az adatait, amelyeket a Mai nap képerny�n viszont szeretné látni. 
3. A Notes fül kiválasztásával további megjegyzéseket f�zhet a tulajdonosi információhoz. 
4. Gépelje be a kívánt szöveget. 
 

 
 

5. Válassza ki az Options fület, és jelölje meg, hogy melyik adatokat szeretné a készülék 
minden egyes bekapcsolásakor a képerny�n viszontlátni. Kattintson az OK-ra, mikor 
minden beállítással végzett. 
 

 

Jelszó beállítása 
A készülék jelszavának beállítása 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings és utána a Password (jelszó) 
lehet�ségeket. 
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2. Kattintsa be a „Prompt if device unused” (használathoz jelszókérés) lehet�séghez 
tartozó négyzetet, és jelölje be, hogy hány perc inaktivitás után kérjen jelszót a készülék 
az újbóli használathoz. 

3. A jelszó típusánál (Password type) beállíthatja, hogy csak 4 számból álló PIN-kód 
(Simple 4 digit), vagy bonyolultabb, számokat és bet�ket tartalmazó legyen a jelszó 
(Strong alphanumeric). 

4. Gépelje be a kívánt jelszót. Ha Strong alphanumeric jelszótípust választott, akkor 
kétszer kell begépelnie a jelszót.  
 

 
 
 

5. A Hint (utalás) fülön beállíthat valamilyen 
emlékeztet� utalást, ami segíthet kitalálni, hogy 
mi volt a jelszó, ha elfelejtette azt. 

6. Ha mindennel végzett, kattintson az OK 
gombra. 
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A képerny� iránya 
A képerny� irányának beállítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings és utána a System (rendszer) 
lehet�ségeket. 

2. Kattintson a Screen (képerny�) ikonra. 
3. Válassza ki, hogy a képerny�t álló (Portrait) vagy fekv� (Landscape) állásban szeretné-

e használni. 
 
Álló (Portrait) képerny� elrendezés 
 

 
 

Megjegyzés A képerny�t állását egy kattintással is megváltoztathatja, ha a jobb 
alsó sarokban lev� „ ” ikonra bök a mutatópálca hegyével. 
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Fekv� (Landscape) képerny� elrendezés jobbkezeseknek 

 
 
 
Fekv� (Landscape) képerny� elrendezés balkezeseknek 
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A bet�k olvashatóságát javító ClearType 
funkció beállítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings és 
utána a System (rendszer) lehet�ségeket. 

2. Kattintson a Screen (képerny�) ikonra. 
3. Váltson át a Clear Type (éles bet�k) fülre. 
4. Kattintsa be az Enable Clear Type (éles bet�k 

engedélyezése) négyzetet, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

 
 
 
 
 
 
A képerny� bet�méretének megváltoztatása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings és 
utána a System (rendszer) lehet�ségeket. 

2. Kattintson a Screen (képerny�) ikonra. 
3. Váltson át a Text size (bet�méret) fülre. 
4. Mozgassa a csúszkát a Smallest (legkisebb) és 

Largest (legnagyobb) értékek közt abba az állásba, ami 
a kívánt bet�méretet eredményezi, végül nyomja meg az 
OK gombot. 

Megjegyzés Alapértelmezésben a csúszka 
középállásban áll. 

 
 
 
 
 



39  2. fejezet – Alapok elsajátítása  

 

A képerny� téma kiválasztása 
A képerny� téma kiválasztása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings és utána a Today (Mai nap) 
lehet�ségeket. 

2. A rendelkezésre álló képerny� témák közül válassza ki az Önnek tetsz�t,  
vagy 
Kattintsa be a Use this picture as the background (Ezt a képet háttérképnek) 
négyzetet, majd kattintson a Browse (tallózás) gombra és válasszon ki egyet a meglev� 
képei közül. 

3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot.  
 

 
 

 
A Mai nap képerny� összetev�inek kiválasztása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
és utána a Today (Mai nap) lehet�ségeket. 

2. Váltson át az Items (összetev�k) fülre. 
3. Jelölje meg a négyzetek bekattintásával, hogy 

melyik funkciókat szeretné a Mai nap képerny�n 
látni, végül nyomja meg az OK gombot. 
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A billenty�k beállítása 
A billenty� hozzárendelések megváltoztatása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings és 
utána a Buttons (gombok) lehet�ségeket. 

2. A mutatópálca hegyével jelölje ki a megváltoztatni kívánt 
gomb nevét. 

3. A mellette lev� nyílra bökve válassza ki a legördül� 
programlistából, hogy melyik programot szeretné az 
adott gombhoz rendelni. 

4. A 2-es és 3-as lépések ismételgetésével változtassa 
meg a kívánt gombok hozzárendeléseit. 

5. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
 
 
 
A fel/le gombok sebességének testre szabása: 
1. Váltson át az Up/Down Control (Fel/le gombok 

szabályzása) fülre. 
2. Mozgassa a csúszkákat a Short (rövid) és Long 

(hosszú) értékek közt abba az állásba, ami a kívánt 
ismétlési sebességet eredményezi.  

3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
 
 
 
 

Háttérvilágítás beállítása 
A háttérvilágítás beállítása: 

 
 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
és utána a System (rendszer) lehet�ségeket. 

2. Mozgassa a csúszkákat a Dark (sötét) és Bright 
(világos) értékek közt abba az állásba, ami a 
képerny� kívánt megvilágítását eredményezi. 

3. Váltson át a Battery Power (akkumulátoros üzem) 
fülre és határozza meg, hogy akkumulátorról 
üzemeltetve a készüléket mennyire legyen a 
képerny� megvilágítva. 
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4. Váltson át a External Power (küls� áramforrás) fülre és határozza meg, hogy küls� 

áramforrásról üzemeltetve a készüléket mennyire legyen a képerny� megvilágítva. 
5. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 

 
 

Akkumulátoros üzem beállításai 
Az akkumulátorok állapotának 
megtekintése: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
és utána a System (rendszer) lehet�ségeket. 

2. Válassza ki a Power (tápellátás) ikont az 
akkumulátorok állapotának megtekintéséhez. A 
képerny�n százalékos formában láthatja az 
akkumulátorok még hátralev� töltését. Ezen a 
képerny�n nem lehet semmit változtatni. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Az Advanced (haladó beállítások) fülön az 

akkumulátorok használatát szabályozhatja, 
ezáltal takarékoskodhat az akkumulátorok 
töltésével. 

4. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
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Hangjelzések és figyelmeztetések beállítása 
A készülék számos különféle módon tudja emlékeztetni Önt a napi teend�ire. Ha például a 
Naptárba felvitte egy találkozó id�pontját, egy elvégzend� feladathoz határid�t rendelt, vagy 
az Óra menüben beállított egy riasztást, akkor az esemény eljövetelér�l az alábbi módokon 
szerezhet tudomást:  
• A képerny�n megjelenik egy figyelmeztet� ablak. 
• A készülék valamilyen zenét kezd el játszani (hogy mit, azt szabadon beállíthatja) 
• A készülék villogó fénnyel jelez.  
 
 
A figyelmeztetés tulajdonságainak beállítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
lehet�séget. 

2. A Settings képerny�n válassza a 
Sounds&Notifications (Hangok és figyelmeztetések) 
ikont, ezáltal a Sounds (hangjelzések) képerny�re jut. 

3. Válassza ki a négyzetek bekattintásával, hogy melyik 
esetekben szeretne hangjelzéses figyelmeztetést.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Váltson át a Notifications (figyelmeztetések) fülre, és 

állítsa be az egyes figyelmeztetések tulajdonságait. 
5. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
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Audió beállítások 
Audió beállítások megváltoztatása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
lehet�séget. 

2. Kattintson az Audio settings (audió beállítások) ikonra. 
3. A megjelen� képerny�n beállíthatja a hanger�t 

(Volume), a sztereó bal és jobb oldalak egyensúlyát 
(Balance), a magas (Treble) és mély (Bass) hangok 
erejét, és a sztereó hangzás min�ségét (Stereo). 

4. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 

Megjegyzés A Default (alapértelmezés) gomb 
megnyomásával a gyárilag 
alapértelmezettnek beállított 
hangzáshoz térhet vissza. 

 
 
A mikrofon beállítása: 
1. Az audió beállítások képerny�n váltson át a MIC 

(mikrofon) fülre. 
2. Mozgassa a csúszkát a Low (alacsony) és High 

(magas) értékek közt abba az állásba, ami a kívánt 
felvételi hanger�t eredményezi. 

3. Kattintsa be az Automatic Gain Control (automatikus 
er�sítés-vezérlés) négyzetet a mikrofon 
érzékenységének automatikus szabályzásához. Az 
AGC-t bekapcsolva a hangfelvétel ereje a háttérzaj 
függvényében automatikusan változik. 

4. A MIC illetve Headset négyzetekre kattintva 
kiválaszthatja, hogy a beápített mikrofont illetve a 
mellékelt headset-et (fülhallgatót) akarja-e 
hangfelvételre használni. 
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A rendszer m�ködési sebességének beállítása 
A futási mód beállítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
lehet�séget. 

2. Kattintson a System Settings (rendszerbeállítások) 
ikonra a m�ködési mód beállításához. 

3. Válassza ki a kívánt üzemmódot: 
 
A „Turbo Mode” eredményezi a legnagyobb 
teljesítményt. Játékokhoz és videólejátszáshoz ezt a 
lehet�séget válassza. A Turbo Mode-ban viszont az 
akkumulátor hamar lemerül és csökkenhet az 
élettartama is. 
 
„Standard Mode”-ban a processzor normál sebességen 
üzemel és stabil teljesítményt biztosít. Ez a teljesítmény 
elegend� például az MP3 zenehallgatásához, illetve 
kisebb teljesítményigény� programok használatához. 
 
A „Power Saving Mode” (teljesítmény takarékos mód) 
alacsonyabb sebességre állítja át a processzort. Ebben a módban kisebb ugyan a 
készülék teljesítménye, de jobban kíméli az akkumulátort, ami hosszabb élettartamot 
biztosít. Válassza ezt, ha szövegekkel dolgozó alkalmazást, Word, Excel, stb. futtat.  
 
Az automatikus teljesítmény takarékos módba váltáshoz kattintsa be az Enable 
Automatic Mode melletti négyzetet. 
 
Az „Automatic Mode”-ban automatikusan változik a processzor sebessége, attól 
függ�en, hogy milyen teljesítményigény� programot használ.  

 
4. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
Automatikus bekapcsolódás (Wakeup) 
beállítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
lehet�séget. 

2. Kattintson a System Settings (rendszerbeállítások) 
ikonra, majd váltson át a Wakeup (automatikus 
bekapcsolódás) fülre. 

3. Kattintsa be a Turn on PDA power when a program 
button is pressed (Készülék bekapcsolása program 
gombok hatására) melletti négyzetet. Ezáltal a készülék 
automatikusan bekapcsol, bármely a készülék el�lapján 
található program gomb benyomásakor.  

4. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
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Automatikus futtatás beállítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
lehet�séget. 

2. Kattintson a System Settings (rendszerbeállítások) 
ikonra, majd váltson át az Autorun (automatikus 
futtatás) fülre. 

3. Válassza ki hogy a CF Card-ról (CF kártyáról), vagy 
az SD Card-ról (SD kártyáról) szeretne automatikusan 
futtatni alkalmazásokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
USB szerver beállításai: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
lehet�séget. 

2. Kattintson a System Settings (rendszerbeállítások) 
ikonra, majd váltson át az USB Host (USB szerver) 
fülre. 

3. A megfelel� opció kiválasztásával döntse el, hogy 
engedélyezni, vagy tiltani szeretné-e a készülékbe 
épített USB szervert. 

4. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
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Memória beállítások 
Memóriafoglalás beállítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
lehet�séget. 

2. Kattintson a Memory (memória) ikonra. 
3. A memóriafoglalás képerny�n a csúszka 

segítségével állítsa be, hogy a rendelkezésre álló 
memóriából mennyit szeretne adatok tárolására, 
illetve programok futtatására fenntartani. 

4. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
A memóriakártyákon rendelkezésre álló szabad hely ellen�rzése: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings lehet�séget. 
2. Kattintson a Memory (memória) ikonra, majd váltson át a Storage Card (Kártyás 

háttértárolók) fülre. 
3. A megjelen� képerny� ellen�rizheti, hogy a kiválasztott kártyás háttértárolón mennyi 

szabad hely áll még rendelkezésre. Ha további helyet szeretne felszabadítani a kártyán, 
akkor azt fájlok törlésével érheti el a File Explorer programot használva. Err�l b�vebben 
a File Explorer használatát leíró szakaszban olvashat. 
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Futó programok megtekintése:  

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Settings 
lehet�séget. 

2. Kattintson a Memory (memória) ikonra, majd váltson át 
a Running programs (futó programok) fülre. A 
megjelen� képerny�n tekintheti meg, hogy éppen milyen 
programok futnak a készüléken. 

3. Ha fel szeretne szabadítani valamennyit a készülék 
memóriájából, akkor azt a futó programok leállításával 
érheti el. Ehhez válasszon ki egy programot, majd 
bökjön a mutatópálca hegyével a Stop gombra. 
Az összes program megállításhoz nyomja meg a Stop 
All gombot. 

 
 
 
 

Alkalmazások használata 
A készüléken számos kisebb alkalmazás is található, amelyeket napi munkájában jól 
hasznosíthat.  

Megjegyzés Azokat a nagyobb Microsoft alkalmazásokat, amelyek a Microsoft 
Windows Mobile 2003 Second Edition operációs rendszerrel 
települnek a készülékre, kés�bbi fejezetekben ismertetjük. 

Az alkalmazások futtatása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Programs 
lehet�séget. 

2. Kattintson tetsz�leges ikonra a hozzá tartozó 
alkalmazás futtatásához. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Számológép  
A Calculator (számológép) ikonra kattintva egy 
egyszer� számológép indul el. 
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Játékok 
A Games (játékok) ikonra kattintva a készüléken elérhet� 
játékokat tekintheti meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jawbreaker 
A játék célja, hogy kipukkantsa a képerny�n látható 
összes golyót. Ehhez bökjön rá a mutatópálcával kett� 
vagy több azonos szín�, egymással kapcsolódó golyóra. 
Minél több golyót pukkant ki egyszerre, annál több pontot 
kap. 

Megjegyzés: A részletes játékszabályokat a 
készüléken megjelen� segítségben (Help) 
olvashatja. 

 
A Jawbreaker használata: 
1. Új játék kezdéséhez kattintson a Jawbreaker ikonra. 

 
Ha már tart a játék, de újra szeretné kezdeni, akkor kattintson a Game, majd a New 
game menüpontokra. 

 
2. Válassza a Game, majd az Options (opciók) 

lehet�séget. A képerny�n megváltoztathatja a program 
beállításait. Majd az OK gombbal visszatérhet a 
játékhoz. 
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3. Az Info, majd Statistics (statisztikák) választásával: 
- megtekintheti az eddigi legjobb pontszámokat 
- beállíthatja a kép állását  
  (álló-portrait, vagy fekv�-landscape) 
- lenullázhatja az eddigi legjobb pontszámokat 

 
4. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
Solitaire 
A játék célja, hogy a pakliban lev� összes kártya 
felhasználásával négy sorba rendezze a kártyákat, úgy, 
hogy a sor ásszal kezd�djön, és egy sorba azonos szín� 
kártyák kerüljenek növekv� sorrendben. 
 
 

 
 

Megjegyzés: A részletes játékszabályokat a 
készüléken megjelen� Súgóban (Help) 
olvashatja. 

 
 
A Solitaire használata: 
Új játék kezdéséhez kattintson a Solitaire ikonra. Ha 
újra szeretné kezdeni a játékot, akkor válassza a 
New (új) lehet�séget. 
 
 
 
 
 

A Solitaire beállítások megváltoztatása: 
1. A mutatópálcával válassza a Tools (eszközök) lehet�séget, majd tegye meg a kívánt 

változtatásokat. 
2. A Card Back fülön kiválaszthatja, hogy a lefordított kártyák hátoldalán milyen kép 

látsszon. 
3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
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Képek  
A képek (Pictures) program segítségével a készüléken illetve a memóriakártyákon tárolt .jpg 
képeket megnézheti, elküldheti a képeket a barátainak, a képekb�l diavetítést rendezhet, 
illetve tetsz�leges képet beállíthat a készülék háttérképének a Mai nap képerny�n. 
 
A Képek program részletes használatát a készüléken megjelen� Súgóban (Help) is 
elolvashatja. 
 
A képek program használata:  

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Programs 
lehet�séget. 

2. Kattintson a Pictures (képek) ikonra a képnéz� program 
elindításához. 

3. A miniatürizált képek közül bökjön rá egyre a kép teljes 
méretben történ� megnyitásához. 

 
4. Amikor a kép teljes méretben megjelenik a képerny�n, a 

menü és az eszközsávban található lehet�ségek 
segítségével szerkesztheti tovább a képet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Válassza a Tools, majd a Beam Picture (kép 

sugárzása) lehet�séget, ha az infravörös porton 
keresztül szeretné átküldeni a képet egy másik 
készülékre, 
vagy 
válassza a Send via E-mail (küldés e-mailben) 
lehet�séget, ha e-mailben, csatolt állományként 
szeretné elküldeni a képet, 
vagy 
válassza a Set as Today Wallpaper (beállítás Mai nap 
háttérképnek) lehet�séget, ha a Mai nap képerny� 
háttérképének szeretné beállítani a kiválasztott képet. 
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6. Válassza az Edit (szerkesztés), majd a 
Brightness and Contrast (fényesség és 
kontraszt) lehet�séget, ha a kép fényviszonyait 
szeretné megváltoztatni. 
A változások véglegesítéséhez kattintson a 
Done (kész) gombra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. A Rotate (elforgatás) gombbal a kép állását változtathatja meg a kép elforgatásával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. A Crop (kivágás) eszközzel a kép egy részletét választhatja, majd vághatja ki. 
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9. A Zoom (nagyítás) eszközzel a kép egy részletét 

nagyíthatja ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Válassza a Tools, majd a Save Picture As ... (Mentés 

másként...) lehet�séget, ha a megszerkesztett képet 
más néven szeretné elmenteni. 
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Microsoft ActiveSync 

Mi az ActiveSync? 
A Microsoft ActiveSync az egyik legfontosabb program, amit a MyPal-hoz mellékelt 
programcsomagban talál. Az ActiveSync segítségével a készüléken található adatokat 
szinkronizálhatja az asztali számítógépén tárolt adatokkal. A szinkronizáció során a program 
összehasonlítja a két helyen tárolt adatokat, és a mindkét helyre a legfrissebb adatokat 
másolja.  
 
Példák: 
• A szinkronizáció segítségével a MyPal Pocket Outlook-jának adatait az Asztali 

számítógép Outlookjában tárolt adatokkal naprakészen, szinkronban tarthatja. 
• A Microsoft Word és Microsoft Excel fájlokat az asztali számítógép és a készülék közt 

mozgathatja, eközben a szükséges fájlformátum átalakításokat is elvégzi az ActiveSync.  
 

Megjegyzés Alapértelmezésben az ActiveSync nem minden típusú adatot 
szinkronizál. Az ActiveSync beállítások közt határozhatja meg, hogy 
mely adatok kerüljenek szinkronizálásra és melyek nem.  

 
Az ActiveSync segítségével továbbá:  
• Az adatok mentését és visszatöltését is elvégezheti.  
• Másolhat is adatokat az asztali és kézi számítógép közt. (Ez nem ugyanaz, mint a 

szinkronizáció!) 
• A szinkronizációs mód kiválasztásával megszabhatja, hogy mikor kerüljön sor a 

szinkronizációra. Például folyamatosan, amíg a két készülék össze van kötve, vagy csak 
akkor, amikor ezt Ön külön kezdeményezi.  

• Megszabhatja, milyen típusú és mennyi adat szinkronizálódjon. Például dönthet úgy, 
hogy csak az elmúlt 2 hétre feljegyzett megbeszélések adatait kívánja a két készülék közt 
átvinni, így a 2 hétnél régebbi találkozók nem szinkronizálódnak. 

 
B�vebben az ActiveSync szinkronizációról: 
1. Indítsa el az ActiveSync-et az asztali számítógépen. 
2. Az ActiveSync menüjében kattintson a Súgóra (Help) majd válassza a Microsoft 

ActiveSync Help lehet�séget. 
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Az ActiveSync telepítése 
Az ActiveSync a MyPal készülékre már fel van telepítve. Az asztali számítógépre viszont 
Önnek kell feltelepítenie, hogy a szinkronizációt sikeresen végre tudja hajtani. A telepítést a 
készülékhez mellékelt CD-r�l végezheti el.  

Megjegyzés Miel�tt az ActiveSync telepítését megkezdi, gy�z�djön meg róla, 
hogy a Microsoft Outlook már telepítve van az asztali számítógépre. 
Ha még nem használt Outlook-ot, akkor a CD-n szintén megtalálja 
az Outlook2002-es verzióját. Ha Outlook 98, vagy Outlook 2000 van 
már a gépén, akkor is javasoljuk, hogy frissítsen az Outlook 2002-es 
verzióra.  

 

Az ActiveSync telepítése az asztali számítógépre  
A telepítés menete:  
1. Kapcsolja be a számítógépet és a monitort.  

Fontos Amíg az ActiveSync-et fel nem telepítette az asztali számítógépre, 
addig ne is csatlakoztassa hozzá a MyPal készüléket.  

2. Tegye be a készülékhez mellékelt CD-t a 
számítógépbe. A CD automatikusan 
elindul, és a kezd� képerny� után a 
f�képerny�re jut, ahonnan megkezdheti a 
telepítést.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kattintson a Start Here (Itt kezdje) feliratra 

a f�képerny�n. 
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4. Olvassa végig a telepítésr�l szóló áttekintést 

(Overview), hogy biztosan a megfelel� sorrendben 
hajtsa végre az ActiveSync 3.7.1 telepítési lépéseit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ha még nincs a gépén az Outlook, akkor most 

telepítse. Kattintson az Install Outlook 2002 
feliratra, és kövesse a képerny�n megjelen� 
utasításokat, amíg a telepítés sikeresen le nem zárul. 

 
 
 
 
6. Kattintson a Download Connection Wizard  

(Letöltést végz� varázsló) feliratra, és olvassa végig 
a róla szóló áttekintést, hogy eldönthesse szüksége 
van-e rá. Ha igen, akkor kövesse a képerny�n 
megjelen� utasításokat, és telepítse fel a varázslót 
az asztali számítógépre, majd ha befejezte, térjen 
vissza a f�képerny�re (Main menu) 

 
 
 
7. Kattintson az Install ActiveSync 3.7.1 (ActiveSync 

3.7.1 telepítése), majd az Install feliratra.  
 
 
 
 
8. Amikor kérdezi a telepít�, válassza a „Run this 

program from its current location” (Program 
futtatása a jelenlegi helyér�l) lehet�séget, majd 
nyomjon OK-t, 
vagy 
kattintson az Open (megnyitás) feliratra, ha a 
telepítést megkönnyít� varázsló segítségét szeretné 
igénybe venni. 

 
 
9. Kövesse az utasításokat a következ� képerny�kön. 
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Ha korábban már telepítette a Microsoft ActiveSync-
et az asztali számítógépére, akkor a telepítést végz� 
varázsló ezt észreveszi, és err�l egy üzenetben 
értesíti Önt.  
 
