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Bevezetés 
A Pocket LOOX készülékre elôre telepítettük az Microsoft Word, Excel és Outlook Office alkalmazá-
sokat. Az Outlook programban nemcsak fogadni és küldeni tud e-mail üzeneteket, hanem a megbe-
széléseit, feladatait is nyilván tarthatja, kérheti, hogy a rendszer emlékeztesse a fontos tennivalóira
is. Beírhatja a címlistáit, így állandóan kéznél lehetnek a fontosabb üzletfelei és ismerôsei címei, te-
lefonszáma, e-mail címei. Írásban és szóban is el tudja menteni az üzeneteit, vagyis diktafonként is
használhatja. A különbözô méretben kapható memóriakártyák használatával megbízhatóan tárolja
és mentheti el nagy mennyiségben is az adatait.

Az irodában azután gond nélkül átadhatja az így tárolt adatokat és az új dokumentumokat a notesz-
gépének vagy az asztali számítógépének. Ehhez csak az ActiveSync programot kell telepítenie a
noteszgépre vagy a PC-re, csatlakoztassa a Pocket LOOX készüléket a noteszgéphez vagy a PC-
hez és máris indulhat az adatok szinkronizálása.

Az opcionális USB Host adapterrel USB fogadóállomásként is használhatja. Olyan USB eszközöket
csatlakoztathat hozzá, mint a MEMORYBIRD.

Viszonylag kényelmesen olvashatja kedvenc könyveit a kijelzôn, de utazás közben akár MP3-as le-
játszóként is használhatja a készüléket. Helyezze be a digitális fényképezôgépe memóriakártyáját a
készülék fogadó nyílásába és máris megtekintheti az imént készített képeket a kijelzôn.

A Bluetooth, az infravörös és az integrált Wireless LAN vezetéknélküli csatolóval az irodában található
egyéb eszközökkel is összekötheti a PocketLoox készüléket anélkül, hogy kábelekkel kellene bíbelôd-
nie. Például a Bluetooth csatolónak köszönhetôen az ugyancsak Blootooth képességekkel rendelkezô
mobil telefonján keresztül kábel nélkül is elérheti az internetet. A Pocket Internet Explorer program
használatával web- és WAP oldalakat is megtekinthet.

Az alábbi dokumentumok a Pocket PC-vel és a Windows Mobile operációs rendszerrel kapcsolatos
további információt tartalmaznak:

• „Safety” (A biztonsága érdekében) és a „Warranty” (Garancia) kézikönyv,

• „Getting started” (Az elsô lépések) kézikönyv,

• a Pocket PC beépített súgó rendszer,

• a Microsoft Companion CD-n lévô fájlok (például *.TXT, *.PDF).
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A kézikönyvben használt jelölések
Ebben a kézikönyvben az alábbi jelöléseket alkalmaztuk:

Fokozott figyelemmel olvassa azokat a sorokat, melyek mellett ezt a jelet
látja! A leírtak figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti az egészségét, ké-
szüléke mûködésképtelenné válásához vezethet, adatvesztést okozhat, ér-
vénytelenítheti a jótállási garanciát.

Ezzel az ábrával a rendszer zavartalan mûködtetéséhez szükséges informá-
ciókat jelöltük.

� A megadott sorrendben elvégzendô feladatot, mûveletet jelent.

A dôlt betûs írásmód programneveket, utasításokat vagy menüelemeket jelöl.

„Az idézôjel közé zárt” szövegek fejezeteket, adathordozókat és hangsúlyozott kifejezéseket jelölnek.
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A programok áttekintése
Az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogy mely programokat telepítettük elôre a Pocket PC-re és hogy
hol találja meg a programok használatával és kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

Program

PocketWord

PocketExcel

PocketOutlook

ActiveSync 3,7

Pocket Internet Explorer

Micrsoft Reader 2.0 
for Windows Mobile

Microsoft Windows 
Media Player 9 for 
Windows Mobile

MSN Messenger

FSC SpeedMenu

FSC Backup program

CONNECTMOBILITY-
E2C

Mire használható

Szövegszerkesztô program

Számolótábla program

Kapcsolatok/naptár/tennivalók

Adatok szinkronizálása

Internet és WAP böngészô

Az eBook elektronikus könyvek 
olvasásához.

Az audió és videó fájlok 
lejátszásához.

Az online kommunikációhoz.

Gyors fájl- és programkezelés, az
egykezes mûködtetést is támogatja.

Részleges, illetve teljes adatmen-
tést, biztonsági másolatot készíthet
vele külsô adathordozókra vagy a
LOOXstore eszközre (ha van ilyen
eszköze).

A Wireless LAN vezeték nélküli há-
lózat és a BLUETOOTH funkciók
gyors konfigurálásához és használa-
tához.

A kezelésével kapcsolatos
tudnivalók

Súgó fájl a Pocket PC-n.

Súgó fájl a Pocket PC-n.

Súgó fájl a Pocket PC-n.

Súgó fájl a Pocket PC-n, vagy 
a PC-n, ahová telepítette az
ActiveSync programot.

Súgó fájl a Pocket PC-n.

Súgó fájl a Pocket PC-n.

Súgó fájl a Pocket PC-n.

Súgó fájl a Pocket PC-n.

Az EasyGuide kézikönyv a Mic-
rosoft Companion CD lemezen
és a súgó fájl a Pocket PC-n.

Súgó fájl a Pocket PC-n.

Súgó fájl a Pocket PC-n.
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Fontos tudnivalók
Ebben a fejezetben a Pocket PC biztonságos használatával kapcsolatos tudnivalókat találja meg.

Ez a Pocket PC minden vonatkozásban kielégíti az adatfeldolgozó berendezésekre vonatkozó biz-
tonságtechnikai elôírásokat. Kérdezze meg a készülék eladóját, vagy a Fujitsu Siemens ügyfélszol-
gálatát, ha nem biztosa abban, hogy használhatja-e a Pocket PC-t és a tartókeretet az adott környe-
zetben!

A biztonsága érdekében

Mindig vegye figyelembe és tartsa be „A biztonsága érdekében” kézikönyvekben leírtakat,
valamint az alábbi biztonságtechnikai tudnivalókat, hogy elkerülhesse a készülék károso-
dását, az esetleges adatveszést vagy a személyi sérülést:

• A Pocket PC-nek kis méretû tartozékai vannak. A baleset megelôzése érdekében tartsa távol a
gépet a 3 évesnél fiatalabb gyermektôl!

• A készülék üzembe helyezése során és a használatbavétel elôtt tartsa be a „Mûszaki adatok”
fejezetben foglalt biztonságtechnikai figyelmeztetéseket!

• Mindig a hálózati adapterhez csatlakoztassa elôbb a hálózati csatlakozó kábelt és csak utána
dugja be azt az elektromos hálózati aljzatba!

• A tartozékként szállított PSC11R-050 hálózati adapter a vásárlás helyén használatos hálózati
feszültségre és frekvenciára készült. Ellenôrizze, hogy a használat helyén is ezzel megegyezô-
e a hálózati feszültség és frekvencia!

• Csak akkor csatlakoztathatja a hálózati tápegység adaptert az elektromos csatlakozó aljzathoz,
ha már csatlakoztatta a Pocket PC-t vagy a tartókeretét a hálózati tápegység adapterhez.

• Ne használja a hálózati adaptert más készülékekhez!

• Ne használjon olyan hálózati tápegség adaptert, amelyet nem kifejezetetten ehhez a Pocket
PC-hez javasol a gyártója!

• Csak akkor használhatja a Pocket PC-t a PSC11R-050-es hálózati adapterrel, ha annak névle-
ges feszültsége (100-240 V) megegyezik a használat helyén lévô elektromos hálózat névleges
feszültségével.

• A készülék szállítása alatt és utazás közben tartsa be „A Pocket PC mobil használata” fejezet-
ben foglaltakat!

• A készülékbe épített infravörös távadó és csatoló (CIR) nagy adóenergiája zavart okozhat más
infravörös sugarakkal mûködô, de nem CIR kompatíbilis, vagy a távadóhoz túl közeli berende-
zés (például mobil telefon, PDA) mûködésében. Mielôtt adatkapcsolatot létesítene a mobil tele-
fonnal, vagy egy PDA-val, ellenôrizze, hogy nem használja-e éppen egy másik program a CIR
funkciót! 
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A rádióhullámokkal mûködô eszközök használatával 
kapcsolatos biztonságtechnikai óvintézkedések

• Kapcsolja ki a rádióhullámokkal mûködô egységeket, ha kórházban van, vagy orvosi mûszerek
közelében tartózkodik, mivel a készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az egész-
ségügyi berendezések mûködését!

• Ne lépjen be a mûtôbe úgy, hogy be vannak kapcsolva a rádióhullámokat kibocsátó szerkezeti
elemek! A rádióhullámok súlyos zavarokat okozhatnak az ott használt elektronikus egészség-
ügyi berendezések mûködésében!

• Legalább 20 cm-es távolságon kívül tartsa a bekapcsolt, rádióhullámokat sugárzó elemekkel el-
látott Pocket PC-t a szívritmus szabályozóktól, mivel a rádióhullámok esetleg károsan befolyá-
solhatják a ritmusszabályozó mûködését!

• Kellemetlen búgást okozhatnak a készülék által kibocsátott rádióhullámok a hallókészülékekben.

• Kapcsolja ki a rádióhullámokat kibocsátó szerkezeti elemeket, ha repülôgépen ül, vagy gépko-
csit vezet!