Kattintson a Next gombra, ha felül szeretné írni a 
gépen lev� verziót, illetve kattintson a Cancel 
gombra, ha meg szeretné tartani a meglev� verziót. 
 
 
 
 
 

10. Várja meg, amíg a telepítést végz� varázsló befejezi 
a fájlok másolását és frissíti a rendszert. 

 
 

Megjegyzés A MyPal készüléket rögtön azután 
hozzákapcsolhatja az asztali 
számítógéphez, miután utóbbira 
telepítette az ActiveSync-et. A 
további teend�kr�l a 
„Szinkronizáció” cím� részben 
olvashat. 

 

Szinkronizáció 

A készülék összekötése az asztali számítógéppel 
Összekötés dokkoló segítségével: 
1. Helyezze a készüléket a dokkolóba. 
2. A szinkronizációs kábel 26 érintkez�s dugóját csatlakoztassa a dokkoló hátulján található 

26 érintkez�s aljzathoz.  
3. A szinkronizációs kábel másik végét kösse az asztali számítógép egyik USB portjához. 
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Összekötés dokkoló használata nélkül: 
1. A szinkronizációs kábel 26 érintkez�s dugóját csatlakoztassa a készülék alján található 

26 érintkez�s aljzathoz.  
2. A szinkronizációs kábel másik végét kösse az asztali számítógép egyik USB portjához. 
 

 
 

A kapcsolat megteremtése 
Az ActiveSync telepítésének befejezése után automatikusan elindul az úgynevezett „New 
Partnership Wizard” (Kapcsolatteremt� varázsló), mely segít felépíteni a két készülék közt a 
kapcsolatot, és beállítja a szinkronizáció tulajdonságait. Ezen a ponton döntheti el, hogy 
pontosan milyen típusú információt szeretne a két gép közt szinkronizálni.  

Megjegyzés A kapcsolat felépítéséhez szükséges információkat egy fájl tárolja 
az asztali gépen. Ennek a fájlnak egy párja tárolódik a kézi készülé-
ken, amely segít az asztali gépnek felismerni a kapcsolódó 
készüléket.  

Új kapcsolat megteremtése 
1. Amikor az új kapcsolat (New Partnership) ablak 

megjelenik, a kapcsolat típusának válassza a 
„Standard Partnership” (Hagyományos 
kapcsolat) lehet�séget, majd nyomja meg a Next 
gombot.  

 
 
 
 
 
 
2. A következ� képerny�n válassza a „Synchronise 

with the desktop computer” (szinkronizáció az 
asztali számítógéppel) lehet�séget, majd nyomja 
meg a Next gombot.  
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3. Válassza ki a szinkronizálandó információs 

fajtákat, és nyomja meg a Next gombot.  
-vagy- 
ha az egyes adatfajtákra külön is be szeretné 
állítani a szinkronizáció tulajdonságait, akkor 
jelölje ki a beállítandó adatfajtát, és nyomja meg a 
Settings gombot.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Például a Naptár (Calendar) beállításai között 
megszabhatja, hogy milyen id�korlátok közé es� 
találkozók adatait szeretné szinkronizálni.  
A befejezéshez nyomja meg az OK gombot.  
 
 
 
 
 

 
4. A kapcsolat felépítését a Finish (befejezés) 

gombbal zárhatja le.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rögtön ezután az ActiveSync elindítja az els�, 
inicializálás jelleg� szinkronizációt a kézi készülék és 
az asztali számítógépe között. 
 
A következ� fejezetekben további részleteket tudhat 
meg a szinkronizációról.  
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A szinkronizált adatok 
ellen�rzése 
Az els� szinkronizációt követ�en hasonlítsa 
össze az asztali számítógépen és a kézi 
készüléken a Microsoft Outlookban a Naptár, 
a Kontaktszemélyek és a Feladatok 
bejegyzéseit. Azt tapasztalhatja, hogy kézi 
készülékr�l az asztali számítógépre átkerültek 
az adatok, és viszont.  

 

Megjegyzés Az asztali számítógépen 
nyissa meg a Microsoft 
Outlookot és gy�z�djön 
meg róla, hogy tényleg 
átkerültek a kézi 
készülékr�l is az adatok.  

 
 
 
 
 

Manuális szinkronizáció 
Amint beállította az ActiveSync-et és 
elvégezte az els� szinkronizációt, onnantól 
kezdve bármikor manuálisan is 
kezdeményezheti a szinkronizációt.  
 
Manuális szinkronizáció: 

1. Érintse meg a  ikont, és válassza az 
ActiveSync-et.  

 
2. A szinkronizációhoz teremtse meg a 

fizikai kapcsolatot a készülék és az asztali 
számítógép között, majd válassza a Sync 
(szinkronizáció) gombot. 
A szinkronizáció befejezését bármikor 
kezdeményezheti a Stop gombbal.  

 
 
 
 

Megjegyzés Ha infravörös porton keresztül, vagy más beállítások mellett 
szeretne szinkronizálni, akkor el�bb le kell állítania a folyamatban 
lev� szinkronizációt. 

További információk a szinkronizációról:  

Az ActiveSync ablakbán állva érintse meg a  ikont, majd válassza a Súgót (Help) 
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Szinkronizáció tulajdonságai 
A Microsoft ActiveSync program tág lehet�ségeket biztosít a szinkronizáció tulajdonságainak 
testre szabására. Kijelölheti milyen adat fajtákat kíván szinkronizálni, mikorra szeretné 
id�zíteni a szinkronizációt, és milyen szabályok szerint szeretné azt végrehajtani.  
 
A szinkronizációs tulajdonságok megtekintése: 
• Az asztali számítógép ActiveSync képerny�jén kattintson az Options (tulajdonságok) 

ikonra, vagy 
• A Tools (Eszközök) menüb�l válassza az Options (tulajdonságok) lehet�séget.  
 
 
Szinkronizálandó adatfajták kiválasztása: 
1. Az egyes adatfajták neve mellett kattintsa be a 

négyzetet. 
2. Jelölje ki valamelyik adatfajtát és nyomja meg a 

Settings gombot, ezáltal tovább finomíthatja, hogy azt 
az adattípust miképpen szinkronizálja az ActiveSync.  
 
Például a Naptárat (Calendar) kijelölve és a Settings-
re bökve a „Calendar Synchronization Settings” 
(Naptár szinkronizációs tulajdonságok) ablak jön fel. 
Állítsa be a kívánt értékeket, majd az OK gombbal 
mentse el azokat.  

 
 
 
 
 
 
3. Ismételje meg a finomhangolást az összes kiválasztott 

adatfajtára.  

Megjegyzés A ki nem jelölt adatfajták 
finomhangolását nem tudja elvégezni.  

4. Végezetül OK-val fejezze be a szinkronizációs 
tulajdonságok beállítását.  
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A szinkronizáció id�zítése 
1. Válassza a Schedule (Id�zítés) fület.  
2. Állítsa be a kívánt értékeket. 
3. Az OK-val fejezze be a beállításokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szinkronizációs szabályok 
1. Válassza a Rules (Szabályok) fület. 
2. A lehet�ségek közül válassza az Önnek megfelel�t. 
3. Az OK-val fejezze be a beállításokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További alkalmazások 
telepítése  
A készülékhez mellékelt CD-n számos hasznos programot 
találhat. Ezek bármelyikét közvetlenül a CD-r�l is 
telepítheti, illetve az Internet-r�l is letölthet további 
alkalmazásokat.  
 
Alkalmazások telepítése a CD mellékletr�l: 
1. Helyezze a mellékelt CD-t a MyPal-hoz kötött 

számítógép optikai meghajtójába. 
2. A f�képerny�n válassza az Enhance your 

Experience (fokozza a készülék használhatóságát) 
lehet�séget. 

3. Az Overview (áttekintés) pont alatt olvassa el a 
legfontosabb megjegyzéseket. 

4. Kattintson a Mobility (mobilitás) pontra az elérhet� 
lehet�ségek megtekintéséhez.  
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5. Kattintson a Pocket PC Applications (kézi 

számítógép alkalmazások) pontra a MyPal 
készülékre telepíthet� alkalmazások listájához, majd 
a Details (részletek) gombot megnyomva olvassa el 
a telepítésr�l szóló útmutatást. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Kattintson az Entertainment (szórakoztatás) pontra 

az elérhet� lehet�ségek megtekintéséhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kattintson a Pocket PC Applications (kézi 

számítógép alkalmazások) pontra a MyPal 
készülékre telepíthet� szórakoztató alkalmazások 
listájához, majd a Details (részletek) gombot 
megnyomva olvassa el a telepítésr�l szóló 
útmutatást. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Kattintson a Desktop Applications (asztali 

számítógép alkalmazások) pontra. Az asztali 
számítógépre telepíthet� szórakoztató alkalmazások 
listája megjelenik. Ezután a Details (részletek) 
gombot megnyomva olvassa el a telepítésr�l szóló 
útmutatást. 
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ASUS Camera 
Az ASUS Camera egy kellemesen használható program, amellyel audió és videó felvételeket 
készíthet, illetve digitális fényképez�gépként használhatja a MyPal készüléket. A beépített 
lejátszási és fényképszerkesztési lehet�ségek révén az ASUS Camera program egy kézben 
elfér�, játszi könnyedséggel használható videó felvev� és fényképez�géppé varázsolja a 
MyPal-t.  
 
Az ASUS Camera program indítása: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Programs 
lehet�séget. 

2. Válassza az ASUS Programs, majd az ASUS Camera 
lehet�séget a Camera program elindításához. 
Az ASUS Camera program 4 kisebb alkalmazásból 
tev�dik össze: 
• ASUS Camcorder (videó felvev�) 
• Photo Viewer (képnézeget�) 
• Photo Editor (képszerkeszt�) 
• Photo Album (fotóalbum) 
 
 
 
 
 
 

 

Felvételi és lejátszási képességek 
 

Videó • MPEG 4 (0-3 szint�) fájlok lejátszása 
• Egy részb�l álló videófájlok támogatottak csak 
• Videófájl méretek: CIF, QVGA, QQVGA, 

QQQVGA, QCIF 
• Fájlformátumok: 3gpp, AVI 
• 128/256/384 kbps bitráta támogatott 
• 15/25 maximális képkocka váltás  

Fotó • Felbontások: 1290x960, 640x480, 352x288, 
320x240, 176x144, 160x120, 80x60 

• Fájlformátumok: BMP, JPG 

Audió • AMR beszédtömörítés és dekódolás 
• 4.7 kbps-tól 12.2 kbps-ig terjed� bitráták 

támogatottak 
• 8kHz mintavételezés 
• 16-bites monó hang 
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ASUS Camcorder 
Érintse meg az ASUS Camcorder ikont a videó felvételeket készít� 
alkalmazás futtatásához. Az alkalmazás szinkronizált videó 
felvételek és állóképek készítésére is alkalmas. A beépített lejátszó 
funkció segítségével a videótfelvételeket le is játszhatja. Az 
állóképek megtekintésére és rendszerezésére a Photo Viewer és 
Photo Album alkalmazások szolgálnak. 
 
Az ASUS Camcorder három különböz� módban képes üzemelni: lejátszó mód, videó és 
hangfelvétel készít� mód, állókép készít� mód. Az alapértelmezett mód a lejátszás. 
 

Lejátszó mód 
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Lejátszó mód menüi 
A lejátszó lista megtekintése: 
1. Érintse meg a Playlist (lejátszó lista) feliratot az eszközsorban. A lejátszható fájlok listája 

megjelenik a képerny�n. 
2. Bökjön rá a mutatópálca hegyével a lejátszani kívánt fájl nevére. 
 

 
 
A lejátszás paramétereinek megváltoztatása: 
1. Érintse meg a Setting (beállítás) feliratot az 

eszközsorban.  
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat. 
3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alapértelmezett lejátszó mappa beállítása: 
1. Érintse meg a Play List Folder (lejátszási mappa) mez� 

melletti lefele mutató nyilat, az alapértelmezett mappa 
beállításához. 
Minden alkalommal, amikor a lejátszólista (Playlist) 
menüre kattint az eszközsorban, akkor ennek a 
mappának a tartalma fog megjelenni. 

2. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
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A lejátszott felvétel paramétereinek 
megtekintése: 
1. Érintse meg az Info (információk) feliratot az 

eszközsorban. 
2. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ASUS Camera program paramétereinek 
megtekintése: 
1. Érintse meg az Help (súgó) feliratot az eszközsorban. 
2. A képerny� jobb oldalán látható görget�sávval lapozhat 

tovább a súgó lapjai között. 
3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot a súgó 

bezárásához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lejátszó mód funkcióinak ismertetése 
Fénykép megjelenítése: 
1. Miközben az ASUS Camera program lejátszási módban van, a Photo Viewer program 

elindításához érintse meg a  (Photo Viewer) ikont. 
 

2. A Photo Viewer program f�képerny�jén érintse meg a 
Folder gombot az elérhet� .jpg és .bmp fájlok 
listázásához.  
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3. Jelölje ki a listából, hogy melyik fájlt szeretné lejátszani. 

Érintse meg a Folder (mappa) mez� melletti lefele 
mutató nyilat, hogy más mappákban elhelyezked� 
fájlokat is elérhessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A kiválasztott fájl megjelenik a képnéz� program (Photo 

Viewer) ablakában. Érintse meg a Folder (mappa) mez� 
melletti lefele mutató nyilat, ha más fájlokat is meg 
szeretne tekinteni. 

Megjegyzés B�vebb információkat a „Képnéz� 
program” (Photo viewer) cím� 
fejezetben kaphat a képek 
megtekintésér�l, a „Képszerkeszt� 
program” (Photo Editor) cím� 
fejezetb�l pedig a képek szerkesztését 
sajátíthatja el. 

 
 
 
 
 
 
Videó fájlok lejátszása: 
1. Miközben az ASUS Camera program 

lejátszási módban van, érintse meg a  
(Photo Album) ikont. A kiválasztott 
mappában található fájlok miniatürizált 
képei jelennek meg a képerny�n. 
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2. Kett�s kattintással indítsa el a kívánt .3gp vagy .avi 

formátumú videó fájl lejátszását. 
Érintse meg az Format (fájlformátum) feliratot az 
eszközsorban, ha csak bizonyos formátumú és 
kiterjesztés� fájlokat szeretne látni a mappában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Miközben az ASUS Camera program lejátssza a videó 

felvételt, a lejátszás megállításához érintse meg a  
lejátszás / szünet gombot. Ha újból megérinti a gombot 
a mutatópálca hegyével, akkor a lejátszás folytatódik. 

 
4. Ha befejez�dött a lejátszás, a képerny�n ismét a 

lejátszható fájlok listája jelenik meg. Válasszon tetszés 

szerinti másik fájlt, vagy a  ikonra kattintva zárja be a 
Photo Album programot és térjen vissza az ASUS 
Camera program f�képerny�jére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A lejátszott videó felvétel átméretezése: 
1. A mutatópálca hegyével bökjön rá a lejátszott videó 

felvétel képerny�jén tetsz�leges pontra, ennek hatására 
a videó felvétel ki fogja tölteni a lejátszó ablak teljes 
területét. 
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2. Ha a mutatópálcával ismét a felvételre bök, akkor a kép tovább nagyítódik, és lejátszás 

teljes képerny�s módban folyik tovább. Teljes képerny�s módban a képerny�re bökve a 
mutatópálcával az óramutató járásával ellentétes irányban, 90°-kal elfordul a kép. 

 
 

3. Teljes képerny�s módban addig böködjön a mutatópálcával a képerny�re, amíg a 
lejátszás vissza nem tér az eredeti méretéhez. 

Felvételkészít� mód 
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Felvétel készít� mód menüi 
A lejátszó lista megtekintése: 
Érintse meg a Playlist (lejátszólista) feliratot az 
eszközsorban. Az alapértelmezett mappában található, 
lejátszásra alkalmas fájlok listája megjelenik a képerny�n. 
Ha korábban videót, állóképeket, vagy diasorozatot 

tekintett meg a készülékkel, akkor a  Play (lejátszás) 
gombra kattintva az utoljára megtekintett fájl lejátszása 
ismét elkezd�dik. 
  
 
 
 
 
 
 
 
A videó felvétel paramétereinek megváltoztatása: 
1. A videó felvétel paramétereinek megtekintéséhez érintse 

meg a Setting feliratot az eszközsorban. 
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat: 

 
Capture mode (felvétel módja): 
Auto (automatikus), Incandescent (csillogóan, izzóan 
fényes), Fluorescent (fluoreszkáló), Twilight (alkonyati, 
szürkületi), Cloudy (felh�s), Sunny (napos), Night 
(éjszakai) 
 
Special effect (speciális hatások): 
Normal (normál), Portrait (portré készítés), Scenes 
(tájkép), Ancient (ódon hatású), Black&White (fekete-
fehér), Negative photo (negatív), Special Color-Blue 
(speciális kékes), Special Color-Red (speciális 
vöröses),Special Color-Green (speciális zöldes) 
 
A csúszkák elhúzásával a kontrasztot (Contrast), 
fényességet (Brightness) és zársebességet (Shutter speed) növelheti, illetve 
csökkentheti.  
 

3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
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Automatikus felvételkészítés beállításai: 
1. Az automatikus felvételkészítés paramétereinek 

megtekintéséhez érintse meg a Setting feliratot az 
eszközsorban, majd váltson át az Auto Shoot 
(automatikus felvételkészítés) fülre. 

 
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat: 

 
Ha bejelöli a Video Automatically Save (videó 
automatikus mentése) négyzetet, akkor a videó 
felvételek automatikusan az el�re meghatározott 
mappába kerülnek elmentésre. 
 
A File Settings (fájlbeállítás) fülön határozhatja meg, 
hogy melyik legyen ez a mappa. 
 
 
 
Ha bejelöli a Video Auto Recording (automatikus videó 
felvétel) négyzetet, akkor a Recording Start After 
(felvétel kezdete) és Recording End After (felvétel 
vége) mez�k megváltoztathatóak lesznek. A mez�k 
melletti nyilakra kattintva határozhatja meg hány 
másodperccel kés�bb kezd�djön el, illetve végz�djön az 
automatikusan készül� felvétel. 
 

3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fájlbeállítások megváltoztatása: 
1. A fájlbeállítások megtekintéséhez érintse meg a Setting 

feliratot az eszközsorban, majd váltson át az File 
Setting (fájlbeállítás) fülre. 

2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat. A mez�k melletti 
nyilakra kattintva választhatja ki a készítend� fájl 
paramétereit. 

 
Storage folder – alapértelmezésben az újonnan 
készített videó fájlok ebbe a mappába lesznek elmentve. 

Megjegyzés Ha hosszabb felvételt szeretne 
készíteni, akkor ennek a mappának 
vagy egy CF, vagy egy SD kártyán 
elhelyezked� mappát válasszon. 
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Video quality (videó min�ség): 
kiváló (384 kbps), közepes (256 kbps), alacsony (128 kbps) 

 
Audio quality (audió min�ség): 

kiváló (12.2 kbps), közepes (7.4 kbps), alacsony (5.15 kbps) 
 
Resolution (felbontás - pixel egységekben):  

80x64, 160x128, 176x144, 320x240, 352x288 
 
File Format (fájlformátum):  

AVI, 3GPP 
 
Capture Rate (Felvételi képráta):  

Normal (normál), High (magas), Low (alacsony) 
 
3. Végül nyomja meg az OK gombot. 

 

Felvétel készít� mód funkcióinak ismertetése 
Videó felvétel készítése: 
1. Érintse meg a Mode gombot és váltson át Recorder 

(felvétel készít�) módba. 
 

Figyelje meg, hogy a  Playback (lejátszás) ikon 

 Recorder (felvev�) ikonra vált át, az elforgatás 
gombból pedig  Record (felvétel) gomb lesz. A 
kamera állapotát jelz� sorban pedig a CAMERA ON 
(kamera bekapcsolva) felirat jelenik meg. 

2. Irányítsa a készülék hátoldalán található kamera 
lencsét a felveend� jelenetre. 

3. Érintse meg a  Record (felvétel) gombot a felvétel 
megkezdéséhez. 

4. Érintse meg a  Stop (leállítás) gombot a felvétel 
leállításához. 

 
 
 
 
Ha nem áll rendelkezésre elegend� fény a felvételhez, akkor 
az eszközsorban érintse meg a Flash (megvilágítás) 
feliratot. Ekkor a a kamera állapotát jelz� sorban rövid id�re 
a Flash On (megvilágítás bekapcsolva) felirat jelenik meg. 
 
A megvilágítás lehetséges állapotai:  
Flash Off – megvilágítás kikapcsolva 
Flash On – megvilágítás állandóan bekapcsolva 
 
 

Megjegyzés Az elkészített videó felvétel megtekintéséhez váltson vissza lejátszó 
módba. B�vebb információkat a „Lejátszó mód” cím� fejezetben 
kaphat a videó felvételek megtekintésér�l 
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Állókép készít� mód 

 
 
 

 
 

 
 

Állókép készít� mód menüi 
A lejátszó lista megtekintése: 
Érintse meg a Playlist (lejátszólista) feliratot az 
eszközsorban. Az alapértelmezett mappában található, 
lejátszásra alkalmas fájlok listája megjelenik a képerny�n. 
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Az állóképek paramétereinek megváltoztatása: 
1. Az állóképek paramétereinek megtekintéséhez érintse 

meg a Setting feliratot az eszközsorban. 
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat: 

Bármikor megnyomhatja a Default (alapértelmezések) 
gombot, ha vissza szeretne térni az alapértelmezett 
beállításokhoz. 

3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatikus felvételkészítés beállításai: 
1. Az automatikus felvételkészítés paramétereinek 

megtekintéséhez érintse meg a Setting feliratot az 
eszközsorban, majd váltson át az Auto Shoot 
(automatikus felvételkészítés) fülre. 

2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat. 
3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha bekattintja a Special Capture (speciális felvétel) 
négyzetet, akkor a Continuously Capture (folyamatos 
sorozatfelvétel – ez az alapértelmezett beállítás) és Photo 
Auto Capturing (szaggatott sorozatfelvétel) lehet�ségek is 
választhatóvá válnak. 
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Ha a Photo Auto Capturing (szaggatott sorozatfelvétel) 
lehet�séget választja ki, akkor megadhatja, hogy hány 
másodpercenként készítsen automatikusan egy újabb 
felvételt a készülék. A lefele mutató nyílra kattintva 
választhatja ki a lehetséges késleltetési értékeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fájlbeállítások megváltoztatása: 
1. A fájlbeállítások megtekintéséhez érintse meg a Setting 

feliratot az eszközsorban, majd váltson át az File 
Setting (fájlbeállítás) fülre. 

2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat. A mez�k melleti 
nyilakra kattintva választhatja ki a készítend� fájl 
paramétereit. 

 
Storage folder: alapértelmezésben az újonnan készített 
állóképek ebbe a mappába lesznek elmentve. 
Resolution (felbontás - pixel egységekben):1280x960, 
640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120, 80x60 
Shutter Sound (zárkattanás hangja): 4 különféle hang 
közül választhat. 
Frame (képkeret): 1-t�l 15-ig választhat a rendelkezésre 
álló képkeretek közül, illetve kikapcsolhatja (None) a 
fényképek bekeretezését.   