• Ne használja a Pocket PC-t nyílt lánggal mûködô készülékek közelében, vagy robbanásveszé-
lyes környezetben (például a benzinkutaknál), ha be vannak kapcsolva a rádióhullámokat su-
gárzó alkatrészei, mivel a rádióhullámok tüzet, vagy robbanást okozhatnak!

A Pocket PC mobil használata
Tartsa be az alábbiakat, ha útközben használja a Pocket PC-t!

A Pocket PC szállítása

• Kapcsolja ki a Pocket PC-t!

• Válassza le a kábeleket a Pocket PC-rôl!

• Lehetôleg az eredeti csomagolóanyagot használja, ha szállítania kell a készüléket, hogy meg-
óvja azt a sérülésektôl, vagy a szállítási károsodásoktól!

• Használjon az ütôdések, rázkódások ellen védô puha alátétpárnát a készülék alatt, ha jár-
mûvön használja azt. (A szakkereskedésekben vásárolhatja meg ezt a tartozék alátétpárnát.)

• Óvja a Pocket PC-t az erôs ütôdésektôl és a szélsôséges hômérsékleti hatásoktól (ne hagyja
például az autóba zárva a napon)!

Az utazással kapcsolatos tudnivalók

• Kérdezze meg az utaskísérôt, hogy használhatja-e a repülôgépen a Pocket PC-t, ha repülés
közben kíván dolgozni vele! Mindenképpen kapcsolja ki a rádióhullámokkal mûködô szerkezeti
elemeket és a vezeték nélküli hálózati egységet!

• Egyes országokban korlátozott, vagy teljesen tiltott a Bluetooth használata. Érdeklôdjön, hogy
használható-e ez a technológia abban az országban, ahová utazni szándékozik! Óvatosságból
kapcsolja ki a Bluetooth egységeket, ha bizonytalan, hogy szabad-e ezeket az egységeket az
adott helyen használnia!

• Ellenôrizze, hogy alkalmas-e a PSC11R-050 hálózati adapter a helyi elektromos hálózathoz va-
ló csatlakoztatásra, ha külföldön tartózkodik! Ne használjon feszültség átalakítót!

• Modem használata esetén esetleg kompatibilitási problémák léphetnek fel a helyi telefonszol-
gáltató rendszerével.
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A Pocket PC használata
Teljesen feltöltött akkumulátorral, száraz környezetben tárolja a Pocket PC-t! Amennyiben egy hóna-
pon át tárolja a Pocket PC-t, a tárolási hômérsékletnek -20°C és +60°C közöttinek kell lennie. Há-
rom hónapon túli tárolás esetén -20°C és +45°C közötti legyen a tárolási hômérséklet! Minél alacso-
nyabb hômérsékleten tárolja a készüléket, annál késôbb fog kisülni az akkumulátora.

Ne hagyja a Pocket PC-t az autóban a napon! Meghaladhatja a hômérséklet értéke a
megengedett 60°C-t az ilyen zárt térben!

Az akkumulátor élettartamának megnyújtása érdekében ne töltse azt túl magas hômérsék-
leten (48°C felett)!

Az akkumulátor idôvel maguktól is kisülnek. Éppen ezért idôközönként töltse fel újra az akkumulá-
tort, ha hosszabb idôn át nem használja a készüléket!

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por, vagy más szennyezôdés a Pocket PC bôvítôréseibe és az
ActiveSync csatlakozó aljzatába! Érintkezési hibákat okozhat a por, vagy piszok!

A Pocket PC tisztítása
� Kapcsolja ki a Pocket PC készüléket!

� Húzza ki a hálózati csatlakozó adapter csatlakozó dugóját az elektromos hálózatból!

Ne használjon maró oldószert tartalmazó, vagy a mûanyag felületeket megtámadó tisztító
folyadékot!

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a Pocket PC belsejébe!

Puha, száraz ruhával törölje át a készülék burkolatát!
Erôs szennyezôdés esetén enyhén nedves ruhával próbálja meg megtisztítani a készülék burkolatát!

A készülék forgalomból való kivonása és 
újrahasznosítása
Az elemek vagy akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

A készülékeink nagyobbrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. A készüléket visszavesszük
újrahasznosításra a használatból való kivonása után, feltéve, hogy a normál használat után
bekövetkezô állapotban juttatja azt vissza. Az újra nem hasznosítható részeket a környezetre legke-
vésbé ártalmas módon helyezzük el, illetve ártalmatlanítjuk. A készülék újrahasznosításra való visz-
szaadásának feltételeit az adott országban érvényes rendelkezések és gyakorlat határozza meg.

Az egyes országokban érvényes újrahasznosítási és ártalmatlanítási rendelkezéseket és
lehetôségeket az alábbi honlapon találja meg: www.fujitsu-siemens.com/recycling.