 
3. Végül nyomja meg az OK gombot. 

 
Állandó képkeret beállítása: 
1. Érintse meg a Setting feliratot az eszközsorban, majd 

váltson át az File Setting (fájlbeállítás) fülre. 
2. A Frame (képkeret) mez� mellett kattintson a lefele 

mutató nyílra, és válassza ki a kívánt képkeretet. A keret 
rajzolata meg is jelenik a képerny�n. 
Ha nem szeretné bekeretezni a fényképeit, akkor 
válassza a None (nincs) lehet�séget. 

3. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 

Megjegyzés Az elkészített fényképek 
megtekintéséhez, szerkesztéséhez, 
utólagos bekeretezéséhez a Photo 
Editor (képszerkeszt�) programot 
használhatja. B�vebb információkat 
err�l a „Képszerkesztés” cím� 
fejezetben olvashat. 
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Állókép készít� mód funkcióinak ismertetése 
Állókép készítése: 
1. Érintse meg a Mode gombot és váltson át Photo 

(fényképkészítés) módba. 

Figyelje meg, hogy a  Recorder (felvev�) ikon  
Photo (fényképkészít�) ikonra vált át, az elforgatás 
gombból pedig  Record (felvétel) gomb lesz. A 
kamera állapotát jelz� sorban pedig a CAMERA ON 
(kamera bekapcsolva) felirat jelenik meg. 

 
2. Irányítsa a készülék hátoldalán található kamera 

lencsét a lefényképezend� jelenetre. 
 

3. Érintse meg a  Record (felvétel) gombot a fénykép 
elkészítéséhez. 

 
 
 
 
Ha nem áll rendelkezésre elegend� fény a felvételhez, 
akkor az eszközsorban érintse meg a Flash 
(megvilágítás/vaku) feliratot. Ekkor a a kamera állapotát 
jelz� sorban rövid id�re a Flash On (megvilágítás/vaku 
bekapcsolva) felirat jelenik meg. 
 
A megvilágítás/vaku lehetséges állapotai: 

Flash Off – megvilágítás/vaku vaku kikapcsolva 

Flash On – megvilágítás/vaku állandóan be van kapcsolva 

(folyamatosan ég) 

Flash 0.5s – vaku csak fél másodpercre kapcsol be 

 

Megjegyzés A Launch gomb megnyomásával is ki- illetve bekapcsolhatja a 
vakut. A Launch gomb elhelyezkedését a kezel�szerveket felsoroló 
fejezetben ismertettük. 

 
A fényképek megtekintése: 
Az elkészített fényképek megtekintéséhez váltson vissza lejátszó módba. B�vebb 
információkat a „Lejátszó mód” cím� fejezetben kaphat a fényképek megtekintésér�l. 
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Fényképnéz� program 
Érintse meg a mutatópálca hegyével a Photo Viewer (fényképnéz�) 
ikont. Az elinduló képnéz� programban .jpg és .bmp formátumú 
fényképeket nézhet meg. A képeket vagy teljes képerny�s módban 
nézheti meg (full screen), vagy a kép egyes részleteit görgeti be a 
képerny�re (panning). A képeket el is forgathatja, illetve több képet 
diavetítés szer�en (slide show) is levetíthet. A képek váltakozásának 
idejét másodperces lépésekben szabadon beállíthatja. 

 
 

Fényképnéz� funkcióinak ismertetése 
Fájl megnyitása: 

1. Érintse meg a  Folder ikont a rendelkezésre álló fényképek listázásához. 
2. A mutatópálca hegyével jelölje ki a megnyitandó .jpg, vagy .bmp fájlt. 

3. Egy másik fájl megnyitásához ismét érintse meg a  Folder ikont, vagy az  Exit 
(bezárás) gombbal zárja be a fényképnéz� programot. 
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Fájl megnyitása másik mappából: 
1. A rendelkezésre álló mappák listázásához érintse meg a 

Folder mez� melletti lefele mutató nyilat.  
2. A mutatópálca hegyével jelölje ki a megnyitandó 

mappát, amely további képeket tartalmaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bizonyos típusú fájlok listázása: 
1. A rendelkezésre álló fájltípusok listázásához érintse meg 

a Type mez� melletti lefele mutató nyilat.  
2. A mutatópálca hegyével jelölje ki azt a fájltípust, 

amelybe tartozó képeket meg szeretné tekinteni. 
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Diasorozat összeállítása: 

1. Érintse meg a  Slideshow gombot, hogy a diasorozat 
összeállításához felhasználható fényképeket kilistázza. 

2. Jelölje ki azokat a fájlokat (.jpg és .bmp formátum), 
amelyeket a diasorozatba fel szeretne venni. A 
kiválasztott fájlok neve átkerül a jobb oldalra.  

3. A  Save gomb megnyomását követ�en .lst 
kiterjesztéssel elmentheti az összeállított diasorozatot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. A  Slide interval (diaváltás id�intervalluma) gombbal 
meghatározhatja, hogy mennyi id� teljen el a diakép 
váltások között. A gombra rajzolt szám másodpercekben 
jelenti a képváltás id�tartamát. A gombra kattintgatva 1-
t�l 10 másodpercig változtathatja a képváltások közt 
eltelt id�t. 



82  4. fejezet – ASUS programok  

 

5. A  Landscape (fekv�) és  Portrait (álló) gombokkal állíthatja be, hogy a 
diasorozatban milyen legyen a kép állása. Ha valamelyik gombra rákattint e kett� közül, 
akkor az aktuális képet megtekintheti álló vagy fekv� nézetben is. 

 
 

Fekv� kép (Landscape)  Álló kép (Portrait) 
 

 
 

 
6. Ha elmenti a diasorozatot, akkor egy üzenetet 

olvashat a képerny�n. Nyomja meg az OK 
gombot. 
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Képszerkeszt� program 
Érintse meg a mutatópálca hegyével a Photo Editor 
(fényképszerkeszt�) ikonját. Az elinduló fényképszerkeszt� 
programban az elkészített felvételeket alakíthatja át ízlése szerint. 
Speciális effektusokat adhat a képhez: elmosódást, régies 
megbarnult hatást, neonhatást kelthet a képeken, illetve be is 
keretezheti �ket. A képeket feliratokkal és képaláírásokkal láthatja el. 
 
A képszerkeszt� program kezd� képerny�jén semmilyen fájl nem 
látható. Kezdetben így néz ki a képerny�: 
 

 

Megjegyzés Ha semmilyen felvétel nincs megnyitva a képszerkeszt� 
programban, akkor minden szerkeszt� gomb ki van szürkítve, csak 
a kilépés gomb (Exit) aktív. 

Képszerkeszt� program funkciói 
Fájl megnyitása szerkesztésre:  
1. Érintse meg a mutatópálca hegyével a File majd az 

Open (megnyitás) menüpontokat. 
Az alapértelmezett mappában található alapértelmezett 
képtípusok listája jelenik meg. 
 
Ha más mappákban lev� fájlokat szeretne kilistázni, 
akkor érintse meg a Folder mez� melletti lefele mutató 
nyilat, és válassza ki a kívánt mappát. 
 
Ha csak bizonyos típusú fájlokat szeretne kilistázni, 
akkor érintse meg a Type mez� melletti lefele mutató 
nyilat, és válassza ki a kívánt fájltípust. A fájlok listája 
ezek után automatikusan frissítésre kerül. 
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2. Érintse meg a mutatópálca hegyével a megnyitni és szerkeszteni kívánt kép nevét. 

Alapértelmezésben a képerny�n megjelenik a kiválasztott kép, 3 további fénykép 
miniatürizált képe, az eszközsorban aktiválódnak a szerkeszt� gombok, valamint a 
parancssor és a nagyítás beállításai is láthatóvá válnak. 

 

 

Megjegyzés Ha egy másik képet szeretne szerkesztésre megnyitni, akkor csak 
érintse meg a miniatürizált változatát a képerny� tetején. A miniat�r 
képek alatti csúszkát jobbra, balra húzhatja, illetve a végein lev� 
nyilakat megérintheti a mutatópálcával, ezáltal más képek mini 
változataihoz lapozhat.  

3. A kép kinagyításához illetve lekicsinyítéséhez kattintson a nagyítási beállítások mez�re 
(Zoom options) és válassza ki a kívánt nagyítást. A kép azonnal a kiválasztott méret�re 
nagyítódik.  
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4. Ha nem szeretné, hogy a miniatürizált képek foglalják a helyet képerny�n, hanem azt 
szeretné, hogy a szerkesztett fájlt 100%-ban kitöltse a képerny�t, akkor a Tools 
(eszközök) feliratot megérintve kattintsa ki a Thumbnail view (miniatürizált kép nézet) 
felirat melletti négyzetet. 

 
 
5. Érintse meg a Frame (képkeret) gombot, ha a felhasználható képkereteket meg szeretné 

tekinteni. Használja a keretek alatti csúszkát, illetve a csúszka melletti nyilakat a további 
keretek megtekintéséhez. 

6. Bökjön rá kétszer a mutatópálca hegyével a kiválasztott keretre, amely azonnal 
megjelenik a fénykép körül. 

 

   
 
7. Ha ki akar lépni a képkeretezés módból, akkor érintse meg ismét a Frame (képkeret) 

gombot. Ekkor ismét aktívvá válik a parancssor és a többi szerkeszt� gomb az 
eszközsoron. 

8. A többi szerkeszt� gombbal további effektusokat adhat a képhez. 

Megjegyzés El�bb ki kell lépnie az éppen használt képszerkeszt� funkcióból, 
miel�tt egy másikat használni tudna, illetve a parancssor ismét 
aktívvá válna. 
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9. Ha végzett, érintse meg a File, majd Save 
menüpontokat a kép elmentéséhez. 

10. Írjon be egy fájlnevet (name), és válassza ki, melyik 
háttértároló eszközön (location), melyik mappába 
(folder), milyen fájltípussal (type) szeretné elmenteni a 
fájlt, végül nyomja meg az OK gombot. 

11. Ha kéri a gép, adja meg a fájl méretét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó album 
Érintse meg a Photo Album (fotó album) ikont a képek albumba 
rendezésére szolgáló program elindításához. A felhasználható 
típusú (.3gpp, .avi, .jpg és .bmp) fájlok kis miniatürizált képek 
formájában jelennek meg a képerny�n. 
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Fájl megnyitása másik mappából: 
1. A rendelkezésre álló mappák listázásához érintse meg a 

Folder mez� melletti lefele mutató nyilat. 
2. A mutatópálca hegyével jelölje ki a megnyitandó 

mappát, amely további fájlokat tartalmaz. A mappában 
található fájlok ismét kis miniatürizált képek formájában 
jelennek meg a képerny�n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASUS Launcher program 
Az ASUS Launcher (ASUS gyorsindító) program azt a célt szolgálja, hogy a gyakran 
használt programokat kényelmesen csoportokba rendezhesse, kategorizálhassa, és egy-két 
gombnyomással elindíthatóvá tegye.  
 

ASUS Launcher elérése 
Az ASUS Launcher program elérése: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Programs pontot. 
2. Válassza az ASUS Programs, majd az ASUS Launcher lehet�séget. 

Megjegyzés Az ASUS Launcher ennél könnyebben is elindítható a készülék 

el�lapján található, bal széls�  gomb megnyomásával. 
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3. A parancssorban kattintson a Name (név) pontra a 

már definiált kategóriák listázásához. 
Alapértelmezésben a következ� kategóriák állnak 
rendelkezésre: 
Favorites (kedvencek), Start menu (start menü), és 
Programs (programok).  

 
4. Kattintson az egyik kategória nevére, hogy 

meglássa, eddig melyik programok tartoznak abba a 
kategóriába.  
 
Alapértelmezés szerint a kedvencek kategória csak 
az ASUS Launcher és ASUS Backup programok 
ikonjait tartalmazza. 

 
 
 
 
 
 
5. Kattintson a Start menu és Programs ikonjára is, hogy megtekintse, milyen 

alapértelmezés szerint milyen programok tartoznak e két kategóriába. 
 
 

 
 

Megjegyzés Bármelyik kategóriát is választja ki, az ASUS Launcher gomb 
következ� megnyomásakor ebbe a kategóriába tartozó programok 
fognak megjelenni a képerny�n. 

 

Megjegyzés Az alapértelmezett kategóriákat nem törölheti ki, viszont a neveiket 
átírhatja, programokat adhat hozzájuk és törölhet bel�lük. 
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Alapértelmezett kategória nevének átírása 
Az alapértelmezett kategória nevének átírása: 
1. Érintse meg a Name (név) menüpontot, majd válassza ki valamelyik kategóriát, amelyiket 

át szeretné nevezni. Legyen ez például a Programs. 
2. Érintse meg a Category (kategória) menüpontot, majd válassza az Edit Title (név 

szerkesztése) lehet�séget. 
3. Az Edit Current Category (választott kategória szerkesztése) képerny�n változtassa 

meg a nevet. 
4. Végül nyomja meg az OK gombot. 
 

 
 

Meglev� kategóriák testreszabása 
Egy már létez� kategória testreszabása: 
1. Érintse meg az Editor (szerkesztés) menüpontot, majd a 

Copy to (másolás) lehet�séget.  
2. Érintse meg a Name (név) menüpontot, majd kattintson 

rá annak a kategóriának a nevére, ahová át szeretne 
másolni egy program ikont. (Kattintson például a 
Programs, vagy a Start menu kategóriára) 

3. A Programs (vagy a Start menu) képerny�n azután 
kattintson rá annak a programnak az ikonjára, amelyet 
másolni szeretne. (Például kattintson rá a Jawbreaker 
ikonjára.) Egy felugró ablak jelenik meg. 

4. Válassza ki, hová szeretné a program ikonját átmásolni. 
(Például a Favorites kategóriába) 

5. A 3. és 4. lépések ismételgetésével másolja át az összes 
programot, amelyet gyakran szeretne használni. 

6. Amikor végzett, válassza ismét a Copy to, majd a 
Launch menüpontokat, ezáltal visszatérhet a 
programindító módba. 
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Megjegyzés A Copy To (másolás) funkció a megjelölt helyre csak egy másolatot 
helyez el, így tehát az eredeti helyen is otthagyja a program ikonját. 
Ha nem szeretné, hogy ugyanaz a program különböz� helyeken, 
duplán létezzen, akkor használja inkább a Move to (átmozgatás) 
lehet�séget. 

7. Érintse meg a Name majd a Favorites menüpontokat, 
hogy a testre szabott kedvencek kategóriát 
megtekinthesse, és alapértelmezetté tegye. 

 
8. Az OK gomb megnyomásával a Favorites lesz az 

ASUS Launcher alapértelmezett kategóriája. Azaz az 
ASUS Launcher aktiválásakor a Favorites kategóriába 
tartozó ikonok jelennek meg a képerny�n. 
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Programok eltávolítása 
Programok eltávolítása egy kategóriából: 
1. Érintse meg az Editor (szerkesztés) menüpontot, majd 

a Remove (eltávolítás) lehet�séget.  
2. Érintse meg a Name (név) menüpontot, majd kattintson 

rá valamelyik a kategória nevére. 
3. Kattintson rá annak a programnak az ikonjára, amelyet 

el szeretne távolítani. Például a Favorites kategória 
alatt kattintson a Calculator (számológép) ikonjára. 

4. Amint rábök a mutatópálca hegyével, a program ikonja 
elt�nik a listából. 

5. Amikor végzett, válassza ismét a Remove, majd a 
Launch menüpontokat, ezáltal visszatérhet a 
programindító módba. 

6. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot a változtatások 
elmentéséhez. 

 

Kategória hozzáadása 
Új kategória felvétele: 
1. Érintse meg az Category (kategória) menüpontot, majd 

az Add (hozzáadás) lehet�séget. Egy új kategória 
automatikusan hozzáadódik a meglev�khöz. 

2. Érintse meg ismét a Name (név) menüpontot az új 
kategória lista megtekintéséhez. 

3. Ha át szeretné nevezni az újonnan létrehozott 
kategóriát, akkor azt az „Alapértelmezett kategória 
nevének átírása” cím� részben leírtak szerint teheti 
meg. 

 
 
 

ASUS Backup segédprogram 
Az ASUS Backup mentést végz� segédprogram, amellyel a gép memóriájából lementheti a 
rendszerfájlokat és az Ön saját adatait. Az ASUS SmartKeeper automatikus mentési 
módszerével szemben, amely a teljes rendszert (rendszerfájlokat és adatokat egyaránt) 
egyetlen fájlba mentette el, az ASUS Backup segítségével manuálisan, külön-külön fájlokba 
mentheti le az egyes adatfajtákat. Akár kategorizálhatja is a mentett adatokat, és típus szerint 
külön mappákba rendezheti azokat.  
 

ASUS Backup elérése 
Az ASUS Backup segédprogram elérése: 

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a Programs 
lehet�séget. 

2. Válassza az ASUS Programs majd az ASUS Backup lehet�séget.  
Egy üzenetet kap, hogy mentés el�tt zárjon be minden más programot.  

3. Nyomja meg az üzenet sarkában az OK gombot, majd zárjon be minden futó programot.  
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Az összes futó program megállítása: 

1.  ikon, majd Settings.  
2. Válassza a System fület, majd a Memory ikont. 
3. A Memory képerny�n válassza a Running Programs 

(futó programok) lehet�séget. 
4. Válassza a Stop All (összes program megállítása) 

gombot, majd nyomjon OK-t.  

Megjegyzés  A beépített Súgó további információkkal 
szolgál az adatmentés és visszatöltés 
mikéntjér�l.   

 
 
 

Teljes adatmentés 
Az összes adat lementése: 
1. Térjen vissza az ASUS Programok képerny�re, és 

bökjön rá az ASUS Backup ikonra.  
2. Válassza a Backup fület a képerny� alján. 
3. Válassza az All Data (minden adat) gombot, ezzel 

minden adatot elment. 

Megjegyzés.  Ha a mentést tényleg a készülékt�l 
függetlenül szeretné tárolni, akkor egy 
eltávolítható CF vagy SD memória-
kártyát kell a készülékbe tennie, és arra 
kell elvégeznie a mentést, egyébként 
csak a MyPal készülék Flash 
meghajtóján tárolhatja a mentéseket. 

 
 
4. A Backup File (mentési fájl) képerny�n az alábbiakat 

határozhatja meg: 
• mi legyen a mentést tartalmazó fájl neve 
• melyik mappában szeretné tárolni a mentést 

(opcionális) 
• mentés helye a beépített Flash meghajtón, CF 

memóriakártyán vagy SD memóriakártyán legyen. 
5. Az OK gombbal kezdheti meg a mentést.  
6. A képerny�n nyomon követheti a mentés menetét. A 

mentés befejeztét követ�en, egy üzenet kap, melyb�l a 
mentett adatok összméretét is kiolvashatja. 
Ha vannak olyan fájlok, amiket valami miatt nem sikerül 
lementeni, akkor ezek nevét is elolvashatja.   
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7. Fejezze be a mentést az OK gombbal. 
 

 
 
 

PIM adatok mentése 
A PIM adatok lementése: 
1. Az ASUS Backup képerny�n válassza a PIM Data 

lehet�séget. Ekkor kizárólag a személyes PIM 
(Personal Information Management) adatok kerülnek 
lementésre (pl. levelezés, kontaktszemélyek, naptár, 
megbeszélések stb. adatai). 

2. A Storage Devices (háttértár) fülön válassza ki a 
beépített Flash meghajtót, CF memóriakártyát 
vagy SD memóriakártyát, ahová a mentést 
szeretné végrehajtani. 

3. Válassza a Backup fület. 
 
 
 
 
4. Határozza meg a mentésre használt fájl nevét, és a 

mappát amibe a mentést szeretné végezni (a 
mappa neve el is hagyható).  

5. A menteni kívánt adatfajták neve mellett a kis 
négyzeteket egyesével kattintsa be, vagy pedig a 
Select All (mindent kijelöl) gombbal válassza ki 
mentésre az összes adatfajtát. 
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Ha a User Defined Folders (Felhasználó által meghatá-
rozott mappák) melletti négyzetet is bejelölte, akkor a 
Define (meghatározás) gombbal végezheti el azoknak a 
mappáknak a kijelölését, amelyeket szeretne a 
mentésbe bevonni.  
 

6. A Start gombbal indíthatja el a mentést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Amikor a mentés befejez�dött, akkor a Complete 

(befejezve) felirat, valamint az elmentett elemek 
felsorolása jelenik meg a képerny�n.  

8. Az OK-val fejezheti be a folyamatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összes adat visszatöltése 
Az összes elmentett adat visszatöltése: 

1.  ikon, majd Programs. 

Megjegyzés  Visszatöltés el�tt a mentést tartalmazó 
CF vagy SD memóriakártyát helyezze a 
készülékbe, különben a „No Storage 
Device found!” (Tárolóeszköz nem 
található!) üzenetet adja a gép.  

2. Az ASUS Programok képerny�n válassza az ASUS 
Backup ikont. Amikor erre figyelmeztetést kap, állítson 
le minden futó programot. (ennek mikéntjér�l az „ASUS 
Backup segédprogram” cím� fejezet elején olvashat) 

3. Válassza a Restore (Visszatöltés) gombot az ASUS 
Backup képerny�n.  

4. Válassza az All Data (Minden adat) lehet�séget.  
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5. A Backup file képerny�n választhatja ki, hogy 

• Melyik fájlból szeretne visszatölteni. (a File mez� 
melletti nyílra bökve a legördül� listából korábbi 
mentési fájlok nevét választhatja ki, ha volt már több 
mentés is korábban.) 

• Opcionálisan kiválaszthatja, hogy melyik mappában 
van a mentési fájl. 

• Kiválaszthatja, hogy CF vagy SD memóriakártyán 
van-e a mentés tárolóhelye. 

6. Az OK-val indítsa el a visszatöltést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. A visszatöltés befejezését követ�en egy üzenetet kap, 

hogy reset-elni kell a készüléket (azaz újra kell indítani a 
visszatöltött adatokkal).  

8. Hagyja ezt jóvá az OK gombbal. 
 
 

PIM adatok visszatöltése 
Az összes elmentett PIM adat visszatöltése: 
1. Az ASUS Backup képerny�n válassza a PIM Data 

lehet�séget. 
2. Az adattárolás helyeként válassza a CF vagy SD 

memóriakártya közül azt, ahová az adatait eltárolta.  
Cancel-lel visszatérhet az el�z� képerny�re. 

3. Válassza a Restore (Visszatöltés) gombot. 
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4. Válassza ki, melyik fájlból szeretne visszatöltést. (a File 
mez� melletti nyílra bökve a legördül� listából a korábbi 
mentési fájlok nevei közül választhat.) 

5. A visszatölteni kívánt adatfajták neve mellett a kis 
négyzeteket egyesével kattintsa be, vagy pedig a Select 
All (Mindent kijelöl) gombbal válassza ki az összeset. 
 
Ha a User Defined Folders (Felhasználó által 
meghatározott mappák) melletti négyzetet is bejelölte, 
akkor a Define (Meghatározás) gombbal végezheti el 
azoknak a mappáknak a kijelölését, amelyekre szeretné 
a visszatöltést elvégezni.  
 

6. Az Start-tal indítsa el a visszatöltést. 
 
 
 
 
 
 
7. A visszatöltés befejezését követ�en egy üzenetet kap, 

hogy reset-elni kell a készüléket (azaz újra kell indítani a 
visszatöltött adatokkal).  

8. Hagyja ezt jóvá OK-val. 
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ASUS SmartKeeper segédprogram 
Az ASUS SmartKeeper egy hasznos, automatikusan mentést végz� segédprogram. Ha az 
akkumulátor lemerüléséig hátralev� id� egy bizonyos határ alá csökken, akkor figyelmezteti 
Önt arra, hogy mentse le a készülék adatait egy CF vagy SD memóriakártyára. Ha az 
automatikus mentést bekapcsolta, és van is a készülékben CF vagy SD memóriakártya, 
akkor a mentés automatikusan meg is történik, akár be van kapcsolva a készülék, akár nincs. 

Automatikus mentés 
Az automatikus mentés beindulásának feltételei: 
• A SmartKeeper m�ködése engedélyezve van. 
• A kártyafogadó helyek valamelyikébe be van téve egy CF vagy SD memóriakártya 

(ajánlott, hogy legalább 64 MB szabad hely legyen a kártyán). 
• Az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos minimumszint alá csökken. 

Automatikus mentés engedélyezés 
Az automatikus mentés engedélyezése: 

1. Bökjön a mutatópálcával a  ikonra, majd válassza a beállításokat (Settings). 
2. Válassza a Rendszer (System) fület.  
3. Válassza a SmartKeeper ikont a SmartKeeper elindításához. 
4. Válassza ki, hogy milyen típusú memóriakártya áll rendelkezésre (CF vagy SD), 

makkattintson az Apply (alkalmaz) gombra. 
5. Váltson át az Automatic fülre. 
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6. Az Automatic fülön kattintsa be az Automatic System 
Backup (Automatikus rendszermentés) négyzetet. 
Alapértelmezésben ez be is van kapcsolva.  
Ha az automatikus rendszermentést engedélyezte, 
akkor azt is biztosítsa, hogy mindig van egy olyan CF 
vagy SD memóriakártya a gépben, amelyen legalább 
64 MB szabad hely van.  

 
7. Az OK-val fejezze be a beállítást.  

Megjegyzés. Ha ellen�rizni szeretné, hogy a gépben 
lev� CF vagy SD memóriakártya 
alkalmas-e az automatikus mentésre, 
ahhoz el�ször hajtson végre egy 
manuális mentést. Ennek mikéntjér�l a 
„Manuális mentés” cím� részben 
olvashat.  

Hogy m�ködik az automatikus mentés? 
A SmartKeeper mentés akkor is m�ködik, ha a készülék be van kapcsolva, és akkor is, ha 
felfüggesztett üzemmódban pihen.  
 
Mentés m�ködése bekapcsolt készüléknél: 
Ha az akkumulátor töltöttsége a beállított szint alá csökken, az alábbi felirat jelenik meg a 
képerny�n: „Battery low! Back up the current system status?” (Akkumulátor lemerült! 
Kívánja menteni a rendszer jelenlegi állapotát?) 

Megjegyzés A „jelenlegi rendszerállapot mentése” pontosan a következ�t 
jelenti: A teljes rendszer és minden adat, ami éppen a készülék 
memóriájában van, kiírásra kerül egy ASUSBKUP.SAV nev� fájlba. 
Tehát ha például éppen egy Excel fájlt szerkeszt, amikor az üzenet 
megjelenik, és jóváhagyja a mentést, akkor legközelebb 
bekapcsolva a készüléket az ASUSBKUP.SAV nev� fájl tartalma 
visszatölt�dik a memóriába, és ugyanarról a képerny�r�l 
ugyanazokkal a beállításokkal folytathatja a munkáját, mint ahol a 
mentés el�tt abbahagyta.  

Az aktuális rendszerállapot elmentése: 
Amikor erre egy felugró ablak figyelmezteti Önt, akkor a 
mentés megkezdéséhez kattintson a Yes gombra. Ha 
egyel�re még nem szeretné elmenteni a rendszer állapotát, 
akkor válassza a No-t. 

Megjegyzés Miel�tt Yes-t felelne, gy�z�djön meg 
róla, hogy van egy CF vagy SD 
memóriakártya a készülékben. Ha 
kártya nélkül próbálja menteni a 
rendszer állapotát, akkor hibaüzenetet 
kap, miszerint a kiválasztott tárolóhely 
nem elérhet� 
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Egy meger�sítést tartalmazó üzenet jelenik meg a képerny�n, amikor a mentés sikeresen 
lezajlott.  
 

 
 
Mentés m�ködése kikapcsolt készüléknél: 
Ha az akkumulátor töltöttsége aközben csökken a megengedett szint alá, hogy a készülék ki 
van kapcsolva, vagy pedig az úgynevezett Standby készenléti állapotban pihen, akkor a 
következ�k történnek: 
1. SmartKeeper automatikusan bekapcsolja a készüléket, hogy a mentést el tudja 

végezni.  
1. A SmartKeeper leellen�rzi, hogy van-e CF vagy SD memóriakártya a készülékben.  
2. Ha megtalálja a kártyát, akkor ASUSBKUP.SAV néven egy fájlba lementi rá a rendszer 

állapotát. Amikor a mentés befejez�dik, a SmartKeeper automatikusan kikapcsolja a 
készüléket.  

Megjegyzés Ha nincs CF vagy SD memóriakártya a készülékben, akkor a 
SmartKeeper mentés nélkül ismét kikapcsolja a készüléket.  

A készülék következ� bekapcsolását követ�en az alábbi üzenetek valamelyikét olvashatja a 
képerny�n.  
 

Ha az automatikus mentés sikeres volt: 
A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, 
ezért ASUSBKUP.SAV néven automatikus mentést 
hajtott végre a CF (vagy SD) memóriakártyára.  
 
 
 
 
Ha az automatikus mentés azért hiúsult meg, mert nem 
volt CF vagy SD memóriakártya a készülékben: 
A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, 
ezért 2004/06/14-én de. 10:21:27-kor megkísérelte 
lementeni a rendszer állapotát. Sikertelen mentés! 
Nincs a gépben CF vagy SD memóriakártya. 
 
 
Ha az automatikus mentés azért hiúsult meg, mert volt 
ugyan CF vagy SD memóriakártya a készülékben, de 
az hibás volt, vagy valami miatt éppen nem volt 
elérhet�: 
A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, 
ezért 2004/06/14-én de. 10:21:27-kor megkísérelte 
lementeni a rendszer állapotát. Sikertelen mentés! A CF 
vagy SD memóriakártya nem elérhet�. 

 



100  4. fejezet – ASUS programok  

Ha az automatikus mentés azért hiúsult meg, mert volt 
ugyan CF vagy SD memóriakártya a készülékben, de a 
rendelkezésre álló szabad hely nem volt elegend� egy 
teljes mentés számára: 
A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, 
ezért 2004/06/14-én de. 10:21:27-kor megkísérelte 
lementeni a rendszer állapotát. Sikertelen mentés! A CF 
vagy SD memóriakártyán nincs elég hely. 
 
 
Ha az automatikus mentés rendszerhiba miatt hiúsult 
meg: 
A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, 
ezért 2004/06/14-én de. 10:21:27-kor megkísérelte 
lementeni a rendszer állapotát. Sikertelen mentés! 
Rendszerhiba. 

 

Manuális mentés 
A manuális mentés használata:  

1.  ikon, majd Settings.  
2. Válassza a képerny� alján a System fület.  
3. Válassza a SmartKeeper ikont, majd azon belül a 

Manual (manuális) fület. 
4. Bökjön rá a Back up System (Rendszerállapot 

mentése) gombra. A rendszer mentése a CF vagy SD 
memóriakártyán lev� ASUSBKUP.SAV fájlba 
megkezd�dik.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha CF vagy SD memóriakártya nélkül próbálja menteni 
a rendszer állapotát, akkor hibaüzenetet kap, miszerint a 
kiválasztott tárolóhely nem elérhet� 
 
 
 

Megjegyzés Mentés közben a képerny� elsötétül és a Backup in progress 
(Mentés folyamatban) üzenet látható, valamint az elmentett adatok 
mennyisége százalékos formában is leolvasható. 
 

 
Egy meger�sítést üzenet jelenik meg a képerny�n, amikor a 
mentés sikeresen lezajlott. 
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A mentés befejeztével a SmartKeeper képerny�n a 
mentést tartalmazó fájlról is megtudhat adatokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentés manuális visszatöltése 
Mentett rendszerállapot visszatöltése: 

1.  ikon, majd Settings. 
2. Válassza a képerny� alján a System fület.  
3. Válassza a SmartKeeper ikont, majd azon belül a Manual (manuális) fület. 
4. Bökjön rá a Restore System (Rendszerállapot visszatöltés) gombra. A rendszerállapot 

visszatöltése a CF vagy SD memóriakártyán tárolt ASUSBKUP.SAV fájlból megkezd�dik 
 
Mentés közben a képerny� elsötétül és az alábbi adatok 
olvashatóak rajta: 
 
• A mentést tartalmazó fájl neve 
• A mentés ideje 
• A visszatöltött adat mennyisége százalékos formába 
 

Megjegyzés Miután a visszatöltés befejez�dött, a 
tulajdonos információit tartalmazó 
képerny� jelenik meg. Érintse meg ezt a 
képerny�t a mutatópálca hegyével, ha 
mégis abba az állapotba szeretne 
visszatérni, amiben a készülék volt, 
miel�tt Ön kiadta a mentés 
visszatöltésére az utasítást. 
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Bevezetés 
A Microsoft Pocket Outlook program a következ� kisebb részprogramokból tev�dik össze: 
Naptár (Calendar), Contacts (Kontaktszemélyek adatai), Tasks (Feladatok), Notes 
(Feljegyzések) , Messaging (Levelezés). Ezek a kisebb részprogramok külön-külön és együtt 
is használhatóak. Például a Kontaktszemélyek adatai közt tárolt e-mail címek a Levelezésb�l 
is el�hívhatóak, és üzenetek címzésére használhatóak.  
 
Az ActiveSync használatával az asztali Microsoft Outlookban és az Exchange 
levelez�szerveren tárolt adatok a kézi készülékre is áttölthet�ek. Minden alkalommal, amikor 
a szinkronizáció lefut, az ActiveSync összehasonlítja a kézi készüléken és az asztali 
számítógépen tárolt adatokat, és mindkét helyet felfrissíti azokat.  Az ActiveSync 
használatáról az asztali számítógépen az ActiveSync Súgójában olvashat.  
 

Tetsz�leges Pocket Outlook programot elindíthat a  ikon alatti menüb�l 
 
 

Naptár (Calendar) 
A Naptár segítségével különféle találkozókat, megbeszéléseket és egyéb eseményeket 
tervezhet be magának. Számos különféle nézetben tekintheti át a betervezett találkozókat 
(Napirend, heti, havi és éves naptár), az egyes nézetek közt a váltást a View (Nézetek) 
menüben hajthatja végre.  
 

 

Megjegyzés A Tools menü Options menüpontjában változtathatja meg, hogy a 
naptár megjelenítése formailag hogy történjen, például beállíthatja a 
hét kezd�napját, és még sok egyebet.  
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Találkozó létrehozása 
Új találkozó felvitele:  
 
1. Ha a Napi vagy Heti nézeten áll, akkor érintse a pálca hegyét a felvinni kívánt találkozó 

dátumához. 
2. Válassza a New (Új) pontot.  
 

 
 

3. A beviteli panelt használva vigye be a találkozó helyszínét, és a rövid leírását. El�bb 
mindig érintse a pálca hegyét a szerkesztend� mez�höz.  

4. H szükséges érintse a pálca hegyét a dátum és id�pont mez�khöz, hogy megváltoztassa 
a tartalmukat.  

5. Fusson végig az összes mez�n, és amelyeket szükséges, változtassa meg. (Ahhoz, 
hogy minden mez�t lásson, a beviteli panelt le kell csuknia) 

6. További megjegyzéseket f�zhet a találkozóhoz, ha a Notes (Jegyzetelés) fülre átvált. A 
jegyzetelésr�l további információkat a „Jegyzetelés” cím� fejezetben olvashat.  

7. Ha befejezte, válassza az OK-t, és visszatérhet a Naptárhoz.  
 

Megjegyzés Ha a találkozó bevitelekor a „Remind Me” (Emlékeztess!) 

lehet�séget is kiválasztotta, akkor a „  ikon >> Settings >> 
Personal >> Sounds and Notifications” alatti beállításoknak 
megfelel� emlékeztet�t fogja a gép alkalmazni, mikor a találkozó 
id�pontja elérkezik.  
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Az összefoglaló képerny� használata 
Amikor a Naptárban a mutatópálcával rábök egy találkozóra, akkor egy rövid összefoglalót 
olvashat az adott találkozóról. A felvitt adatok megváltoztatásához bökjön a mutatópálcával 
az Edit (Szerkesztés) lehet�ségre. 
 

 
 

Találkozó más személyekkel 
A Naptár arra is alkalmas, hogy más Outlook-ot és Pocket Outlook-ot használó emberekt�l 
találkozót kérjen. A kért id�pontra vonatkozó kérésr�l automatikusan e-mail üzenet készül, 
amelyet a következ� Levelezés (Inbox) szinkronizáció alkalmával, illetve a következ� 
levelez�szerverhez történ� csatlakozáskor az Outlook el is küld a címzettnek.  
 
Találkozó kérése: 
1. A Tools >> Options menüben állítsa be, hogy hogyan szeretné a találkozóról szóló 

kéréseket (Meeting requests) elküldeni.  
2. Ha az ActiveSync segítségével küldi és fogadja a leveleket, akkor ActiveSync-et állítson 

be.  
 
Találkozó id�zítése: 
1. Hozzon létre egy új találkozót.  
2. A találkozó részletei között válassza ki az Attendees (Résztvev�k) mez�t (ez a mez� 

csak a beviteli panel eltüntetése után látszik). 
3. A Kontaktszemélyekhez felvitt e-mail címek közül válassza ki a találkozón részt vev� 

személyek e-mail címeit. 
 
A kérésr�l szóló e-mail üzenet automatikusan elkészül, és bekerül az Outbox-ba (a kimen� 
levelek közé). Továbbiakat a témáról a Naptár (Calendar) és a Levélküldés (Messaging) 
Súgójában olvashat. 
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Kontaktszemélyek (Contacts) 
A Contacts (Kontaktszemélyek) célja, hogy az ismer�sei, barátai, kollégái adatait tárolja, és 
bárhol is járjon a világban, mindig kéznél legyenek ezek az információk.  
A készülék infravörös portját használva átviheti egy másik hasonló készülékre is ezeket az 
adatokat.  
 

 

Megjegyzés Ha meg szeretné változtatni, hogy hogyan jelenjenek meg az 
információk a Kontaktszemélyek listájában, akkor azt a Tools >> 
Options alatt teheti meg.  
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Kontaktszemély létrehozása 
Új kontaktszemély felvitele:  

1.   ikont, majd válassza a Contacts lehet�séget.  
2. A New (Új) választásával egy üres adatlapot kap.  
3. A beviteli panelt használva vigye fel a személy nevét, 

adatait. Egyszerre nem fér ki minden mez� a képer-
ny�re, ezért a képerny� jobb oldalán lev� görget�sávot 
is használnia kell az összes mez� eléréséhez. 

4. Az ismer�seit kategóriák szerint is rendezheti, ehhez 
érintse a pálcát a Categories (Kategóriák) ponthoz, és 
válasszon felkínált kategóriák közül. A Kontakt-
személyek listájában kérheti majd azt, hogy a 
személyeket kategóriákba rendezve listázza ki a gép.  

5. Minden személyhez saját megjegyzéseket is f�zhet, 
ehhez váltson át a Notes (Jegyzetelés) fülre. A 
megjegyzés nem csak begépelt szöveg lehet, hanem 
valamilyen rajz, esetleg hangfelvétel is. A 
jegyzetelésr�l további információkat a „Jegyzetelés” 
cím� fejezetben olvashat. 

6. Amikor befejezte, az OK-val térjen vissza a 
Kontaktszemélyek listájához.  

 

Az összefoglaló képerny� használata 
Amikor a Kontaktszemélyek adatai közt a mutatópálcával rábök valakinek a nevére, akkor 
egy rövid összefoglalót (Summary) olvashat az adott személyr�l. A felvitt adatok 
megváltoztatásához bökjön a mutatópálcával az Edit (Szerkesztés) lehet�ségre. 
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Keresés a felvitt személyek közt 
Négy különféle módon is kereshet a felvitt személyek között:  

1. A Kontaktszemélyek listáján állva vigye be a keresett 
személy nevét a navigációs sáv alatti keres� mez�be. 
Az összes személy listázásához úgy térhet vissza, ha 
kitörli a keres� mez�be írt szöveget, vagy ha a mez� 
jobb oldalán lev� gombot megnyomja.  

2. A Kontaktszemélyek listájában állva érintse a pálcát a 
kategóriákat felsoroló mez�höz. Alapértelmezésben itt 
az All Contacts – (mindenki) felirat olvasható. 
Válassza ki, hogy milyen kategóriába tartozó 
személyeket szeretne látni. Az összes személy 
listázásához úgy térhet vissza, ha ismét az All 
Contacts kategóriát választja. A kategóriába nem sorolt 
embereket a None (nincs) választásával tekintheti meg.  

 
 
 
3. Ha cégek szerint rendezve szeretné megtekinteni a 

személyeket, akkor a View menü By Company 
(cégenként) lehet�ségét válassza. A cég neve mellett 
jobb oldalon megjelen� szám arra utal, hogy hány 
személy tartozik ahhoz a vállalathoz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Végezetül, a  ikon alatt a Find (keresés) lehet�séget 
is használhatja. Írja be a keresett személy nevét, majd 
a típusnál (Type) válassza a Contacts-ot, és Go-val 
kezdje el a keresést.  
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Elvégzend� feladatok (Tasks) 
A Tasks (feladatok) használatával tarthatja számon, hogy milyen elvégzend� feladatok 
várnak Önre.  
 

 
 
 

Feladatok felvitele 
Új feladat felvitele:  

1.  ikon alatt válassza a Tasks (feladatok) lehet�séget.  
2. A New (új) választásával egy üres adatlapot kap. 
3. A beviteli panel segítségével vigye be a feladat leírását. 
4. Állítsa be a feladat kezdési id�pontját és a végs� 

határidejét. Miel�tt egy mez�t szerkeszteni kezd, 
érintse hozzá a mutatópálca hegyét. Az összes 
lehetséges mez�t csak akkor látja, ha a beviteli panelt 
becsukja. 

5. A feladatokat kategóriákba rendezheti. Ehhez érintse a 
pálcát a Categories mez�höz, majd válasszon egy 
kategóriát a listáról. A feladatokat felsoroló listában 
kés�bb ezek szerint a kategóriák szerint rendezheti a 
feladatokat.  
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6. Minden feladathoz saját megjegyzéseket is f�zhet, 

ehhez váltson át a Notes (Jegyzetelés) fülre. A 
megjegyzés nem csak begépelt szöveg lehet, hanem 
valamilyen rajz, esetleg hangfelvétel is. A jegyzetelésr�l 
további információkat a „Jegyzetelés” cím� fejezetben 
olvashat. 

 
7. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 

Tipp Ha gyorsan szeretne felvinni egy új 
feladatot, és mindössze csak egy rövid 
címet szeretne neki adni, akkor a Tools 
menüben válassza az Entry Bar (Beviteli 
sáv), majd a „Tap here to add a new task” 
(Ezt válassza egy új feladat felviteléhez!) 
lehet�séget.  

 
 

Az összefoglaló képerny� használata 
Amikor a Feladatok közt a mutatópálcával rábök valamelyik feladatra, akkor egy rövid 
összefoglalót olvashat róla. A felvitt adatok megváltoztatásához bökjön a mutatópálcával az 
Edit (szerkesztés) lehet�ségre. 

 
 



111  5. fejezet – Microsoft Pocket Outlook  

 

Jegyzetelés (Notes) 
A Jegyzetelés alkalmas arra, hogy a hirtelen jött gondolatokat, rövid emlékeztet�ket, 
ötleteket, telefonszámokat megörökítsen.  
Formáját tekintve egy jegyzet írott szöveget és hangfelvételt is lehet. Ha egy jegyzet nyitva 
van miközben hangfelvételt készít, akkor a felvétel a jegyzetben mint egy ikon fog látszani. 
Ha nincs jegyzet kinyitva, amikor a felvételt készíti, akkor a hangfelvétel mint különálló fájl fog 
elkészülni.  
 

 
 
A jegyzetelés tulajdonságait (írásmód, sablon újonnan készül� jegyzethez, fájltárolás helye, 
hangfelvétel módja) megváltoztathatja. 
 
Jegyzetelés tulajdonságainak megváltoztatása: 

1.  ikon majd válassza a Notes (Jegyzetelés) 
lehet�séget. 

2. Válassza a Tools menüben az Options lehet�séget. 
3. Változtassa meg a kívánt tulajdonságokat.  
4. OK-val fejezze be.  
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Jegyzetek készítése 
Új jegyzet készítése: 

1.  ikon majd válassza a Notes (Jegyzetelés) lehet�séget. 
2. A New segítségével nyisson meg egy új üres jegyzetlapot.  
3. Kézírással, rajzolással, gépeléssel vagy hangfelvétellel rögzítse a gondolatait. A beviteli 

panel használatáról, a rajzolásról és hangfelvétel készítésr�l b�vebben a 2. fejezetben 
olvashatott.  

 
 

Levelezés (Messaging) 
Az Messaging (Levelezés) használatával leveleket küldhet és fogadhat. Erre két különböz� 

módszer is létezik:  

• Szinkronizálhatja a Messaging-ben tárolt leveleket az asztali számítógépén lev� 
Microsoft Outlookkal, amely végül a mögötte álló Microsoft Exchange szerveren keresztül 
küldi el a levelet.  

• A leveleket közvetlenül is elküldheti a MyPal készülékr�l. Ehhez valamelyik Internet 
szolgáltatónál (ISP) el�fizetése kell legyen, vagy közvetlen hálózati kapcsolattal kell 
rendelkezzen.  

 

Levelezés szinkronizációval asztali számítógépen keresztül 
A levelek küldését a teljes szinkronizációs folyamat részének lehet tekinteni. Mindössze az e-
maileket is ki kell jelölnie szinkronizációra az ActiveSync-ben. B�vebben az ActiveSync 
Súgóban olvashat a témáról.  
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A szinkronizáció során:  
• Az Exchange szerverr�l, illetve az asztali számítógépen lev� Outlook mappákból az 

üzenetek az ActiveSync közrem�ködésével a kézi számítógép Inbox (bejöv� levelek) 
mappájába jutnak. Alapértelmezett beállítások szerint csak az elmúlt 5 napban kapott 
üzenetek, azoknak is csak az els� 100 sora kerül át az Inbox-ba (a bejöv� levelek közé). 

• A kézi készülék Outbox-ában (kimen� levelek) vesztegl� levelek átkerülnek az asztali 
számítógépre Outlookjába illetve az Exchange szerverre, amelyek aztán továbbküldik a 
címzetteknek az üzeneteket.  