Forduljon bizalommal a helyi irodánkhoz vagy ügyfélszolgálatunkhoz, ha kérdései merülnek fel a
hulladékkezeléssel kapcsolatban!
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Felelôsség
A Fujitsu Siemens Computers GmbH nem vonható felelôsségre a készülék illetéktelen módosítása
miatt keletkezett rádiós és televíziós vételi zavartok miatt. Emellett a Fujitsu Siemens Computers
nem felel a Fujitsu Siemens Computers GmbH. által el nem fogadott, vagy minôsített csatlakozók,
kábelek használata miatt bekövetkezett károkért. Minden esetben kizárólag a felhasználó felel az il-
letéktelenek által végzett javítás, vagy módosítás, illetve a tartozékok és kiegészítôk cseréje, vagy
módosítása miatt bekövetkezett esetleges károkért!

CE jelölés
A CE jelzéssel ellátott készülékek megfelelnek az R&TTE direktívában
(1999/5/EC), az EMC direktívában (89/336/EEC) és a törpefeszültségû készü-
lékekre vonatkozó, az Európai Közösség Bizottsága által kiadott direktívában
foglaltaknak.

A készülék csak a tartozékaként szállított és a Fujitsu Siemens Computers által CE tanúsítvánnyal
ellátott tápegység használata esetén elégíti ki az EC megfelelôséggel kapcsolatos követelményrend-
szert! A megfelelôség egyben azt is jelenti, hogy a készülék együttes az alábbi európai szabványok-
nak is megfelel (zárójelben találja a vonatkozó nemzetközi szabványokat és rendelkezéseket):

• EN 55022 (CISPR 22) – Elektromágneses interferencia
• EN 55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) – Elektromágneses immunitás
• EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) – Elektromos vezetékek harmonikus torzításai
• EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) – Elektromos vezetékek szintváltozásai
• EN 60950 (IEC 60950) – Termékbiztonság
• ETS 300 328-2 - A 2.4 GHz-es rádióberendezésekkel kapcsolatos mûszaki követelményrendszer
• EN 301 489-1, -17 – A rádióberendezésekre vonatkozó általános EMC követelményrendszer

A készülék IEEE 802.11b vezetéknélküli LAN és Bluetooth funkciója az alábbi EU, EU tagjelölt és
EFTA országokban használható: Ausztriában, Belgiumban, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Dá-
niában, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Izlan-
don, Írországban, Lengyelországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban,
Magyarországon, Máltán, Nagy-Britanniában, Németországban, Norvégiában, Olaszországban, Por-
tugáliában, Svájcban, Svédországban, Spanyolországban, Szlovákiában és Szlovéniában. Minden
más ügyfelünk számára javasoljuk, hogy kérdezze meg az engedélyezésben illetékes hatóságtól,
hogy használhatja-e a Bluetooth technológiával mûködô készülékeket!

A felhasználó felel azért, ha a készülék használatával esetleg zavar keletkezik a rádióvé-
telben!

Az IEEE 802.11b vezeték nélküli LAN használata során Franciaországban csak korlátozott sávszé-
lesség áll rendelkezésre. (csak a 10, 11, 12 és 13 csatornák). A l'Autorité de régulation des télécom-
munications (ART) egyes helyeken más csatornák használatát is engedélyezheti.
Ellenôrizze az ART honlapján (http://www.art-telecom.fr), hogy az adott helyen milyen
lehetôségekkel rendelkezik!

0470
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A Pocket PC használata
Ebben a fejezetben megismertetjük a Pocket PC kezelôszerveivel és azzal, hogy hogyan végezheti
el az alábbi mûveleteket:

• A Pocket PC elsô használatba vétele.

• A Pocket PC be- és kikapcsolása.

• A Pocket PC használata a tollal.

• A Pocket PC használata a navigációs gombokkal.

• A kijelzô világításának be- és kikapcsolása.

• Hangfelvételek készítése.

• A külsô csatlakozó állomás csatlakoztatása.

• Adatok szinkronizálása.

• A memóriakártyák kezelése.

• A bôvítôkártyák kezelése.

• A Pocket PC használata USB fogadó állomásként

• Az opcionális integrált kamera használata

Olvassa el a „Fontos tudnivalók” fejezetben foglaltakat is!
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A készülék kezelôszervei és csatlakozói

1 =   Toll
2 =   CompactFlash kártya fogadó nyílás
3 =   SD/MMC kártya fogadó nyílás
4 =   Fejhallgató csatlakozó aljzat
5 =   Kamera villanó (csak a 720-asnál)
6 =   Kamera objektív (csak a 720-asnál)
7 =   Tükör az önarcképhez (csak a 720-asnál)
8 =   Az akkumulátortartó fiók fedele
9 =   Kioldó gomb

10 =   Hangfelvétel-készítô gomb
11 =   ActiveSync csatoló
12 =   Reset gomb
13 =   Mikrofon
14 =   CONNECTMOBILITY-E2C gomb
15 =   Mai nap gomb

16 =   Navigációs gombok
17 =   Kapcsolatok gomb
18 =   Naptár gomb
19 =   FSC SpeedMenu gomb
20 =   Görgetô gomb
21 =   A csuklószíj rögzítô füle
22 =   Vezeték nélküli kapcsolat jelzôlámpa
23 =   Infravörös csatoló
24 =   Internet telefon (VoIP) hangszórója (csak

a 720-asnál)
25 =   Bekapcsolás jelzô (akkumulátor)
26 =   Suspend/Resume (felfüggesztés/

folytatás) gomb
27 =   Kijelzô
28 =   Hangszórók
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1 =   Pocket PC csatlakozó
2 =   Második akkumulátor bekapcsolás jelzôje

3 =   Második akkumulátor csatlakozó
4 =   ActiveSync csatoló
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A rendszer elsô indítása
Feltétlenül tartsa be az alábbi lépések itt közölt sorrendjét! A Pocket PC és a PC/no-
teszgép közötti elsô adatszinkronizálás elôtt telepítenie kell az ActiveSync programot a
PC-re/noteszgépre!

Csupán az alábbi néhány lépés szükséges ahhoz, hogy használatba vehesse új Pocket PC-jét:

• Helyezze be az akkumulátort!

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert!

• Telepítse az ActiveSync programot a PC-re/noteszgépre!

• Indítsa el a Pocket PC rendszert!

• Végezze elé az elsô adatszinkronizálást a Pocket PC és a PC/noteszgép között!

Néhány mûvelettel munkavégzésre alkalmas állapotra hozhatja a Pocket PC-t. A következô fejeze-
tekben részletesen is megismertetjük a megfelelô mûveletekkel.
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Az akkumulátor behelyezése

Feltétlenül tartsa be az alábbi lépések itt közölt sorrendjét! Ellenkezô esetben adat-
vesztés történhet!

� Tolja el a kioldó reteszt (1) a nyíl irányába és tartsa ott lenyomva!

� Emelje fel a fedelet (2) és vegye le azt a Pocket PC-rôl!

� Tolja el a tológombot (3) a nyíl irányába!

� Tegye be az akkumulátort az akkumulátortartó fiókba (4+5). Ügyeljen a polaritáshelyes és biz-
tos csatlakoztatásra!

� Tolja el a tológombot (6) a nyíl irányába!

� Tegye vissza az akkumulátortartó fiók fedelét és igazítsa be a nyíl irányába (7)!

� Óvatosan nyomja lefele a fiók fedelét (8), amíg érezhetôen a helyére nem pattan!

Az akkumulátort feltöltetlen állapotban szállítjuk. Éppen ezért az elsô használat elôtt leg-
alább 12 órán át töltse azt (lásd „A hálózati adapter csatlakoztatása” fejezetben leírtakat)!

Az akkumulátorcsere alatt egy belsô elem védi az adatokat. Ez az elem mintegy 30 per-
cen át tudja ôrizni az adatokat. Az idôtartam a memóriavédô elem töltöttségi állapota függ-
vényében változhat!



A Pocket PC használata

14

� Csúsztassa be a megfelelô hálózati tápegység csatlakozót a hálózati adapterbe a nyíl irányá-
ban, hogy biztosan csatlakozzon az az aljzathoz!

A hálózati adapter csatlakoztatása

Tartsa be a „Fontos tudnivalók” fejezetben foglalt biztonságtechnikai tudnivalókat!

A PSC11R-050 hálózati adaptert csatlakoztatva a hálózati áramról is táplálhatja a Pocket PC-t (a
tartókerethez való csatlakoztatásának módját „A tartókeret használata az adatszinkronizáláshoz” fe-
jezetben ismerheti meg).
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� Csatlakoztassa az ActiveSync kábelt (1) a Pocket PC ActiveSync aljzatához!

� Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét (2) az ActiveSync kábel DC aljzatához!

� Csatlakoztassa a hálózati adaptert (3) az elektromos hálózati aljzathoz!

A készülék elkezdi tölteni a behelyezett akkumulátort. Narancsszínben villog a bekapcsolást jelzô
lámpa.

Ügyeljen az alábbiakra: 

Ne csatlakoztassa még a Pocket PC-t a számítógéphez (PC-hez/noteszgéphez)! A számí-
tógép és a PocketPC közötti elsô adatszinkronizálás elôtt telepítenie kell az ActiveSync
programot a PC-re/noteszgépre!
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A Pocket PC használata

Az ActiveSync program telepítése a PC-re/noteszgépre

Az adatszinkronizálás segít abban, hogy mindig azonos adatállomány legyen a Pocket PC-n és a
PC-n/noteszgépen, ha mindkét rendszert egyaránt használja.

Az ActiveSync kábel és az ActiveSync program használható az adatszinkronizáláshoz. Az
ActiveSync programot már elôre telepítettük a Pocket PC-re. Így az ActiveSync programot csak a
PC-re, vagy a noteszgépre kell telepítenie.