• Ha azt szeretné, hogy a fenti két mappán túlmen�en más mappák tartalma is 
szinkronizálódjon, akkor az ActiveSync-ben azokat is ki kell jelölni szinkronizációra.  

Megjegyzés Az üzeneteket távolról is szinkronizálhatja az asztali számítógép 
Outlookjával. Err�l b�vebben a 8. fejezetben olvashat.  

 

Levelezés közvetlenül kapcsolódással a levelez�szerverhez 
Ha modem vagy hálózati kártya csatlakozik a kézi készülékhez, akkor a szinkronizáció helyett 
közvetlenül is küldhet, illetve fogadhat leveleket. Ehhez be kell állítania egy kapcsolatot 
valamelyik Internet szolgáltatóhoz, illetve egy hálózati kapcsolatot kell létrehoznia a 
levelez�szerveréhez.  Err�l b�vebben a 8. fejezetben olvashat.  
 
Ha közvetlenül csatlakozik a levelez�szerverhez, akkor az újonnan kapott üzenetek 
letölt�dnek az Inboxba, az Outbox-ban várakozó üzenetek elküldésre kerülnek, azok a 
levelek, amelyek id�közben a szerverr�l törl�dtek, azok az Inboxból is törlésre kerülnek.  
 
A közvetlenül a levelez�szerverr�l kapott levelek továbbiakban is a szerverrel állnak szoros 
kapcsolatban, nem pedig az asztali számítógépen található Outlook levelesládával.  Ha 
például egy ilyen levelet töröl a MyPal készülék Inbox-ából, akkor a következ� 
szinkronizációkor (persze az ActiveSync beállításoktól függ�en is) a szóban forgó üzenet a 
levelez�szerverr�l törl�dik.  
 
Választhat, hogy Online (állandóan kapcsolódva) vagy Offline (állandó kapcsolat nélkül) 
dolgozzon a MyPal készülék. Online módban levélolvasás és írás közben folyamatos 
kapcsolatban áll a MyPal készülék a levelez�szerverrel. Ha például a Send (Küldés) gombbal 
elküld egy üzenetet, akkor az egyb�l a szerverre kerül, így nem foglal helyet a kézi 
készüléken.  
 
Offline módban csak arra a rövid id�re kell a szerverhez kapcsolódnia, amíg az új üzenetek 
fejlécét, illetve a rövidített tartalmukat letöltötte. Ezután megszüntetheti a kapcsolatot, 
végignézheti a letöltött üzeneteket, és eldöntheti, melyekre kíváncsi közülük. A következ� 
csatlakozáskor aztán csak azokat az üzeneteket fogja teljesen letölteni a készülék, amelyeket 
bejelölt, illetve természetesen elküldi az azóta írt üzeneteket, és az azóta jött üzenetek 
fejlécét ismét letölti.  
 
Amikor közvetlenül kapcsolódik a levelez�szerverhez, akkor alapértelmezés szerint csak az 
elmúlt 5 napban érkezett leveleket fogja a gép letölteni, azoknak is csak az els� 100 sorát, és 
a 100KB-nál kisebb csatolt állományokat. Az eredeti levelek érintetlenül a helyükön 
maradnak.  
 
Megjelölheti a következ� csatlakozáskor, illetve szinkronizációkor teljes egészében letöltend� 
leveleket. Ehhez érintse a mutatópálca hegyét a letöltend� üzenethez, tartsa ott egy rövid 
ideig, majd a felbukkanó menüb�l válassza a „Mark for Download” (Kijelölés letöltésre) 
lehet�séget. Az üzenetek melletti ikon alakja segít felismerni az üzenet pillanatnyi állapotát.  
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A letöltési tulajdonságokat a kapcsolat létrehozásakor állíthatta be, illetve a szinkronizációs 
tulajdonságok közt is megváltoztathatja.  
 
• Az Inbox szinkronizációt az ActiveSync tulajdonságok között állíthatja be. Err�l b�vebben 

az asztali számítógépen az ActiveSync Súgóban olvashat.  
• A közvetlenül a levelez�szerverhez történ� csatlakozás tulajdonságait a kézi készülék 

Inboxának tulajdonságai közt változtathatja meg. Ehhez menjen a Tools >> Options 
menübe. A Service (szolgáltatás) fülön bökjön rá annak a szolgáltatásnak a nevére, 
amelyet meg szeretne változtatni. Tartsa a mutatópálcát a szolgáltatás neve fölött és a 
felbukkanó menüb�l válassza a Delete (törlés) pontot, ha törölni szeretné a szolgáltatást.  

 

Üzenetek olvasása 
A kapott üzeneteket az Inboxban (bejöv� levelek) egy listába rendezve látja. Alapértelmezés 
szerint a legfrissebb üzenetek vannak a lista tetején. Az eddig még elolvasatlan levelek kövér 
bet�vel vannak szedve a listában. 
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Az üzenet megnyitásához bökjön rá az üzenetre a mutatópálca hegyével.  
 

 
 

Üzenetek írása 
Új üzenet létrehozása:  
1. Válassza a New (Új) lehet�séget egy új, üres levél létrehozásához.  
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2. A To mez�be írja be a címzett e-mail címet. Vagy 

újonnan gépeli be az e-mail címet, vagy az Address 
Book (Címjegyzék) gombra rábökve a mutatópálca 
hegyével, és az el�re eltárolt Kontaktszemélyek közül 
választ ki valakit. 
 
Egyszerre akár több embernek is elküldheti az 
üzenetet. Ez esetben el�bb a címzést tartalmazó fejléc 
jobb alsó sarkában lev�, lefele mutató nyílra kell böknie 
a mutatópálca hegyével. Ekkor a további címzettek 
felsorolására szolgáló cc: és Bcc: sorok is 
megjelennek. 
 
A To: és cc: sorba írt személyek e-mail címét minden 
más címzett is látja.   
A Bcc: sorba írt személyek e-mail címét semelyik más 
címzett nem látja, a többiek el�l el lesz rejtve. 
 
 
Ha egy sorba több címzettet is fel szeretne sorolni, 
akkor azok e-mail címeit pontosvessz�vel kell 
elválasztania egymástól. Ha a Kontaktszemélyek 
listájából választotta ki a címzetteket, akkor a 
pontosvessz�t már automatikusan az e-mail címek 
közé teszi a gép. 
 
Az Address Book (Címjegyzék) felsorolásban minden 
olyan név látszik a Kontaktszemélyek listájából, akinek 
van e-mail címe beállítva.  
 

 
 
 
 
3. Írja meg a levél szövegét. 

 

 
 

4. Ha végzett, és el szeretné küldeni a levelet, akkor nyomja meg az Send gombot. 
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El�re elkészített szövegek használata 
A gyakran ismétl�d�, el�re elkészített szövegeket a My Text 
(saját szövegek) listából könnyen beemelheti az üzenetbe. A 
My Text a képerny� alján, a parancssorban található. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El�re elkészített szövegek létrehozása 
El�re elkészített szövegek felvitele és 
szerkesztése: 
1. Válassza az Tools (Eszközök) lehet�séget a 

parancssorban 
2. Válassza a „Saját szövegek szerkesztése” (Edit My 

Text ...) lehet�séget. A korábban elkészített szövegek 
listája el�t�nik. 

3. Válassza ki valamelyik szöveget, amelyet meg szeretné 
változtatni, 
-vagy- 
a lista alján válasszon egy üres sort, majd írja be az 
újonnan felvenni kívánt szöveget. 

4. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 

 
 
 

Kész levelek mentése 
Ha Offline módban, állandó kapcsolat nélkül dolgozik a 
készülék, akkor a küldött üzenetek átmenetileg az Outbox 
(kimen� levelek) mappában tárolódnak, és csak akkor 
kerülnek ténylegesen elküldésre, amikor legközelebb a 
levelez�szerverhez kapcsolódik a készülék. 
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Ha még nem szeretné elküldeni a kész üzenetet, akkor 
küldés helyett kattintson az OK gombra. Ekkor az üzenet a 
Drafts (Vázlatok) mappába kerül.  
 
Ha elérkezett az id� a levél tényleges elküldésére, akkor 
nyissa meg a Drafts (vázlatok) mappát és kattintson a 
levélre, majd miután megnyílott, a Send gombra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üzenetek és mappák rendezgetése 
Az egyes levelezési mappák viselkedése attól függ, hogy milyen levelezési módszert használ 
az alábbiak közül ActiveSync, SMS, POP3, IMAP4. 
 
• ActiveSync használatakor az Inbox mappa tartalmát az ActiveSync automatikusan 

szinkronban tartja az asztali számítógéppel, de további mappákat is kijelölhet 
szinkronizációra. A létrehozott további mappák és a köztük mozgatott levelek azután 
híven tükröz�dnek a szerveren is. Ha például az Inboxból átmozgat 2 levelet a „Családi 
levelezés” nev� mappába, és a „Családi levelezés” mappára is beállította a 
szinkronizációt, akkor a szerveren is átmásolódik a „Családi levelezés” mappába a 2 
üzenet. Ezután bezárhatja a kapcsolatot az asztali számítógéppel.  

• Ha SMS-t használ levelezésre, akkor a küldött szöveges üzenetek (SMS-ek) az Inboxban 
tárolódnak.  

• Ha POP3 protokollt használ, és átmásol egy levelet egy Ön által létrehozott mappába, 
akkor ezzel megtöri a kapcsolatot a levél és a szerveren tárolt példánya között. Ha 
legközelebb csatlakozik a levelez�szerverhez, akkor látva, hogy elt�nt a levél az Inbox-
ból, a szerver is törli a levél ottani példányát. Ez egyrészt megvédi Önt attól, hogy levelek 
több példányban létezhessenek, másrészr�l a saját mappába másolt levelek a jöv�ben 
már csak a kézi készüléken lesznek elérhet�ek.  

• Ha IMAP4 protokollt használ, akkor a kézi készüléken létrehozott mappák és az oda 
bemozgatott levelek a szerveren is híven tükröz�dni fognak. Ezáltal kés�bb bárhonnan is 
csatlakozik a levelez�szerverhez (a kézi vagy az asztali számítógépr�l) ugyanazok a 
levelek mindig rendelkezésére fognak állni. Ez a fajta mappa szinkronizáció, amely az 
IMAP4 protokoll sajátja, csak akkor zajlik le, ha el�bb csatlakozik a szerverhez, és az 
alatt hozza létre, illetve törli a mappákat, amíg a kapcsolat él.  
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A készülékhez mellékelt programcsomagba az alábbiak programok tartoznak: 
Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, MSN Messenger, Windows Media Player for 
Pocket PC.  

A programok eléréséhez a  ikon alatt válassza a Programs menüpontot, majd bökjön rá a 
mutatópálca hegyével az elindítani kívánt program ikonjára. 

Pocket Word 
A Pocket Word az asztali számítógépre telepített Word programmal tud kiválóan 
együttm�ködni. Ezáltal bárhová magával viheti a megszokott dokumentumait, új Word 
dokumentumokat hozhat létre a kézi készüléken és átmásolhatja az asztali számítógépr�l a 
dokumentumokat a kézi készülékre. A két gép között folyamatosan szinkronizálhatja is a 
dokumentumait, így mindkét helyen a legfrissebb verzió lesz elérhet�.  
A Pocket Word levelek, emlékeztet�k, beszámolók készítésére kiválóan alkalmas.  
 

Pocket Word dokumentumok létrehozása 
Új dokumentum készítése:  

1.  ikon, majd Programs. Itt válassza a Pocket Word-
öt a szövegszerkeszt� program elindításához.  
Ha már vannak Microsoft Word vagy Pocket Word 
dokumentumok a készüléken, akkor a gép felajánl 
bel�lük egy listát.  

Megjegyzés Ha az Options párbeszédablakban azt 
választotta, hogy valamilyen sablon 
(Template) alapján kíván dolgozni, 
akkor a már ennek a sablonnak 
megfelel� formázással jelenik meg a 
szöveg.  

2. Válassza a New lehet�séget, egy új, üres dokumentum 
létrehozására.  

 
3. A beviteli panel tetsz�leges eszközét igénybe veheti a szöveg beviteléhez.  
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Pocket Word dokumentum mentése 
A dokumentum mentése: 
Ha befejezte a szerkesztést, akkor az OK-val mentheti el a dokumentumot.  
 
Ha nem ír be külön egy fájlnevet, akkor a dokumentum els� sora alapján képez egy nevet a 
Word. Ha például a dokumentum els� sora az, hogy „Tücsök és bogár”, akkor ilyen néven 
jelenik meg mentés után a fájllistában.  

 

 
 

További mentési tulajdonságok beállítás:  
1. Miközben nyitva van a dokumentum, menjen a Tools menübe. 
2. A menüb�l válassza a File, majd a „Save Document As ...” (dokumentum mentése más 

néven...) lehet�séget. Ekkor a „Save as” (Mentés másként) képerny�re jut.  
3. A Name (Név) mez�ben átírhatja a fájl nevét.  
4. A Folder (Mappa) mez�ben kiválaszthatja, hogy melyik 

mappába szeretné menteni a fájlt.   
5.  A Type (Típus) mez�ben megszabhatja, hogy milyen 

formátumban szeretné elmenteni a fájlt.  
6. A „Location” (Tárolási hely) mez�ben eldöntheti, hogy 

a készülék memóriájában, vagy a CF illetve SD 
memóriakártyán (ha van a gépben) kívánja tárolni a 
dokumentumot.  

7. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 

Megjegyzés Ha a dokumentum formátumát nem, 
csak a nevét, a mappáját vagy a tárolási 
helyét szeretné megváltoztatni, akkor a 
parancssávból válassza az Edit-et, 
majd a Rename/Remove 
(átnevezés/átmozgatás) lehet�séget. A 
felbukkanó menüben elvégezheti a 
kívánt változtatást.  
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Pocket Word dokumentum megnyitása 
A Pocket Word nyilvántartja a vele készült, általa megnyitható fájlok listáját. A listából 
egyszer�en megnyithatja a kívánt fájlt. Ha valamilyen m�veletet szeretne elvégezni a fájllal, 
akkor tartsa a neve fölött a mutatópálca hegyét, és a felbukkanó menüb�l válassza ki a kívánt 
m�veletet (másolatkészítés, küldés levélben, törlés, stb.) 
 

 
 

Megjegyzés. Egyszerre csak egy Pocket Word dokumentum lehet nyitva. Amikor 
egy második dokumentumot is megpróbál kinyitni, akkor a gép 
figyelmezteti, hogy el�tte zárja be az els� dokumentumot.  

 

Az adatbevitel módjai 
 
A Pocket Word-be alapvet�en négyféleképpen tud adatokat bevinni: gépeléssel, kézírással, 
rajzolva, vagy hangrögzítéssel. 
Ezek mindegyikét a View (Nézet) menüben látja felsorolva. Mindegyik üzemmódnak külön 
eszközsávja van, amelyet a „Show/Hide Toolbar” (Eszközsáv megmutatása / elrejtése) 
gombbal kapcsolhat ki és be.  
 
Ha olyan dokumentumot nyit meg, amely asztali Word-ben készült, akkor a View menüben 
válassza a Wrap to Window (ablakhoz méretezés) lehet�séget, ezáltal az egész 
dokumentum látszani fog az ablakban. 
 
A nagyítás megváltoztatása: 
1. Válassza a View, majd a Zoom lehet�ségeket. 

2. Állítsa be a kívánt nagyításnak megfelel� százalékot.  
Nagyobb értéket válasszon adatbevitelhez, kisebb értéket pedig akkor, ha egészében 
szeretné látni a dokumentumot.  
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Gépelési mód 
Gépelési módban a beviteli panel (Input panel) segítségével viheti be a dokumentum 
szövegét. A gépelésr�l b�vebben a 2. fejezetben olvashat.  

A már bevitt szöveg formázásához, és szerkesztéséhez el�bb jelölje ki a kívánt szövegrészt. 
A kijelölés hasonlóan történik, mint az asztali számítógépeknél az egérrel, csak itt a pálca 
hegyét húzza a szöveg elejét�l a végéig. Hosszabb dokumentumokban az Edit >> 
Find/Replace (Szerkesztés >> keresés/csere) paranccsal találhatja meg a kívánt részt.  
 

 
 
 
Kézírásos üzemmód 
Kézírásos üzemmódban a mutatópálca hegyével közvetlenül a képerny�re írhat. Néhány 
vízszintes segédvonalat lát a képerny�n, amelyek vezetik az írást. A nagyítás is nagyobbra 
van állítva, hogy ez is könnyítse a bevitelt. A kézírással kapcsolatos b�vebb információkat a 
2. fejezetben olvashat. 
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Megjegyzés: Ha írás közben egy vonással legalább 3 vízszintes segédvonalat 
metsz, akkor onnantól kezdve már mint rajzot kezeli a készülék a 
kézzel írt szöveget. Ekkor másképpen is szerkeszthet� a szöveg, err�l 
a következ� szakaszban olvashat. 
 
A kézzel írt szavakat automatikusan vektoros grafikává (vonalas 
rajzzá) alakítja a Pocket Word, amikor átviszi asztali Wordbe a 
dokumentumot.  

Rajzolás üzemmód 
Rajzolás üzemmódban úgy firkálhat a képerny�re, mintha papírra tenné. Egy rácsozat jelenik 
meg, amely segít a rajz pontosabb elkészítésében. Amikor az els� vonás után felemeli a 
képerny�r�l a mutatópálca hegyét, a vonal körül kijelöl�négyzetek jelennek meg, amelyek 
egy téglalapot alkotnak. Minden ezután következ� vonal, amely a téglalap belsejébe esik 
vagy a téglalap határait eléri, a rajz részévé válik. A rajzolásról b�vebben a 2. fejezetben 
olvashat.  
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Hangfelvétel üzemmód 
A hangfelvételek mint beágyazott dokumentumok 
lesznek részei a készül� Pocket Word 
dokumentumnak. A felvételeket .wav 
formátumban tárolja a készülék. A hangfelvételr�l 
b�vebben a 2. fejezetben olvashat.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Pocket Excel 
A Pocket Excel az asztali számítógép Microsoft Excel programjával tud kiválóan 
együttm�ködni. Ezáltal bárhová magával viheti a megszokott Excel táblázatait, új Excel 
táblázatokat hozhat létre a készüléken, illetve az asztali számítógépr�l átmásolhat 
táblázatokat a készülékre. A két gép között folyamatosan szinkronizálhatja is az Excel 
táblázatokat, így mindkét helyen a legfrissebb verziók lesznek elérhet�ek.  
 
A Pocket Excel kiválóan alkalmas különféle táblázatok, költség és kilométer elszámolások 
készítésére. Az Excel dokumentumokat munkalapnak (worksheet) is szokás nevezni.  
A Pocket Excel egy listán tartja számon a vele készült dokumentumokat. Bökjön rá a 
mutatópálca hegyével valamelyik dokumentumra, ezáltal megnyithatja azt. Ha valamilyen 
m�veletet szeretne elvégezni az Excel dokumentummal, akkor tartsa a neve fölött a 
mutatópálca hegyét, és a felbukkanó menüb�l válassza ki a kívánt m�veletet 
(másolatkészítés, küldés levélben, törlés.) 
 
A Pocket Excel tartalmazza táblázatkezel�knél megszokott a legalapvet�bb funkciókat 
(formulák, függvények, sorba rendezés, leválogatás). Az eszközsáv eléréséhez a View 
menüb�l válassza a Toolbar (Eszközsáv) lehet�séget.  

Megjegyzés Egyszerre csak egy Pocket Excel dokumentum lehet nyitva. Amikor 
egy második dokumentumot is megpróbál kinyitni, akkor a gép 
figyelmezteti, hogy el�tte zárja be az els� dokumentumot.  



126  6. fejezet – Program melléklet  

 

Pocket Excel dokumentumok 
létrehozása 
Új dokumentum készítése:  

1.  ikon, majd Programs. Itt válassza a Pocket Excelt 
a táblázatkezl� program elindításához. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Válassza a „New” lehet�séget egy új, üres 

dokumentum létrehozására.  
Megjegyzés: Ha az Options párbeszédablakban azt 
választotta, hogy valamilyen sablon (Template) alapján 
kíván dolgozni, akkor a már ennek a sablonnak 
megfelel� formázással jelenik meg a szöveg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pocket Excel dokumentumok 
megnyitása 
Ha már korábban is hozott létre a gépen Pocket Excel 
dokumentumokat, akkor a Pocket Excel ikonra kattintva a 
korábbi dokumentumokat felsoroló lista t�nik fel. 
 
Meglev� dokumentum megnyitása:  

1.  ikon, majd Programs. Itt azután válassza a Pocket 
Excel-t a korábbi dokumentumokat felsoroló lista 
megtekintéséhez. 

2. A mutatópálca hegyével érintse meg a megnyitni kívánt 
fájlt. 
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Pocket Excel dokumentumok mentése 
A mentés menete: 
Ha befejezte az Excel dokumentum szerkesztését, akkor az OK gombbal zárhatja be.  
Alapértelmezésben Book1 néven kerül elmentésre a dokumentum. Ennél természetesen 
sokkal beszédesebb fájlnevet is választhat, err�l b�vebben a következ� szakaszban olvashat.  
 

 
 
 

További mentési tulajdonságok beállítás:  
1. Miközben nyitva van a dokumentum, menjen a Tools 

menübe, majd válassza a Files lehet�séget. 
2. A menüb�l válassza a „Save Workbook As…” 

(Munkalap mentése más néven ...) lehet�séget. Ekkor a 
„Save as” (Mentés másként) képerny�re jut.  

3. A Name (Név) mez�ben átírhatja a fájl nevét.  
4. A Folder (Mappa) mez�ben kiválaszthatja, hogy melyik 

mappába szeretné menteni a fájlt.   
5. A Type (Típus) mez�ben megszabhatja, hogy milyen 

formátumban szeretné elmenteni a fájlt. Több különféle 
formátum közül is választhat. 

6. A Location (Tárolási hely) mez�ben eldöntheti, hogy a 
készülék memóriájában, flash meghajtón, vagy 
memóriakártyán (ha van a gépben) kívánja tárolni a 
dokumentumot.  

7. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot.  
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Fájlok mozgatása és átnevezése:  
1. Miközben nyitva van a dokumentum, menjen a Tools 

menübe, majd válassza a Files lehet�séget. 
2. A menüb�l válassza a „Rename/Move…” 

(Átnevezés/mozgatás...) lehet�séget. Ekkor a 
„Rename/Move” (Átnevezés/mozgatás) képerny�re jut.  

3. A Name (Név) mez�ben írja át a fájl nevét.  
4. A Folder (Mappa) mez�ben válassza ki, hogy melyik 

mappába szeretné átmozgatni a fájlt.   
5. A Location (Tárolási hely) mez�ben állítsa be, hogy 

melyik tárolóeszközön található a mappa, ahol a fájlt 
mostantól tárolni kívánja. 

6. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
 
 

Excel dokumentumok titkosítása 
Ha az Excel munkalapon bizalmas vagy érzékeny 
információkat is tárolt, akkor jelszóval védheti az illetéktelen 
hozzáférést�l.  
 
Jelszó beállítása egy munkalapra: 
1. Nyissa meg a munkalapot.  
2. A parancssorban kattinston a Tools (eszközök) 

menüre, majd válassza a „Password...” (Jelszó) 
lehet�séget.  