Az ActiveSync program és a szükséges meghajtók a Microsoft Companion CD-n találhatóak meg.

� Helyezze be a Microsoft Companion CD-t a PC/noteszgép optikai lemez meghajtójába!

Elindul az ActiveSync telepítô programja.

Kattintson kétszer az ActiveSync program mappában a Setup.exe programra, ha nem indul el auto-
matikusan az ActiveSync telepítô programja!

� Kattintson a Start here (Indítás) gombra és kövesse a képernyôn megjelenô utasításokat!

� Készítse elô a Pocket PC-t „A Pocket PC elsô indítása” fejezetben leírtak szerint!

A telepítés alatt a program kapcsolatot próbál létesíteni a Pocket PC-vel.

A PC/noteszgép és a Pocket PC közötti elsô adatszinkronizálás elôtt még az Outlook
2002 programot is telepítenie kell a PC-re/noteszgépre, amennyiben nem tette meg azt
korábban! Az Outlook 2002 program is megtalálható a tartozékként szállított Microsoft
Companion CD-n.

� Csatlakoztassa az ActiveSync kábelt a PC/noteszgép USB kapujához (1)!

Ezzel csatlakoztatta a Pocket PC-t a PC-hez/noteszgéphez. Létrejön az ActiveSync partneri viszony
a Pocket PC és a PC/noteszgép között. Ebben az ActiveSync Setup Wizard (ActiveSync beállító va-
rázsló) varázsló lesz a segítségére.
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� A Suspend/Resume gombbal (1) kapcsolhatja be a Pocket PC-t.

� Húzza ki a tollat (2) a nyíl irányában!

Az érintôképernyô beállítása

A Pocket PC készüléke képernyôje érintésre érzékeny. Az elsô indítás alkalmával be kell állítani
(kalibrálni), hogy pontosan – a gép konstrukciója adta korlátokon belül a lehetô legpontosabban –
reagáljon a tollal való érintésre.

� Érintse meg a képernyôn megjelenô kereszt közepét a toll segítségével! Ezt a mûveletet több-
ször kell megismételnie a képernyô különbözô pontjain, mindig ott, ahol megjelenik a kereszt.
Kövesse a képernyôn megjelenô utasításokat!

Az érintôképernyô toll érintésre történô reagálásának optimalizálása érdekében bármikor
újra kalibrálhatja az érintôképernyôt. (A kalibrálást a Start menü Settings (Beállítások) op-
ciójának System (Rendszer) almenüjében végezheti el.)

Ismerkedés az alapvetô mûveletekkel

A következôkben az operációs rendszer az elsô indítás során röviden megismerteti a felhasználót a
toll használatának módjaival.

� Kövesse a képernyôn megjelenô utasításokat.

A „Mai nap” képernyô

Az elôzô lépések megtétele után megjelenik a „Mai nap” (Today) képernyô. Ezen a képernyôn min-
den aktuális információ egyszerûen áttekinthetô, továbbá innen nyílik lehetôség a programok, vala-
mint a rendszer-beállítások elérésére is.

A Pocket LOOK készülék súgó funkcióját is használhatja, ha többet szeretne megtudni a
Microsoft Pocket PC programjainak mûködésérôl!

A Pocket PC elsô indítása
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Az elsô adatszinkronizálás a Pocket PC és a PC/noteszgép 
között

A szinkronizálás kívánt és szükséges paramétereinek az ActiveSync varázslóban történt beállítása
után automatikusan elindul az elsô adatszinkronizálás.

A Pocket PC be- és kikapcsolása
A Suspend/Resume (felfüggesztés/folytatás) gombbal kapcsolhatja be a Pocket PC készüléket. Bi-
zonyos alkalmazások, vagy újabb programok telepítése után esetleg lágyindítással kell újraindítania
a Pocket PC-t. Csak igen ritkán, kivételes esetekben kell visszaállítania a Pocket PC gyári kiszállítá-
si állapotát.

Az alábbiakban részletesen is megismertetjük a Pocket PC alábbi három be- és kikapcsolási módjával:

• A Pocket PC be- és kikapcsolása normál üzemállapotban.

• A Pocket PC be- és kikapcsolása a lágy visszaállítással (Soft Reset).

• A Pocket PC gyári alapbeállítási értékeinek visszaállítása.

A Pocket PC be- és kikapcsolása normál körülmények között

Kikapcsolás a Suspend/Resume gombbal

� A Suspend/Resume gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja ki a Pocket PC-t.

Ezzel a felfüggesztett üzemmódra kapcsolja a Pocket PC-t.

Automatikusan a Suspend (felfüggesztett) üzemmódra vált a megadott idô után a Pocket
PC, ha megadta a rendszerbeállítások között a kikapcsolási idôt.

Kétféle módon kapcsolhatja be a Pocket PC-t:

Bekapcsolás a Suspend/Resume gombbal

� Nyomja meg röviden a Suspend/Resume gombot, hogy bekapcsolja vele a Pocket PC-t!

A legutóbb használt alkalmazás jelenik meg ismét, vagy a Mai nap képernyôt láthatja, ha legalább
négy órán át nem használta a Pocket PC-t. Általában az az alkalmazás jelenik meg ismét, amelyet
éppen használt, amikor megnyomta a kikapcsoláshoz a Suspend/Resume gombot. Ugyanakkor a
Mai nap (Today) képernyô fog megjelenni, ha a kikapcsolás óta legalább négy órán át nem használ-
ta a Pocket PC-t.

Bekapcsolás az alkalmazást indító gombokkal

Alapértelmezés szerint az alkalmazást indító gombok rövid megnyomásával is bekapcsolhatja a
Pocket PC készüléket. Ez esetben az adott gombhoz rendelt alkalmazás fog megjelenni a kijelzôn.

Az FSC KeyLock funkcióban végzett megfelelô beállítással (lásd „A Pocket PC konfigurá-
lása” fejezetben foglaltakat) meg is akadályozhatja azt, hogy bekapcsolhassa a Pocket
PC-t az alkalmazás indító gombok megnyomásával.
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A készülék be- és kikapcsolása melegindítással (warm boot)

Bizonyos alkalmazások esetében, vagy új programok telepítése után a rendszer újraindítása válhat
szükségessé. Ilyenkor az úgynevezett lágy, vagy melegindítással (reset) indíthatja újra a rendszert.

Ezen mûvelet során elvész a fájlba még nem mentett adat! 

A melegindítás  elôtt zárja be az összes alkalmazást és mentse el az adatait!

� Fogja meg a tollat és csavarja szét (1)!

� Rövid idôre nyomja be a toll hegyét (2) a melegindításra (reset) szolgáló nyílásba!

A rendszer elvégzi a melegindítást.
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A Pocket PC gyári beállítási alapértékeinek visszaállítása

A gyári alapállapotba állíthatja vissza a Pocket PC-t, ha nem mûködik normálisan, nem tudja ki- és
bekapcsolni azt a Suspend/Resume gombbal vagy nem mûködik a lágy indítás.

A Full Reset teljes rendszer visszaállító gomb használatakor a készülék az elemet is le-
kapcsolja, ezzel a RAM memória tartalma is törlôdik! (Ezzel elvesznek az ott tárolt doku-
mentumok és utólag feltelepített programok, egyéni beállítások, hacsak máshol nem tárol-
ta azokat.) 

Éppen ezért a gomb használata elôtt mindig mentse el az adatokat az adatszinkronizálási
funkcióval (lásd „Adatszinkronizálás az ActiveSync programmal” fejezetben leírtakat), vagy
mentse ki azokat egy külsô adathordozóra, például memóriakártyára (tartozékként megvá-
sárolhatóak)! A teljes memóriatartalom elmenthetô a memóriakártyákra (lásd az „Biztonsá-
gi mentés az FSC Backup programmal” fejezetben leírtakat)!

� Fogja meg a tollat és csavarja szét (1)!

� Dugja be egyszerre a toll hegyét (2) a lágy újraindító nyílásba és ugyanakkor nyomja is meg a
Suspend/Resume gombot (2)!

Mintegy 10 másodperc múlva megjelenik a kép a kijelzôn és egy hangjelzést fog hallani. Kövesse a
kijelzôn megjelenô újabb utasításokat!
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A normál kezelôszervek használata

A toll használata

A tollat az érintôképernyôn szereplô tételek kiválasztásához, a menüválasztásokhoz és hasonló fel-
adatokhoz kell használnia.

� Röviden érintse meg a kiválasztott elemet a tollal, hogy elindítsa azt!

� A felbukkanó menük megjelenítéséhez is a tollal kell a kívánt elemre mutatnia, de ilyenkor
hagyja is rajta a toll hegyét egy rövid ideig, amíg meg nem jelenik a kívánt menü. A menün be-
lül is a tollal választhatja ki a kívánt tételt.

A navigációs gomb használata

A navigációs gombbal (1) lépegethet a menün
belül (felfele, lefele, jobbra és balra) és kapcsol-
hatja be, indíthatja el a menü tételeit úgy, hogy
megnyomja a navigációs gomb közepét.

Ugyancsak a navigációs gombot használhatja a
készülék egykezes mûködtetéséhez az FSC
SpeedMenu-ben. Ezzel kapcsolatban „Az FSC
SpeedMenu – A Pocket PC gyors használata”
fejezetben talál további részletes információt.

Menütétel választása

� Nyomja meg a felfele, lefele, jobbra vagy balra mutató nyíl gombot, ha menütételt kíván választani!