3. A következ� képerny�n írja be a jelszót a Password 
mez�be.  

4. Ellen�rzésképpen ismételje meg a jelszót a „Verify 
Password” (Jelszó ellen�rzése) mez�ben. 

5. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 
 
 
Ha egy jelszóval védett dokumentumot próbál megnyitni, 
akkor el�bb egy jelszóbekér� ablakon kell túljutnia és ezt 
minden egyes megnyitáskor meg kell ismételnie. 
 
Írja be a jelszót, és nyomj meg az OK gombot. Ha nem jó 
jelszót ütött be, akkor egy figyelmeztet� ablakot fog kapni.  
 

Megjegyzés Ne felejtse el a beállított jelszót! A 
továbbiakban csak a jelszó 
begépelésével lehet kinyitni az Excel 
munkalapot.  

 
 



129  6. fejezet – Program melléklet  

 

Tippek a Pocket Excel használatához 
Ha nagyméret� Pocket Excel táblázatokkal dolgozik, hasznára válhatnak az alábbi tanácsok:  
 
• Dolgozzon teljes képerny�s (Full Screen) módban, így a lehet� legtöbbet láthatja a 

táblázatból. Ezt a View menüben a Full Screen választásával kapcsolhatja be, a 
Restore (Visszaállítás) segítségével pedig kiléphet a teljes képerny�s üzemmódból.  

• Az ablak bizonyos részeit el lehet rejteni: A View menüben jelölje ki azokat az 
ablakrészeket, amiket el kíván rejteni, vagy ismét látni szeretne.  

• Ablakszélek kimerevítése egy munkalapon. El�ször válassza ki azt a cellát, amelyt�l 
balra és felfele es� cellákat görgetésnél ki szeretné merevíteni. Ezután a View menüb�l 
válassza a Freeze Panes (Ablakrészek kimerevítése) lehet�séget. Példának okáért a 
legfels� sort és bal oldali oszlopot kimerevítheti, így a sorok ész oszlopok nevei 
görgetésnél mindig láthatóak maradnak.  

• Az ablak részekre osztása (Split panes) funkció akkor hasznos, ha egy nagyméret� 
munkalap két egymástól távol es� részét szeretné egy képerny�n látni. A View menüb�l 
válassza a Split (részekre osztás) lehet�séget. Ezután a részeket elválasztó fekete sávot 
húzza oda, ahol az osztást látni szeretné. A részekre osztást szintén a View menüben a 
Remove split (Osztás megszüntetése) t�ntetheti el.  

• Oszlopok és sorok elt�ntetése és ismételt megjelenítése. Válasszon ki az elrejtend� 
sorban vagy oszlopban egy tetsz�leges cellát. A Format (Formázás) menüben válassza 
ki, hogy a cella sorát (Row) vagy oszlopát (Column) szeretné elt�ntetni. Majd ezután 
bökjön rá a mutatópálca hegyével a Hide (Elrejtés) feliratra.  
 
Ha ismét látni szeretné az elrejtett sort vagy oszlopot, akkor a Tools menüben válassza a 
Go To (Ugrás ...-ra) lehet�séget, és gépeljen be valamelyik - ebben a sorban vagy 
oszlopban lev� - cellára történ� hivatkozást. Ezután a válassza sorra a Format >> Row 
vagy Column >> Unhide (Elrejtés megsz�ntetése) lehet�ségeket.  

A Pocket Excel használatáról b�vebben a Súgójában olvashat (  ikon, majd Help). 
 

MSN Messenger 
Az MSN Messenger egy azonnali üzenetküldésre alkalmas program, melynek segítségével:  

• Láthatja, hogy az ismer�sei közül kik vannak éppen bejelentkezve.  
• A bejelentkezett emberekkel azonnal megjelen� üzeneteket válthat.  
• Egyszerre nagyobb embercsoporttal kommunikálhat, ahol mindenki látja a mások által 

küldött üzeneteket.  
 
Az MSN Messenger használata:  
A szolgáltatás igénybe vételéhez Microsoft Passport azonosítóval, vagy Microsoft 
Exchange szerveren lev� e-mail fiókkal kell rendelkeznie.  
 
A szolgáltatás igénybe vételéhez a fenti két dolog valamelyikére mindenképpen szüksége 
van. Ha van már például Hotmail vagy MSN azonosítója, akkor egyben Microsoft Passport-tal 
is rendelkezik. Amint beszerezte a Microsoft Passport azonosítót, vagy az Exchange 
postafiókot, készen áll az MSN Messenger szolgáltatás beállítására.  
 
Microsoft Passport azonosítót a http://www.passport.com/ webhelyen szerezhet be.  

Ingyenes Microsoft Hotmail e-mail címet a http://www.hotmail.com/ webhelyen igényelhet. 
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Az MSN Messenger indítása: 

1.  ikon, majd Programs. 
2. Bökjön rá a mutatópálca hegyével az MSN 

Messenger ikonra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bejelentkezés 
Feliratkozás a szolgáltatás igénybevételére: 
1. A Tools menüben válassza a „Sign in...”(Feliratkozás) 

lehet�séget.  
-vagy- 
Egyszer�en bökjön rá a mutatópálca hegyével a „Tap 
Here to sign in” (Feliratkozáshoz ide kattintson) 
feliratra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Egy bejelentkez� képerny�t lát, ahol az e-mail címét, és 

a jelszavát is meg kell adnia. Végül nyomja meg a 
„Sign in” (bejelentkezés) gombot.  

 

Megjegyzés Ha már korábban használta az MSN 
Messenger programot, akkor a 
korábban hozzáadott ismer�sei már 
automatikusan látszanak a listában, így 
nem kell �ket még egyszer hozzáadni.  
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MSN Messenger használata 
Az MSN Messenger ablakban az összes eddig felvett ismer�sét láthatja két kategóriába 
szedve: Online (Szolgáltatásba belépett) és Not Online (Nem elérhet�) személyek. Amíg Ön 
be van lépve a szolgáltatásba, ezen a képerny�r�l kezdeményezheti a másokkal a csevegést, 
üzeneteket küldhet, vagy éppenséggel bizonyos személyek számára megtilthatja, hogy Önt 
üzenetekkel zaklassák, vagy bizonyos személyeket akár törölhet is a listából.  
 

 
 
Ha arra kíváncsi, hogy kik vannak belépve, de nem szeretné, ha az Ön érkezésér�l a többiek 
tudomást szerezzenek, akkor a „My Status” (Állapot információ) mez�t váltsa át „Appear 
Offline”-ra (Mintha nem lenne belépve). Ha blokkolta valaki számára az üzenetküldést, akkor 
annak a személynek a listáján Ön továbbra is fennmarad, de csak az � számára „Appear 
Offline” státuszúnak látszik. A blokkolást megsz�ntetheti, ha az illet� neve felett állva a 
felugró menüb�l az Unblock (Blokkolás megsz�ntetése) lehet�séget választja.  
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Csevegés 
Bökjön rá a mutatópálca hegyével valamelyik ismer�se nevére. Írja be az üzenetet a 
képerny� alján lev� mez�be (itt is felhasználhatja a „My Text”-ben tárolt szövegeket a 
gyorsított bevitelre), végül a Send gombbal küldje el az üzenetet. Ha további személyeket is 
be szeretne vonni a társalgásba, akkor a Tools menü Invite (Meghívás) menüjében 
választhatja ki a csevegésbe invitálandó partnerek nevét.  

 
 

Megjegyzés Ha vissza szeretne térni az MSN Messenger f�képerny�höz, de 
nem szeretné bezárni a folyamatban lev� csevegést, akkor bökjön 
rá a mutatópálca hegyével a Contacts gombra. Visszatérni a 
csevegéshez a Chat gombbal lehet, majd ismét ki kell választani 
annak a nevét, akivel csevegett.  

 
Ha szeretné megtudni, a partnere válaszol-e éppen, akkor kísérje figyelemmel a cseveg� 
ablak alatt megjelen� üzeneteket. Az MSN Messenger használatáról b�vebbet a Súgójában 

olvashat (  ikon, majd Help). 
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Windows Media Player for Pocket PC 
A „Windows Media Player for Pocket PC” program segítségével digitális audió és videó 
fájlokat játszhat le a készülék memóriájából, vagy akár hálózaton keresztül is. Az elindításhoz 

a  ikon alatt válassza a Programs, majd a Windows Media lehet�séget.  
 
 

 
 

 
Az asztali számítógépen található Windows Media Player segítségével digitális audió és 
videó fájlokat másolhat át a kézi készülékre. A Windows-os fájlformátumok mellett az MP3 
zenék lejátszása is lehetséges a készülékkel.  
 

A Windows Media Player for Pocket PC használatáról b�vebben a Súgójában olvashat (  
ikon, majd Help). 
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Bevezetés 
A Pocket Internet Explorer segítségével az alábbi módszerek valamelyikével böngészheti a 
Web és WAP oldalakat:  
• Szinkronizáció közben töltse le a kedvenc webcímeket (Favorites) és a kedvenc mobilos 

webcímeket (Mobile Favorites). Ez utóbbiak az asztali számítógép Internet Explorerének 
Mobile Favorites mappájában tárolódnak.  

• Csatlakozzon az Internet szolgáltatójához, vagy valamilyen hálózathoz, és böngésszen 
közvetlenül az Web-en. Ehhez el�bb azonban fel kell vennie egy új Internet kapcsolatot. 
Err�l b�vebben a 8. fejezetben olvashat.  

 
Ha már csatlakozott a szolgáltatójához, vagy a helyi hálózathoz, akkor le is tölthet fájlokat az 
Internetr�l, illetve a vállalati Intranetr�l.  
 

A Pocket Internet Explorer használata 
A Pocket Internet Explorert arra is használhatja, hogy a gépre áttöltött Mobil Kedvenceit 
(Mobile Favorites) és különféle információs csatornákat az Internet kapcsolat megsz�nte után 
is böngéssze. Leggyakrabban valószín�leg mégis az Internet szolgáltatóhoz, vagy a helyi 
hálózathoz történ� csatlakozás után, él�ben fogja a Web-et böngészni.  
 
A Pocket Internet Explorer elindítása: 

1.  ikon, majd válassza az Internet 
Explorert. A Pocket MSN szolgáltatás 
nyitóképerny�je jelenik meg.  
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2. A Home (Kezd�lap) megérintésével a Pocket Internet 

Explorer üdvözl�képerny�jére léphet, ahonnan számos 
hasznos Weboldalt felkereshet.  

3. Bármelyik Weboldalhoz tartozó gombra rábökhet a 
mutatópálca hegyével, és a kérdéses oldal megnyílik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Megjelenítés beállításai  
A megjelenítés beállításainak megváltoztatása: 
1. Érintse meg a View (Nézet) gombot, egy felugró menü 

t�nik el�. 
2. A Layout (elrendezés) menüpontot választva a 

képerny� elrendezését állíthatja be. 
3. Az Address Bar (Címsor) hatására megjelenik a 

meglátogatott weboldal címét tartalmazó sor.   
4. A Text Size (Bet�méret) menüben határozhatja meg 

mekkora bet�kkel jelenjenek meg a képen a szövegek. 
Válassza ki a kívánt méretet 

 
 
 
 
 
 

Böngészés az Interneten 
Az Internet böngészéséhez szükséges beállítások:  
1. A Connections (Kapcsolódások) segítségével állítson be egy hálózati kapcsolatot az 

Internet szolgáltatójához, vagy a vállalati hálózathoz. Err�l b�vebben a 8. fejezetben 
olvashat. 

 
2. Válassza az alábbiak egyikét és kezdje meg a böngészést: 

• A Favorites (Kedvencek) alól válasszon ki egy megtekinteni kívánt weboldalt. 
• A View menüben válassza az Address Bar (Címsor) pontot, majd gépelje be a 

meglátogatandó weboldal címét, és nyomja meg a Go-t.  
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AvantGo csatornák használata 
 
Az AvantGo egy ingyenes interaktív szolgáltatás, ahol személyre szabott tartalmat és több 
ezernyi népszer� weboldalt talál összegy�jtve. Az AvantGo csatornákra közvetlenül a 
készülékr�l kell feliratkozni. Azután szinkronizálnia kell az asztali számítógéppel, majd 
Internetr�l letöltheti az Ön számára érdekes tartalmat.  
 
Az AvantGo szolgáltatás m�ködésér�l b�vebbet a Weboldalukon olvashat: 
http://avantgo.com/ 
 
Az AvantGo aktiválása: 
1. Az asztali számítógépen az ActiveSync beállításokat 

(Options) indítsa el.  
2. A Sync Options (szinkronizációs beállítások) fülön 

keresse meg, és kattintsa be az AvantGo melletti 
négyzetet, és nyomjon OK-t.  
Az ActiveSync automatikusan frissíti a beállításokat, és 
elkezd szinkronizálni a kézi készülékkel.  

 

Megjegyzés Gy�z�djön meg róla, hogy a 
számítógép Internet csatlakozása 
rendben van.  

 
 
  
3. Ha lezajlott a szinkronizáció, az AvantGo honlap 

megjelenik a készülék képerny�jén.  
 
 
 
Az AvantGo elindítása: 
 
1. A Pocket Internet Explorer Kedvencek (Favorites) 

gombját nyomja meg.  
2. Válassza az AvantGo Channels (AvantGo csatornák) 

webcímet a listáról. Az AvantGo webhely kezd�lapja 
néhány népszer� csatornával rögtön megnyílik. 

 
 
Csatornák hozzáadása és eltávolítása:  
Az Add (Hozzáadás) és Remove (Eltávolítás) feliratra 
kattintva lehetséges.  
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A Mobile Favorites (Mobil kedvencek) mappa 
A kézi számítógépre csak azok a webes címek és oldalak szinkronizálódnak át, amelyek az 
asztali számítógép Internet Explorerének Kedvencek (Favorites) mappájában, azon belül is a 
Mobil Kedvencek (Mobile Favorites) mappában tárolódnak. Ez a mappa automatikusan 
létrejön, amikor az ActiveSync-et telepíti.  

Kedvenc weboldalak 
A szinkronizáció során a Mobil kedvencek mappa tartalma a kézi számítógép Pocket Internet 
Exporerével szinkronizálódik. Bármelyik helyen változzon is a mappa tartalma, a következ� 
szinkronizációkor mindkét helyen a legfrissebb állapot alakul ki. Ha egy kedvenc weboldalat 
nem jelöl ki mobil kedvenccé, akkor annak a weboldalnak csak a címe kerül át a Pocket 
Internet Exporerbe, és az oldal böngészéséhez folyamatos Internet kapcsolatra van 
szüksége.  
A szinkronizációról b�vebben az ActiveSync Súgójában olvashat.  

Mobil kedvencek 
Ha az asztali számítógépen Internet Explorer 5.0 vagy újabb verziót használ, akkor a Mobil 
Kedvenceket a kézi számítógépre letöltheti. A Mobil kedvencek szinkronizációjakor nem csak 
az oldal címe, hanem a tartalma is átkerül a kézi készülékre, így akár akkor is böngészheti az 
ilyen oldalakat, amikor nem csatlakozik az Internethez, vagy az asztali számítógépéhez.  
Az ActiveSync telepít egy b�vítményt (plug-in) az Internet Exporerhez, amely segítségével 
gyorsan létrehozhat Mobil kedvenc oldalakat a kézi készülék számára.  
 
Mobil kedvencek létrehozása:  
1. Az asztali számítógép Internet Explorerében 

válassza a Tools >> Create Mobil Favorites 
(Eszközök>> Mobil kedvencek létrehozása) 
lehet�séget.  

2. A webes hivatkozás nevét megváltoztathatja, ha a 
Name (Név) mez�t átírja.  

3. Opcionálisan az Updates (frissítés) alatt beállíthatja, 
hogy milyen s�r�n frissítse az oldalt az Internet 
Explorer. 

4. Ha az OK-ra kattint, az oldal éppen aktuális tartalmát 
letölti az Internet Explorer az asztali számítógépre.  

5. Ha azokat az oldalakat is le szeretné tölteni, amelyek az 
el�bb létrehozott Mobil kedvenc weboldalból nyílnak, 
akkor jobb gombbal kattintson a Mobil kedvenc nevére, 
és a listából válassza a Properties (tulajdonságok) 
lehet�séget. A Download (letöltés) fülön állítsa be, hogy 
hány lépés mélységig szeretné a hivatkozott 
weboldalakat letölteni. Hogy a készülék memóriájával is 
takarékoskodjon, csak 1 lépés mélységet állítson be.  

6. Szinkronizálja a kézi készüléket az asztali 
számítógéppel. A Mobil Kedvencek mappa tartalma 
áttölt�dik a kézi készülékre.  
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Megjegyzés Ha a 3. lépésben nem állított be frissítési s�r�séget, akkor Önnek 
kell minden egyes alkalommal, kézzel letöltenie az oldalt, ha mindig 
friss tartalmat szeretne látni a két készüléken. Az asztali számítógép 
Internet Explorerében menjen a Tools >> Synchronize (eszközök 
>> szinkronizáció) menübe. Itt megtudhatja, hogy legutoljára mikor 
frissítette a tartalmat az Internetr�l, és ha szükséges manuális 
frissítést kezdeményezhet.  
 
Az Internet Explorer eszközsávjába fel is veheti azt a gombot, ami a 
Mobil Kedvenceket létrehozza. Ezt a View menü, Toolbars 
(eszközsáv), majd Customize (testreszabás) pontjában teheti meg.   

 
A takarékos memóriahasználat módjai 
A Mobil kedvencek sok helyet foglalhatnak a készülék memóriájából. Hogy minimalizálja a 
memóriahasználatot, az alábbiakat javasoljuk:  
• Az ActiveSync beállításai között a Kedvencek (Favorites) szinkronizációját kell 

finomhangolnia. Kapcsolja ki a hangok és képek szinkronizációját, illetve bizonyos Mobil 
kedvencek letöltését a kézi számítógépre teljesen meg is tilthatja. B�vebben az 
ActiveSync Súgójában olvashat err�l. 

• Limitálja, hogy egy Mobil kedvenc oldalról nyíló további oldalakat hány lépés mélységben 
töltse le az Internet Explorer. Az asztali számítógép Internet Explorerében jobb gombbal 
kattintson a Mobil Kedvencre. A listából válassza a Properties (tulajdonságok) 
lehet�séget, majd a Downoad (letöltés) fülön állítson be 0, vagy maximum 1 oldalnyi 
mélységet.  

 

Mobil kedvencek és csatornák megtekintése 

A megtekintéshez: 

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak 
listájának megjelenítéséhez.  
 

2. Bökjön rá a arra a weboldalra, amelyet meg 
szeretne tekinteni. Abban az állapotban látja az 
oldalt, ahogy az a legutolsó szinkronizációkor 
kinézett. Ha az oldal jelenleg nincs letöltve a 
kézi készülékre, akkor ki van szürkítve a neve. 
Ekkor ismételten szinkronizálnia kell, vagy fel 
kell lépnie az Internetre, hogy él�ben 
böngészhesse az oldalt.  
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Mobil kedvencek és mappák hozzáadása / törlése 
 
Mobil kedvenc hozzáadáshoz:  

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak 
listájának megtekintéséhez.  

2. Nyomja meg az Add/Delete (Hozzáadás/törlés) gombot. 
A Kedvencek (Favorites) képerny� megjelenik. 

3. Az „Add...” gombbal léphet az oldalak hozaadására 
szolgáló képerny�re (Add Favorite képerny�). 

4. A Name mez�ben adjon nevet a Kedvenc weboldalnak.  
5. A weboldal címét az Address URL (URL webcím) 

mez�be írja.  
6. A Create in: (Létrehozás itt:) mez�nél mondhatja meg, 

hogy melyik mappába kerüljön az új Kedvenc.  
7. Az Add gombbal végezheti el a hozzáadást, egyben 

visszatér a Kedvencek feliratú képerny�, ahol most már 
az újonnan hozzáadott oldalt is látja.  

 
 
 
 
Mobil kedvenc törléshez:  

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak 
listájának megtekintéséhez.  

2. Nyomja meg az Add/Delete (Hozzáadás/törlés) gombot. 
A Kedvencek (Favorites) feliratú képerny� megjelenik. 

3. Válassza ki a törlend� Kedvencet, majd nyomja meg a 
Delete gombot. 

4. A meger�sítést váró kérdésre válaszoljon „Igen”-nel 
(Yes). 

 
 
 
 
 
 



141  7. fejezet – Pocket Internet Explorer  

 

Új mappa hozzáadása 
 

Mappa hozzáadáshoz:  

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak 
listájának megtekintéséhez.  

2. Nyomja meg az Add/Delete (Hozzáadás/törlés) gombot. 
A Kedvencek (Favorites) feliratú képerny� megjelenik. 

3. Válassza a New folder (Új mappa) gombot.  
4. Adjon nevet az új mappának.  
5. Az Add gombbal hozza létre az új mappát. Egyben 

visszajut a Kedvencek képerny�re, ahol már látszik az 
újonnan létrehozott mappa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mappa törléshez:  

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak 
listájának megtekintéséhez.  

2. Nyomja meg az Add/Delete (Hozzáadás/törlés) gombot. 
A Kedvencek (Favorites) feliratú képerny� megjelenik. 

3. Válassza ki a törlend� mappát, majd nyomja meg a 
Delete gombot. 

4. A meger�sítést váró kérdésre válaszoljon „Igen”-nel 
(Yes). 
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Bevezetés 
A készüléken hálózati kapcsolatokat tud létrehozni az Internethez, illetve a céges 
számítógépes hálózathoz. A létrejöv� hálózati kapcsolaton azután az Internetet böngészheti, 
vagy a cége bels� weboldalát keresheti fel, továbbá leveleket küldhet és fogadhat, azonnali 
üzenetküld� szolgáltatásokat vehet igénybe, és végül, az ActiveSync segítségével 
szinkronizálhatja a kézi és asztali számítógépe között az adatokat.  
 
A kapcsolat fizikai kialakításához telefonos modemet, hagyományos Ethernet hálózati 
kártyát, vagy újabban vezeték nélküli hálókártyákat (Wireless Lan) is használhat.  
A modemes kapcsolatnak is két fajtája lehet: vagy hagyományos vezetékes telefonvonal 
segítségével, vagy a mobiltelefon hálózaton keresztül kommunikálhat.  
 
A készüléken két csoportba osztva jelennek meg a létrehozott kapcsolódások: A „My ISP” 
(szolgáltatók) a publikus Internet szolgáltatóhoz történ� csatlakozásokat gy�jti össze, a „My 
Work Network” pedig általában a munkahelyi vagy más számítógépes magánhálózatokhoz 
történ� csatlakozások gy�jt�helye.  
 
Nem kell mást tennie, mint kitölteni a csatlakozás paramétereit, és várni a kapcsolat 
felépülését. B�vebbet a következ� fejezetekben olvashat a kapcsolódás mikéntjér�l.  
 
Közvetlenül is összekötheti a készüléket más erre alkalmas eszközökkel. Erre az infravörös 
fénysugarakat használó IR, és a rádiófrekvenciás Bluetooth technológia nyújt lehet�séget. E 
témákról b�vebben ebben a fejezetben, az „Infravörös kapcsolat” cím� szakaszban, illetve a 
következ�, „Bluetooth kapcsolat” cím� fejezetekben olvashat. 
 

Kapcsolódás az Internethez 
 
A kapcsolódás menete: 
1. Szerezze be az Internet szolgáltatótól a következ� adatokat: a szolgáltató betárcsázási 

telefonszáma, az Ön azonosítója és a hozzá tartozó jelszó.  

2. A  ikon alatt válassza a következ�ket: Settings >> Connections fül >> Connections 
(beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok). 

3. A „My ISP” részben kattintson az „Add new modem connection” (Új modemkapcsolat 
hozzáadása) feliratra. 

4. Hozza létre a modemes kapcsolatot. Err�l b�vebben a „Modemkapcsolat kialakítása” 
részben olvashat.  

5. A kapcsolatot akkor kezdi el használni, ha ezt egy program igényli. Például indítsa el a 
Pocket Internet Exporer-t, és kezdjen böngészni egy weboldalt. A modem 
automatikusan betárcsáz a szolgáltatóhoz.  

 

Megjegyzés: Ha az Internet szolgáltatóhoz nem modemmel, hanem a céges 
hálózat közbeiktatásával, vagy vezeték nélküli hálókártyával 
szeretne kapcsolódni, akkor nem itt, hanem a „My Work Network” 
alatt kell létrehoznia egy új kapcsolatot.  
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Kapcsolódás céges hálózathoz 
1. Szerezze be a cég rendszergazdájától a következ� információkat: Szerver betárcsázási 

telefonszáma, az Ön azonosítója és a hozzá tartozó jelszó. 

2. A  ikon alatt válassza a következ�ket: Settings >> Connections fül >> Connections 
(beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok). 

3. A „My Work Network” alatt hozzon létre vagy egy modemes, vagy egy hálókártyás, vagy 
egy vezeték nélküli hálókártyás, vagy egy VPN szerveres kapcsolatot. Ezekr�l b�vebben 
a „Kapcsolatok létrehozása” cím� fejezetben olvashat.  

4. A kapcsolatot akkor kezdi el használni a gép, ha ezt egy program igényli. Például indítsa 
el a Pocket Internet Exporer-t és kezdjen böngészni egy weboldalt. A gép 
automatikusan megkezdi a kapcsolat felépítését.  

 

Kapcsolatok létrehozása  

Modemkapcsolat kialakítása 

A modemkapcsolat kialakításához:  
Szerezze be az Internet szolgáltatójától, vagy a cég rendszergazdájától a következ� 
információkat: betárcsázási telefonszám, az Ön azonosítója és a hozzá tartozó jelszó, domén 
név, TCP/IP beállítások. 
 
Ha a mobiltelefonos hálózat nem érhet� el, akkor helyezzen a készülékbe egy modemkártyát.  
 

1. A  ikon alatt válassza a következ�ket: Settings >> Connections fül >> Connections 
(beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok). 

2. Vagy a „My ISP” vagy a „My Work Network” részben kattintson az „Add new modem 
connection” (Új modemkapcsolat hozzáadása) feliratra, majd kövesse a telepítést végz� 
varázsló utasításait.  

3. A telepítés során, illetve a beállítások kés�bbi módosításakor tetsz�leges képerny�n állva 
megnyomhatja a kérd�jelet ábrázoló ikont, ezáltal további segítséget kaphat.  

 

Megjegyzés A modem beállításait utólag úgy változtathatja meg, hogy a „My 
ISP” vagy a „My Work Network” alatt a „Manage existing 
connection” (meglev� kapcsolatok változtatása) lehet�séget 
választja. Keress ki a változtatni kívánt modemet, majd a kattintson 
a Settings gombra, és kövesse a képerny�n megjelen� 
utasításokat.  
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VPN kapcsolat 
A VPN biztonságos kapcsolódást tesz lehet�vé a céges hálózathoz és szerverekhez, mindezt 
az alapvet�en nem biztonságos Internetes kapcsolat felhasználásával teszi. 
 
Szerezze be a cég rendszergazdájától a következ� információkat: az Ön azonosítója és a 
hozzá tartozó jelszó, domén név, TCP/IP beállítások, a VPN szerver neve és IP címe.  
 
A VPN kapcsolat kialakítása:  

1. A  ikon alatt válassza a következ�ket: Settings >> Connections fül >> Connections 
(beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok). 

2. A „My Work Network” részben kattintson az „Add new VPN server connection” (Új 
VPN kapcsolat hozzáadása) feliratra, majd kövesse a képerny�n megjelen� utasításokat. 

3. A telepítés során, illetve a beállítások kés�bbi módosításakor tetsz�leges képerny�n állva 
megnyomhatja a kérd�jelet ábrázoló ikont, ezáltal további segítséget kaphat.  

 

Megjegyzés A VPN beállításait utólag úgy változtathatja meg, hogy a „My Work 
Network” alatt a „Manage existing connection” (meglev� 
kapcsolatok változtatása) lehet�séget választja. Keress ki a 
változtatni kívánt VPN kapcsolatot, majd a kattintson a Settings 
gombra, és kövesse a képerny�n megjelen� utasításokat.  

Proxy szerver beállítása 
Ha a szinkronizáció alatt az Internet szolgáltatóhoz vagy a céges hálózathoz is kapcsolódik, 
akkor az asztali számítógépt�l a kézi készülék a Proxy beállításokat is átveszi. Ha a PC-n 
sincsenek ezek beállítva, vagy megváltoztatásuk szükséges, akkor Internet szolgáltatótól, 
vagy a cég rendszergazdájától szerezze be a következ� információkat: a proxy szerver neve 
és típusa, a használt port száma, a használt Socks protokoll típusa, az Ön azonosítója és a 
hozzá tartozó jelszó.  
 
A proxy beállítások megváltoztatása: 

1. A  ikon alatt válassza a következ�ket Settings >> Connections fül >> Connections 
(beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok). 

2. A „My Work Network” részben kattintson az „Edit my proxy server” (proxy szerver 
beállítások szerkesztése) feliratra. 

3. Jelölje be az alábbi két lehet�séget: „This network connects to the Internet” (Ez a 
hálózat az Internethez kapcsolódik) és a „This network uses proxy server to connect 
to the Internet” (Ez a hálózat proxy szervert használ az Internethez való 
kapcsolódáshoz). 

4. A Proxy server mez�be írja be a szerver nevét. 
5. A Proxy típusát, illetve a HTTP, WAP, Secure WAP, vagy Socks típusú proxy-k által 

használt port számát az „Advanced” (Haladó) gomb megnyomása után tudja 
megváltoztatni.  

6. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot. 
 

Hálókártyás kapcsolat 
Ethernet hálókártya használatával közvetlenül kapcsolódhat a céges hálózathoz, és annak 
közvetítésével az Internethez, a céges Intranethez, valamint a levelezéséhez. Nincs 
szüksége arra, hogy új kapcsolatot vegyen fel a kézi számítógépen. B�vebb információkat 
cége rendszergazdájától szerezhet. Gy�z�djön meg róla, hogy olyan hálókártyát vásárol a 
készülékhez, amely hozzá való, és kompatibilis vele. 
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Hálókártya beállítása: 
1. Szerezze be a cég rendszergazdájától a következ� információkat: az Ön azonosítója és 

a hozzá tartozó jelszó, domén név. 
2. Helyezze a hálókártyát a készülékbe.  
3. Amikor el�ször teszi be a kártyát a gépbe, akkor automatikusan megjelenik a hálózati 

beállításokat végz� ablak. Ha ez mégsem történne meg, akkor a  ikon alatt válassza a 
következ�ket: Settings >> Connections fül >> Network Card (Hálókártya) 

4. Ha valamilyen egyedi hálózati beállítást kell felvennie, akkor azt az adapter tulajdonságai 
között teheti meg (Válassza a megfelel� adaptert, majd a Properties – tulajdonságok 
lehet�séget). A legtöbb hálózat azonban DHCP-t használ, amely szükségtelenné teszi, 
hogy a beállításokat kézzel módosítani kelljen. Ha mégis, akkor a rendszergazda meg 
fogja mondani, hogy mit állítson be. 

5. Ha szükséges, kösse a hálókártyát egy megfelel� kábellel a hálózati aljzathoz. Err�l 
b�vebben a hálókártya dokumentációjában olvashat.  

6. A hálókártyát akkor kezdi el használni a gép, ha ezt egy program igényli. Például indítsa 
el a Pocket Internet Exporer-t, és kezdjen böngészni egy weboldalt. A kártya 
automatikusan csatlakozik a hálózathoz.  
Ha ugyanazt a hálókártyát 2 különböz� hálózaton is használja, például a céges hálózaton 
és otthon az Internet szolgáltatóhoz kapcsolódva, akkor szükség lehet a 2 hálózat közti 
váltásra.  

Megjegyzés Szüksége lehet Proxy szerver és VPN szerver beállításokra. Ez 
ügyben kérje a rendszergazda segítségét.  

Kapcsolat megszakítása 

• Modemes vagy VPN kapcsolat esetén kattintson a  ikonra a navigációs sorban, majd 
válassza a Disconnect (kapcsolat megszakítása) lehet�séget. 

• Ha dokkolóval, vagy szinkronizációs kábellel kapcsolódik, akkor egyszer�en vegye ki a 
készüléket a dokkolóból, vagy húzza ki a szinkronizációs kábelt. 

• Ha infravörös kapcsolatot használ, akkor távolítsa el a két készüléket egymástól, és a 
kapcsolat magától megszakad. 

• Ha Ethernet hálózati kártyát használ, akkor húzza ki a kártyát a gépb�l. 
• Ha vezeték nélküli (rádiós) hálózati kapcsolatot használ, akkor a készüléken kell azt 

lekapcsolni. 
 

WAP átjáró beállítása 
Ha WAP-os weboldalakat szeretne böngészni a Pocket Internet Exporer segítségével, akkor 
be kell állítania egy ún. WAP átjáró használatát. Az alábbi lépések segítenek egy WAP átjárót 
is használó, új Internetes kapcsolat kialakításában: 
 

Megjegyzés:  Egyes készülék típusok nem támogatják a WAP-os weboldalak 
megtekintését.  
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1. Szerezze be az Internet szolgáltatójától, a következ� információkat: szolgáltató 

betárcsázási telefonszám, az Ön azonosítója és a hozzá tartozó jelszó. Lépjen 
kapcsolatba a mobil telefon szolgáltatójával is, és kérdezze meg t�lük a WAP átjárókén 
használt szerver IP címét, és a használt port számát.  

2. A  ikon alatt válassza a következ�ket: Settings >> Connections fül >> Connections 
(Kapcsolatok) >> Tasks (Feladatok) fül. 

3. Válassza az Edit My proxy server (Proxy szerver szerkesztése) lehet�séget. Ha nincs 
még proxy szerver beállítva, akkor pedig a Set up proxy server (Proxy szerver 
beállítása) lehet�séget válassza. 

4. A „Programs that automatically connect to the Internet should connect using” (Az 
Internethez automatikusan csatlakozó programok ezt használják) pontra bökve, válassza 
a New-t, majd írjon be egy nevet,  amely azonosítani fogja az ehhez az Internet 
szolgáltatóhoz tartozó kapcsolatot. 

5. A „Proxy Settings” (Proxy beállítások) fülön jelölje be az alábbi két lehet�séget: „This 
network connects to the Internet” (Ez a hálózat az Internethez kapcsolódik) és a „This 
network uses proxy server” (Ez a hálózat proxy szervert használ). 

6. Ha szükséges, írja be a proxy szerver nevét is a „Proxy Server” mez�be. 
7. Kattintson az „Advanced” (Haladó) gombra.  
8. A WAP mez�be írja be a Wap szerver nevét és a használt port számát. A 

leggyakrabban a 9201-es portot használja a WAP.  
9. Hozzon létre egy modemes kapcsolatot is (err�l korábbi szakaszokban olvashatott). Ha 

szükséges, tárcsázási szabályokat is beállíthat. Err�l a „Tárcsázási szabályok” cím� 
fejezetben olvashat. 

10. Ha mobil adatátvitelt nem tud használni, akkor helyezzen a készülékbe egy modem 
kártyát.  

 

Tárcsázási szabályok használata 
Amikor betárcsáz egy szolgáltatóhoz, akkor attól függ�en, hogy éppen hol tartózkodik, 
szükség lehet a telefonszám elé plusz számjegyeket tárcsázni. Például, ha a munkahelyér�l 
telefonál, akkor lehet, hogy 9-cel kap küls� vonalat, és esetleg még egy körzetkódot is be kell 
ütnie.  
  
Hogy ilyen esetekben ne kelljen mindig egy új modemes kapcsolatot létrehozni, arra találták 
ki a tárcsázási szabályokat. Minden olyan helyszínhez, ahonnan gyakran modemezik 
megszabhatja, hogy még milyen plusz számjegyeket kell tárcsázni.  
 
Alapértelmezésben már 3 helyszín létre van hozva, amelyeket tetszés szerint módosíthat: 
Home (otthon), Mobile (mobil telefonon keresztül) és Work (munkahelyr�l), de kés�bb 
további helyszíneket is felvehet. Ha sikertelenül tárcsázott a modem, akkor következ� 
lépésként feldobja a rendelkezésre álló helyszínek listáját, hogy kiválaszthassa, ténylegesen 
honnan szeretne tárcsázni.  
 

1. A  ikon alatt válassza a következ�ket: Settings >> Connections fül >> Connections 
(kapcsolatok) >> Advanced (haladó beállítások) fül. 

2. Válassza a „Dialing rules...” (tárcsázási szabályok...) menüpontot. 
3. Kattintsa be a „Use dialing rules” (tárcsázási szabályok engedélyezése) négyzetet. 
4. Válassza ki valamelyik helyszínt:  

• Home (Otthon) – Helyi hívásként, 9-es nélkül tárcsáz. 
• Work (Munkahely) – Helyi hívásként, de egy 9-essel az elején tárcsáz.  

Megjegyzés Új helyszínt úgy vehet fel, hogy a New gombot megnyomja, és 
követi a képerny�n megjelen� utasításokat. További információkat a 
kérd�jelre kattintva kaphat.  
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Infravörös kapcsolat 

Infravörös kapcsolat tulajdonságai 
Infravörös tulajdonságok beállítása: 

1. A  ikon alatt válassza a Settings lehet�séget.  
2. Váltson át a Connections fülre.  
3. Kattintson a Beam (infravörös sugár) ikonra, ezáltal a 

beállítások képerny�jére jut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Alapértelmezésben a készülék észleli az infravörös 

sugarakat, és ha egy másik készülék sugározni kezd a 
közelében, akkor megkérdezi Önt, hogy fogadja-e a 
csatlakozási kérelmet. Ha nem szeretné, hogy a 
készülék állandóan figyelje és fogadja az infravörös 
jeleket, akkor a „Receive all incoming Beams” (Minden 
bejöv� jel fogadása) négyzetet kattintsa ki a beállítások 
között.  
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Infravörös sugarak fogadása 
Fájlok fogadása infravörös kapcsolaton keresztül: 
1. A Beam settings (infravörös sugár beállításai) képerny�n kattintson rá a Receive an 

infrared beam (infravörös kapcsolat fogadása) lehet�ségre. A készülék azonnal 
megkezdi a közelben lev� más, infravörös kapcsolatot használó készülékek 
megkeresését, amit a Cancel (megszakítás) gombot megnyomásával szakíthat félbe. 

2. Ha nem talál a közelben más infravörös sugarakat küld� készüléket a MyPal, akkor egy 
id� után erre egy figyelmeztetni fogja Önt. A figyelmeztet� ablakot a Close (bezárás) 
gombbal t�ntetheti el, és visszatérhet az el�z� képerny�re. 

 

 
 
3. Ha a közelben lev� infrás készülékkel létrejött a 

kapcsolat, és a másik készülék megkezdte egy fájl, 
vagy valamilyen más adat küldését, akkor 
eldöntheti, hogy kívánja-e fogadni azt. A felugró 
képerny�n válassza a Yes-t az fájl fogadásához, 
illetve a No-t az elutasításhoz. 

Megjegyzés Az infravörös kapcsolat 
sikerességének érdekében 
gy�z�djön meg róla, hogy a két 
készülék egymáshoz közel 
helyezkedik el, és az infravörös 
érzékel�k közt a rálátást semmi 
nem akadályozza. 
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Infravörös sugarak küldése 
Fájlok küldése infravörös kapcsolaton keresztül: 
1. Érintse meg a mutatópálca hegyével a küldeni kívánt fájl nevét, és kis ideig tartsa felette 

a pálca hegyét. A felugró ablakban válassza a Beam File ... (fájl átküldése) lehet�séget. 
 

 
 
2. Gy�z�djön meg róla, hogy a két készülék egymáshoz közel helyezkedik el, és az 

infravörös érzékel�k közt a rálátást semmi nem akadályozza. Ha az érzékel�k nem 
pontosan egymás felé néznek, akkor egy figyelmeztetést kap, hogy korrigálja a 
készülékek elhelyezkedését. 
 
Ha sikerült rátalálni a másik készülék infravörös érzékel�jére, akkor egy ablak ugrik fel, 
amelyben végig nyomon követheti a fájlküldés pillanatnyi helyzetét. 
 
Ha a fájl küldése sikeresen befejez�dött, akkor a Done (kész) felirat jelenik meg. 
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A Bluetooth technológia bemutatása 
A Bluetooth egy viszonylag új, vezeték nélküli, rövid távú adatátviteli technológia. A Bluetooth 
használatát támogató eszközök kb. 10 méteres körzeten belül tudnak egymással adatot 
cserélni, és ehhez nincs szükségük látható fizikai kapcsolatra sem.  
 
Az Infravörös adatátvitellel ellentétben még azt sem kell biztosítania, hogy a két készüléknek 
rálátása legyen egymásra. Az egyetlen kötöttség, hogy a két készüléknek kb. 10 méteren 
belül kell egymáshoz lennie. A másik eszköz akár egy szomszédos szobában is lehet, az sem 
akadály, csak a távolság ne legye 10m-nél nagyobb.  
 

A Bluetooth for Windows CE (BTW-CE) megoldáscsomag 
A BTW-CE olyan technológiák összefoglaló neve, amelyek a Pocket PC operációs 
rendszerrel felszerelt készülékek számára teszik elérhet�vé a Bluetooth használatát. 
 
A Bluetooth segítségével a következ� lehet�ségek nyílnak meg a Pocket PC –t használó 
készülékek számára: 
 
• Az Ön készüléke az említett 10m-es körzeten belül felismeri a többi Bluetooth-t használó 

készüléket 
• A megtalált készülékeken az elérhet� szolgáltatásokat automatikusan felismeri a gép. 
• A szolgáltatásokhoz csatlakozni tud, használhatja azokat, végül lekapcsolódhat róluk. 
• Az Ön készüléke által nyújtott egyes szolgáltatásokat szabadon ki és be lehet kapcsolni. 
• A szolgáltatásokhoz történ� hozzáférést azonosításhoz kötheti és titkosíthatja az 

adatkapcsolatot. 
 

Bluetooth ikon 
A Bluetooth ikonját a Mai nap képerny� jobb alsó sarkában 
találja. 
 
Amikor a Bluetooth engedélyezve van, akkor az ikon színe 
kék, és a készülék bal oldalán található Bluetooth LED is 
kéken villog. 
Amikor a Bluetooth le van tiltva, akkor az ikon kiszürkül, és 
egy vörös X kerül a jobb alsó sarkába.  
 
Az ikonhoz érintve a mutatópálca hegyét, egy menü ugrik 
el�, amelyb�l a következ� lehet�ségeket tudja kiválasztani:  
 
• Letilthatja, illetve engedélyezheti a Bluetooth 

használatát.  
• Elindíthatja a Bluetooth Manager programot. 
• Megváltoztathatja a Bluetooth beállításokat (Bluetooth 

settings) 
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Bluetooth beállítások 
A Bluetooth beállítások módosítása: 
1. A Bluetooth menü eléréséhez érintse Mai nap képerny� 

jobb alsó sarkában elhelyezked�  ikonhoz a 
mutatópálca hegyét. 

2. Az el�ugró menüb�l válassza a Bluetooth settings 
(Bluetooth beállítások) lehet�séget. 

3. Válassza a beállítások képerny� valamelyik fülét, és 
hajtsa végre a kívánt módosításokat. 

 
 
 
 
 
 
 

Általános beállítások 
A General (általános beállítások) fülön: 
• kiválaszthatja a felhasználói profilt 
• megtekintheti a Bluetooth állapotát (On/Off – be/ki) 
• be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth használatát 
• elindíthatja a Bluetooth Manager programot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hozzáférhet�ség 
Az Accessibility (hozzáférhet�ség) fülön: 
• beállíthatja a készülék Bluetooth-os nevét 
• beállíthatja a Bluetooth eszköz címét (Bluetooth Device 

Address - BDA) 
• kiválaszthatja, hogy melyik távoli eszközhöz szeretne 

csatlakozni 
• beállíthatja, hogy melyik szolgáltatásokat szeretné másik 

eszközök számára hozzáférhet�vé tenni 



154  9. fejezet – Bluetooth kapcsolat  

 

Fájlok átvitele 
A File Transfer (fájlok átvitele) fülön meghatározhatja, hogy 
miként történjen a fájlátvitel. Beállíthatja továbbá, hogy 
melyik legyen az a mappa, amelybe tartozó fájlokat és 
további mappákat a Bluetooth készülékek elérhetik, de az 
felett semmilyen más könyvtárat ne lássanak. 
B�vebben err�l a „Távoli készülékek számára nyújtott 
szolgáltatások” cím� szakaszban olvashat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Információ csere 
Beállíthatja az Information Exchange (Információ csere) 
szolgáltatás a paramétereit, illetve kitöltheti a 
névjegykártyáján szerepl� adatokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soros port 
A soros kapcsolat (Serial Port) tulajdonságait állíthatja be. 
Megjelenítheti a soros vonal által használt portokat is, de 
ezeket nem változtathatja meg 
B�vebben err�l a „Távoli készülékek számára nyújtott 
szolgáltatások” cím� szakaszban olvashat. 
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Saját hálózati szerver 
Beállíthatja a gépén üzemel� hálózati szerver (Personal 
Network Server) tulajdonságait.  
B�vebben err�l a „Távoli készülékek számára nyújtott 
szolgáltatások” cím� szakaszban olvashat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audió átjáró 
Beállíthatja a gépén üzemel� audió átjáró (Audio gateway) 
tulajdonságait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertet� oldal 
A Bluetooth for Windows CE (BTW-CE) programcsomagról 
nyújt hasznos információkat. Elolvashatja a programcsomag 
verziószámát, a szerz�i jogi információkat, a gyártó cég 
elérhet�ségeit (webcím, terméktámogatás, email cím). Az 
Advanced (haladó beállítások) gombra kattintva a Bluetooth 
for Windows CE (BTW-CE) programcsomagot felépít� egyes 
kisebb programok verziószámát ellen�rizheti le. Ezeken a 
képerny�kön semmit nem lehet megváltoztatni, az itt 
olvasható adatok csak információul szolgálnak. 
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Bluetooth Manager 
A Bluetooth Manager program segítségével új Bluetooth kapcsolatokat építhet fel,  a meglev� 
kapcsolatokat kezelheti, intézgetheti, és tetszés szerint használhatja.  
 
A Bluetooth Manager elindítása: 
1. A Bluetooth Manager eléréséhez érintse Mai nap 

képerny� jobb alsó sarkában elhelyezked�  ikonhoz a 
mutatópálca hegyét. 

2. Az el�ugró menüb�l válassza a Bluetooth Manager 
(Bluetooth intéz�) lehet�séget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A My Shortcuts képerny� a korábban létrehozott kapcsolat adatait tartalmazza, ha már 
voltak egyáltalán korábbi Bluetooth-os kapcsolatai. A New > Connect (új > kapcsolat) 
lehet�ségeket választva az eddig még fel nem sorolt készülékekhez is kezdeményezheti a 
kapcsolódást. 
 
Az Active connections (aktív kapcsolatok) képerny� a jelenleg is aktív, bejöv� és kimen� 
kapcsolatok listáját tartalmazza. 
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Bluetooth kapcsolatok varázsló 
A Bluetooth Connection Wizard (Bluetooth kapcsolatok varázsló) végigvezeti Önt a 
Bluetooth kapcsolat felépítéséhez szükséges lépéseken. 
 
A Bluetooth kapcsolatok varázsló elindítása:  

1. A Bluetooth Manager parancssorában válassza a  ikont. A Bluetooth kapcsolatok 
varázsló elindul.  

2. Válassza ki, milyen típusú kapcsolatot szeretne létrehozni, majd nyomja meg a Next 
(következ�) gombot. 
Bármikor félbeszakíthatja a varázslót a Cancel gombbal. 

Megjegyzés B�vebben ezekr�l a készülék beépített Súgójában olvashat.  

 

Névjegykártya csere 
A Business Card Exchange (névjegykártya csere) funkció segítségével: 
• más Bluetooth-os készülékre átküldheti a névjegykártyáját 
• névjegykártyát fogadhat egy másik hasonló készülékr�l 
• egyszerre is kicserélheti a névjegykártyát valakivel 
 
A névjegykártya csere kezdeményezése: 
1. A Bluetooth Manager parancssorában válassza a 

 ikont. 
2. Válassza ki, melyik irányba szeretné a 

névjegykártya cserét kezdeményezni. 
 

Megjegyzés Err�l a képerny�r�l közvetlenül is 
átugorhat a névjegykártya adatait 
tartalmazó Information Exchange 
(Információ csere) képerny�re, ha a 
az ablak alján a  Select the 
Business Card (névjegykártya 
kiválasztása) lehet�ségre kattint a 
mutatópálca hegyével. 
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Távoli készülékek számára nyújtott 
szolgáltatások 

Vezeték nélküli soros port szolgáltatás 
A vezeték nélküli Bluetooth soros port szolgáltatás azzal egyenrangú kapcsolatot 
eredményez, mintha a két készüléket egy soros kábellel fizikailag összekötné. Mint a 
hagyományos soros kapcsolat esetében, itt is be kell állítania a programokat a megfelel� 
soros port használatára. 
 
A Bluetooth soros port beállítása: 
1. Érintse a mutatópálca hegyét a Mai nap képerny� jobb 

alsó sarkában elhelyezked�  ikonhoz. 
2. Az el�ugró Bluetooth menu-b�l válassza a Bluetooth 

Settings (Bluetooth beállítások) lehet�séget, majd a 
soros port (Serial Port) fület. 

3. Figyelje meg, hogy a kimen� soros portnak (Outbound 
COM port) a 6-os port van beállítva. Ennek megfelel�en 
a használni kívánt alkalmazásban is a 6-os portot kell 
beállítani adatküldésre.  

Megjegyzés Az egyes alkalmazásokhoz adott 
használati utasításból keresse ki, hogy 
az adott alkalmazásban hogyan kell a 
kimen� portot átállítani. 

4. A Bluetooth Manager „My Shortcuts” képerny�sjén 
állva nyissa meg a Bluetooth Serial Port kapcsolatot a 
másik készülékhez. 

5. Az alkalmazásból küldje át illetve fogadja az adatokat. 
 

Hálózati kapcsolat modemes betárcsázással 
A modemes betárcsázás (Dial-up networking) segítségével távoli számítógépekhez 
csatlakozhat hagyományos telefonkapcsolaton keresztül. Amint létrejött a kapcsolat, 
Internetezhet, leveleket olvashat és küldhet, stb. 
 

Megjegyzés A betárcsázáshoz olyan Bluetooth képes küls� eszközre van 
szüksége, amely valahogyan kapcsolódik a telefonhálózathoz. Ez a 
kapcsolódás lehet hagyományos vezetékes kapcsolat, vagy mobil 
telefon kapcsolat is. A betárcsázás lebonyolításához a küls� 
eszköznek képesnek kell lennie a beérkez� hívások 
megválaszolására. 

A modemes betárcsázás tehát többféle telefonkapcsolat mellett is megvalósítható: 
• Bluetooth képes mobil telefont használva 
• Bluetooth képes asztali számítógépen keresztül, amely a telefonhálózathoz is csatlakozik 
• Bluetooth-os modemet használva 
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A betárcsázás használata: 
1. Hozza létre a kapcsolatot az eszközzel, amely a telefonos szolgáltatást fogja nyújtani. 

Err�l b�vebben a “Bluetooth kapcsolatok varázsló” cím� szakaszban olvashat. 

2. A  ikon alatti Start menüb�l válassza a Bluetooth Manager-t. 
3. Érintse a mutatópálca hegyét a My Shortcuts képerny�n a Dial-up Networking 

Connection (betárcsázós kapcsolat) feliratra, majd az el�ugró menüb�l válassza a 
Connect (csatlakozás) lehet�séget. 

4. A els�nek felt�n� “Bluetooth: Dial-up Connection” feliratú képerny�n kattintson kétszer 
a pálca hegyével a New Connection (új kapcsolat) lehet�ségre 
-vagy- 
válassza a New Connection (új kapcsolat) lehet�séget, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5. A másodikként felt�n� “Bluetooth: Dial-up Connection” feliratú képerny�n gépelje be a 
következ� adatokat: 
• a kapcsolat emlékeztet�ül szolgáló neve 
• országhívó-kód (csak más országba szól a telefonhívás, mint ami alapértelmezésben 

be van állítva.) 
• körzetszám (csak más körzetbe szól a telefonhívás, mint ami alapértelmezésben be 

van állítva.) 
• a tárcsázandó telefonszám 

6. Nyomja meg az OK gombot. 
7. Haladjon végig a következ� képerny�kön, adja meg a kért további információkat és 

fejezze be a kapcsolat felépítését. 
8. Ha már él a telefonos kapcsolat, indítsa el a webböngész� programot és kezdjen el 

internetezni. 
 

Bluetooth Intéz� 
A Bluetooth intéz� (Bluetooth File Explorer) automatikusan megjelenik, miután egy 
Bluetooth kapcsolat létrejött.  
 
A Bluetooth intéz� segítségével az alábbi m�veleteket hajthatja végre: 
• A csatlakoztatott távoli gép fájlrendszerében böngészhet. 
• A távoli gépen fájlokat és mappákat nyithat meg. 
• Új mappákat is létrehozhat a távoli gépen. 
• A távoli eszközre, illetve onnan fájlokat másolhat át. 
• A távoli eszközökön fájlokat törölhet. 

Megjegyzés A fenti fájl m�veletek arra a mappára és az abban található fájlokra 
illetve alkönyvtárakra korlátozódnak, amelyet a Bluetooth kapcsolat 
számára felajánlottak a távoli gépen. 

Szintén a Bluetooth intéz� segítségével állíthatja be, hogy melyik mappába szeretné fogadni 
a Bluetooth kapcsolatokon keresztül érkez� fájlokat. Ha kívánja, minden egyes Bluetooth 
kapcsolat számára külön mappát jelölhet ki. Err�l b�vebben a “Helyi könyvtár bejöv� 
fájloknak” cím� fejezetben olvashat. 
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Bluetooth intéz� menüi 
 

File (fájl) � Send a File…  (fájl küldés) 
  Create a Folder  (mappa létrehozása) 
  Get  (fogadás) 
  Delete  (törlés) 
 
Tools (eszközök) � Set local folder  (helyi könyvtár beállítása) 
  Refresh  (frissítés) 
 

Aktuális mappa átváltása a távoli gépen: 
1. Ha a távoli gép könyvtárszerkezetében mélyebbre szeretne jutni, akkor a érintse meg a 

New folder feliratot a Bluetooth intéz� f�képerny�jén. 
2. Ha a távoli gép könyvtárszerkezetében magasabbra szeretne jutni, akkor a érintse meg 

az aktuális mappa neve mellett a lefele mutató nyilat, és a lenyíló listából válassza a New 
folder lehet�séget. 

 
Új mappa létrehozása a távoli gépen: 
1. Válassza ki a azt a mappát, amelybe az új mappát létre szeretné hozni. 
2. A File menüb�l válassza a Create a Folder (mappa létrehozása) lehet�séget. 
3. Adja meg az új mappa nevét a kezdeti “New folder” név átírásával. 
 
Fájl küldése távoli gépre: 
1. A File menüb�l válassza a Send a file… (fájl küldés) lehet�séget. A megjelen� Open 

(megnyitás) képerny�n az alábbi lehet�ségek állnak rendelkezésre: 
Folder (mappa) – A lefele mutató nyílra bökve keresse meg azt a mappát, amelyben az 
elküldend� fájl található. 
Type (típus) – az egyetlen és egyben alapértelmezett lehet�ség az összes fájl (All files 
*.*) megjelenítése. 
A rendelkezésre álló fájlok listája – válassza ki közülük azt, amelyiket át szeretné küldeni. 
Cancel (megszakítás) gomb – egy folyamatban lev� fájlküldést szakíthat meg ezzel a 
gombbal. 

2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat. 
A kiválasztott fájlt automatikusan elkezdi küldeni a gép, amint a nevét megérintette a 
mutatópálca hegyével, majd újra megjelenik a Bluetooth intéz� képerny�je. 

 
Fájl fogadása távoli gépr�l: 
1. Válassza ki a azt a mappát, amelyben a kívánt fájl található. 
2. Érintse meg a mutatópálca hegyével a fájlt, amelyet át szeretne másolni a gépére. 
3. A File menüb�l válassza a Get (fogadás) lehet�séget. 

-vagy- 
Érintse meg a mutatópálca hegyével a fájlt, és tartsa felette a pálca hegyét, amíg egy 
menü meg nem jelenik, amib�l válassza a Get-et. 
A kiválasztott fájl abba a korábban beállított helyi könyvtárba érkezik, amelynek a pontos 
elérhet�sége a képerny� alján (Local Folder) is megtekintheti. 
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Helyi könyvtár bejöv� fájloknak: 
1. A Tools menüben válassza a Set Local Folder (helyi könyvtár beállítása) lehet�séget. 
2. A képerny� tetején lev� lenyíló menüb�l válassza ki a kívánt mappát. 
3. Nyomja meg az OK gombot a Bluetooth intéz�be való visszatéréshez. Figyelje meg, hogy 

a képerny� alján a helyi könyvtár (Local Folder) neve az imént kiválasztott mappára 
változott. 

 

Megjegyzés A helyi könyvtár megváltoztatása csak az éppen aktuális 
kapcsolatra vonatkozik és annak a beállításai közé, a kapcsolati 
profil részeként kerül elmentésre. Így minden egyes kapcsolat 
számára különböz� helyi könyvtárat állíthat fel a bejöv� fájlok 
fogadására. 

Ha frissíteni szeretné a távoli készüléken látható fájlok listáját, akkor az a Tools menü 
Refresh (frissítés) pontját választva teheti meg. 
 

Adatküldés Bluetooth használatával 
A Bluetooth használatával egyenként, vagy akár együttesen is átküldheti a Pocket Outlook-
ban tárolt kontaktszemélyek adatait, naptárbejegyzéseket, vagy teend�ket.  
 
Adatok küldése Bluetooth-t használva: 

1. A  ikon alól válassza vagy a Contacts 
(kontaktszemélyek), vagy a Calendar (naptár) vagy a 
Tasks (teend�k) lehet�séget. 

2. Jelölje ki a küldeni kívánt információt. 
3. Vigye a mutatópálca hegyét a kiválasztott információ 

fölé, és tartsa felette a pálca hegyét, amig meg nem 
jelenik egy menü. Ebben a menüben válassza a Send 
via Bluetooth lehet�séget 
-vagy-  
a parancssorban válassza a Tools, majd a Send via 
Bluetooth lehet�séget. 

4. A “Select a Bluetooth Device” (Bluetooth eszköz 
kiválasztása) képerny�n válassza ki, melyik eszközre 
kívánja elküldeni az adatokat, végül nyomja meg az OK 
gombot. 
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Tárcsázás Bluetooth használatával 
Kiválaszthat valakit a Pocket Outlook kontaktszemélyek listából, és a Bluetooth képes 
telefonján keresztül rögtön felhívhatja az illet� személyhez tárolt telefonszámot. Ha a személy 
neve mellé több telefonszám is fel van véve, akkor ezek közül választhat egyet. Ha 
szükséges, a hívás el�tt még módosíthatja is a telefonszámot. 
 
Tárcsázás Bluetooth-t használva: 
1. A Pocket Outlook kontaktszemélyek listában állva vigye a mutatópálca hegyét valaki neve 

fölé. Tartsa felette a pálca hegyét, amig meg nem jelenik egy menü, ebben válassza a 
Dial via Bluetooth (tárcsázás Bluetooth-szal) lehet�séget. 

2. Ha több telefonkészülék is van a közelben, amelyek Bluetooth képesek, vagy ha még 
soha nem választott telefont, akkor kattintson a Select a phone (válasszon telefont) 
melletti ikonra, és válassza ki a használni kívánt telefont. 

3. Válassza ki, melyik számot szeretné tárcsázni, majd kattintson a Dial Number 
(tárcsázás) lehet�ségre. 

4. Ha a felajánlott számot meg szeretné változtatni, akkor kattintson az Edit Number (szám 
szerkesztése) lehet�ségre és hajtsa végre a kívánt változtatást. Végül nyomja meg az 
OK gombot, és térjen vissza az el�z� képerny�re. 

Megjegyzés Ha belejavított a felajánlott telefonszámba, akkor megjelenik egy 
dialógus ablak, ahol eldöntheti, hogy a változtatást el szeretné-e 
menteni, vagy csak most egy alkalomra szólt. 

5. Kattintson a Dial Number (tárcsázás) lehet�ségre. 
 

Bluetooth kis hatósugarú hálózat (Personal Area Network) 
A Bluetooth kis hatósugarú hálózat egy rövid id�re létrehozott, magáncélú, legfeljebb 8 
készülékb�l álló hálózat. A Bluetooth hálózat segítségével olyan adatcserére nyílik lehet�ség, 
amelyre normál körülmények közt egy TCP/IP hálózatot kellene létrehoznia. 
A legtöbb cseveg� (chat) alkalmazás, több résztvev�s játék, stb. m�köd�képes ebben a 
Bluetooth kis hatósugarú hálózati környezetben.  
A Bluetooth kis hatósugarú hálózati környezet használatára ugyanazok a biztonsági 
megfontolások érvényesek, mint a többi Bluetooth-os kommunikációs forma esetére 
(szolgáltatás elérhet�vé tétele, azonosítás, titkosítás) 
Az egyik Bluetooth eszközt ki kell jelölni, ez lesz a Bluetooth kis hatósugarú hálózat szervere. 
A többi Bluetooth eszköz, mint kliens fog ehhez a 
szerverhez csatlakozni. A szerveren egyesével el lehet 
dönteni, hogy egy adott kliens csatlakozhat-e vagy sem. 
 
Bluetooth kis hatósugarú hálózat kialakítása: 
1. A Bluetooth Manager programban válassza a New > 

Connect > Join a personal Network (új > csatlakozás 
> csatlakozás kis hatósugarú hálózathoz) lehet�séget, 
majd kattintson a Next-re.  

2. Az el�jöv� varázsló képerny�jén válassza a Host a 
personal network (Hálózat szervereként való m�ködés) 
lehet�séget, majd kattintson a Next-re. 
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3. Ha kívánja, adjon hozzá további gépeket a hálózathoz. 

a. Kattintson az Add (hozzáadás) gombra és válassza ki a kívánt eszközt. 
b. Maximum 8 gépig bezárólag adjon további készülékeket a hálózathoz. 

4. Miután végzett a további készülékek hozzáadásával, kattintson az OK gombra a varázsló 
lezárásához. 

Megjegyzés A további készülékek hozzáadás ezen a ponton még opcionális. Ha 
gondolja, a szerver beállítása során egyetlen másik készüléket sem 
kell a hálózathoz hozzáadnia. A készülékek kés�bb is tudnak 
csatlakozni egy meglev� hálózathoz. 

Csatlakozás Bluetooth kis hatósugarú hálózathoz:  
1. A Bluetooth Manager programban válassza a New > 

Connect > Join a personal Network (új > csatlakozás 
> csatlakozás kis hatósugarú hálózathoz) lehet�séget, 
majd kattintson a Next-re. 

2. Az el�j�v� varázsló képerny�jén válassza a Join a 
personal network (csatlakozás hálózathoz) 
lehet�séget, majd kattintson a Next-re. A Bluetooth 
tallózó jelenik meg. 

3. Válassza ki a hálózat szerverét, majd kattintson a Next-
re a hálózathoz való csatlakozáshoz. 
 
Ha a hálózati IP adatok beírását kéri a gép, akkor 
válassza a Use server-assigned IP address (szerver 
által biztosított IP cím) lehet�séget, végül nyomja meg 
az OK gombot. 
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Függelék 
 
 

Megjegyzések 

FCC tanúsítvány 
Ez az eszköz megfelel a FCC (Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság) szabályzat 15-ös 
pontjában foglaltaknak. M�ködése során az alábbi feltételek teljesülnek:  
 
1. Az eszköz nem bocsát ki káros interferenciát okozó sugárzást. 
2. Az eszköz védett az elnyelt interferenciás zavarokkal szemben. 
 
A készüléket és az antennáját nem szabad más antennák és adó készülékek közelében m�ködtetni,. 
 
Az eszköz – teszteknek alávetve – megfelelt a FCC szabályzat B típusú digitális eszközökkel szemben 
támasztott követelményeinek. A FCC szabályzata úgy lett megalkotva, hogy kell�képpen meggátolja a 
káros interferenciás zavarok el�fordulását a lakókörnyezetünkben. A készülék m�ködése során 
rádiófrekvenciás sugárzást kelt és azt ki is bocsáthatja, amely – ha nem a szabályoknak megfelel�en 
helyezi üzembe és használja a készüléket –  akkor a rádiós adatátvitelben káros, interferenciás 
zavarokat okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy semmilyen körülmény közt ne tapasztaljon 
interferenciás zavarokat. Ha felmerül a gyanú, hogy a rádió illetve televízió vételben tapasztalható 
interferenciás zavart a készülék okozza (ezt úgy ellen�rizheti, hogy ki- és bekapcsolja a készüléket), 
akkor az alábbiak szerint próbálja meg csökkenteni a zavaró hatást: 
 

• Átirányítja vagy áthelyezi a vev� antennáját. 
• Növeli a távolságot a vev� és a zavart okozó készülék között. 
• Más falicsatlakozóba dugja a vev�t és a zavart okozó készüléket. 
• Kikéri a keresked�je, illetve egy szakképzett rádió vagy TV szerel� véleményét   

 

Figyelmeztetés Árnyékolt kábel használata szükséges a készülék és a monitor 
összekötéséhez, annak érdekében, hogy az FCC szabályzatban 
szerepl� sugárzás-kibocsátási határértékeken belül maradjon a készülék.  
Figyelmeztetjük, hogy bármilyen eltérés és változtatás, amelyre nem 
szerzett el�zetesen engedélyt a sugárzási követelményeknek való 
megfelelést tanúsító félt�l azt eredményezheti, hogy a továbbiakban nem 
jogszer�en használja a készüléket.  

 
 

Kanadai Kommunikációs Hivatal tanúsítványa 
A készülék által kibocsátott sugárzás nagysága nem haladja meg a B osztályú készülékek számára a 
Kanadai Kommunikációs Hivatal által a Rádióinterferenciás szabályzatban el�írt mértéket.  
 
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabályzatban foglaltaknak.  
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UL biztonsági el�írások 
Az alábbi követelmények az UL 1459-es szabályzatban vannak megfogalmazva. Az UL1459 az olyan 
telefonkészülékek használatát szabályozza, amelyek maximum 200V csúcsfeszültséget és 105V rms-t 
használnak, és az NFPA 70 szabályzatnak megfelel�en lettek telepítve és üzemeltetve.  
 
Amikor a kézi számítógépet használja, akkor biztonsága érdekében, a t�z és elektromos áramütés 
veszély, valamint a személyi sérülések elkerülése érdekében mindig tartsa be az alábbiakat:  
• Ne használja a kézi számítógépet víz közelében: például fürd�kádban, mosdóban, mosogató 

mellett, vagy a ruhatisztítóban, nedves alagsorban vagy úszómedence partján 
• Villámlás idején ne használja a kézi számítógépet, mert csekély mértékben nagyobb esélye van a 

villámcsapásnak.  
• Gázszivárgás közelében ne használja a kézi számítógépet. 
 
Az alábbi követelmények az UL 1642-es szabályzatban vannak megfogalmazva. Az UL 1642 az olyan 
újratölthet� és újra nem tölthet� akkumulátorok /elemek használatát szabályozza, amelyek a 
hordozható készülékek tápellátását biztosítják. Az ilyen elemek gyakran tartalmaznak fémes lítiumot, 
lítium ötvözetet, vagy lítium ionokat. Az elemek egy cellából állhatnak, vagy esetleg több cella 
összekötésével készülnek, közös tulajdonságuk, hogy visszafordítható, vagy visszafordíthatatlan kémiai 
folyamatok energiáját fordítják áramtermelésre.  
 
• Ne dobja a kézi számítógép elemeit t�zbe, mivel felrobbanhatnak. Ellen�rizze, hogy a használt 

elemek megsemmisítésének milyen helyileg elfogadott szabályai vannak, ezzel csökkentheti a t�z 
– és robbanásveszélyt.  

• Soha ne használjon más készülékekhez tartozó tápadaptert a kézi számítógép töltésére. Általában 
is csak a készülékhez mellékel vagy a gyártó által jóváhagyott, UL min�sítéssel rendelkez� 
tápadaptereket használjon.  

 
Cserélhet� elemek 
Ha a készülékben cserélhet� elemek vannak, és véletlenül nem a megfelel� típusú elemet használja a 
lemerült elemek pótlására, azzal (néhány lítiumos elemnél) robbanást is okozhat. Ezért a következ� 
szabályok vonatkoznak:  

- Ha az elemek a felhasználó által könnyen hozzáférhet� helyen vannak, akkor az elemek 
közelében jól látható helyen a használatra és cserére vonatkozó útmutatásokat kell 
elhelyezni. Járjon el ezek szerint az utasítások szerint!  

- Ha az elemek kevéssé látható helyen vannak, akkor az elemek közelében és a felhasználói 
tájékoztatóban is szerepelnie kell valahol egy ilyen tartalmú feliratnak (amit tartson be): 
 

Figyelmeztetés: 
Robbanásveszély, ha az elemet nem a megfelel� típusúra cseréli. 

A használt elemeket a helyi szabályoknak megfelel�en semmisítse meg, vagy adja le. 
 