A menütétel indítása, bekapcsolása

� A navigációs gomb közepének megnyomásával indíthatja el az imént kiválasztott menütételt.
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A görgetô gomb használata

A görgetô gombbal lépkedhet felfele, vagy lefele a menüben, illetve görgetheti felfele, vagy lefele a
menütételeket. A menütételeket görgetô gomb középre állításával indíthatja. Különösen jól használ-
ható a nyílgomb, ha egy kézzel kívánja használni a zsebszámítógépet az FSC SpeedMenu-vel. Az
FSC SpeedMenu használatával kapcsolatban „Az FCS SpeedMenu – A Pocket PC gyors használa-
ta” fejezetben talál további részletes információt.

� Nyomja meg a görgetô gombot a nyíl irányába (1), ha a felsô tételt kívánja kiválasztani!

� Az alsó tétel kiválasztásához a nyíl irányába (2) görgesse a gombot!

� A gombot a nyíl irányába (3) tolva indíthatja el az imént kiválasztott menütétel funkcióját.

Az alkalmazásokat indító gombok használata

1 =   CONNECTMOBILITY-E2C gomb
2 =   Today (Mai nap) gomb
3 =   Contacts (kapcsolatok) gomb
4 =   Calendar (naptár) gomb

Az alkalmazás indító gombjaival és a memóriában tárolt adatokkal (lásd „A Pocket PC konfigurálá-
sa” fejezetet) nyithatja meg az adott programot és alkalmazást közvetlenül a felfüggesztett üzem-
módból, vagy akár egy másik alkalmazásból is.

A gyári alapbeállítás szerint a CONNECTMOBILITY-E2C, Contacts, Calendar és a Today progra-
mok vannak a négy alkalmazás indító gombhoz rendelve.
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A kijelzô megvilágításának beállítása

A környezeti fényviszonyoktól függôen teljesen
le is kapcsolhatja a kijelzô háttérvilágítását,
csökkentheti vagy növelheti annak fényerejét. A
fényerô csökkentésével jelentôs mértékben nö-
velheti az akkumulátor használati idôtartamát. A
Pocket PC rendszerbeállításai között meg is ad-
hatja azt, hogy mennyi ideig legyen bekapcsol-
va a kijelzô (lásd „A Pocket PC konfigurálása”
fejezetben). 

� Nyomja meg és legalább 1 másodpercen
át tartsa lenyomva a Suspend/Resume
gombot (1), hogy be-, illetve kikapcsolja
vele a kijelzô háttérvilágítását!

Hangfelvételek készítése

Egy mikrofont (a) is építettünk a Pocket PC-be. Segítségével a Notes programban hangfelvételeket
vagy szöveges üzeneteket rögzíthet

� Nyomja meg és tartsa lenyomva addig a record (felvételkészítô) (1) gombot, amíg hangjelzést
nem hall!

A készülék elkezdi a hangfelvételt.

Az operációs rendszer súgójában talál további tudnivalókat a hangfelvétel készítésével kapcsolatban.
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A kamera használata (csak a 720-as modellnél!)
Típustól függôen kamerával is fel van szerelve a Pocket PC. A kamera háromféle fotográfiai funkciót
végezhet:

• Fénykép készítése
• Film készítése
• Fénykép készítése háttérhanggal

Kétféleképpen veheti használatba a kamerát: 

� Nyomja meg a munkahely FSC SpeedMenu gombját legalább 2 másodpercen át,

vagy

� Válassza ki a Camera (kamera) objektumot a Start menüben!

A kamera használatával kapcsolatos tudnivalókat a kamera kezelési utasításából ismerheti
meg. A kezelési utasítást a Microsoft Companion CD-n találja meg.

1 =   Rekesz kioldó
2 =   Villanó
3 =   Objektív
4 =   Tükör az önarcképhez

5 =   A navigáló gombot használhatja a kívánt
fotográfiai funkció kiválasztásához

6 =   Rekesz kioldó
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A bôvítô kártyák behelyezése és kivétele
Két bôvítô rés tudja fogadni a bôvítô kártyákat a Pocket PC-ben. Ilyen bôvítôkártya lehet a me-
móriakártya (I-es, vagy II-es típusú CompactFlash és SD/MMC), egy GPS kártya, a GSM/GPRS
CompactFlash kártya és a LAN hálózati kártya.

Csak a Pocket PC-hez használható bôvítô kártyákat használjon! Olvassa el az adott
bôvítô kártya kezelési utasítását és az abban foglaltak szerint járjon el!

Sohase erôltesse a bôvítô kártyák behelyezését, vagy kivételét!

Ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy se kerülhessen a bôvítô résekbe!

SD/MMC memória kártyák behelyezése

A bôvítôrésbe „Secure Digital I/O” (SD card), vagy „MultiMediaCard” (MMC card) típusú memória
kártyák helyezhetôek.

� Fogja meg a (1) betét két szélét, hogy ki tudja venni azt a bôvítô nyílásból!

� Vegye ki a helytartó betétet a Pocket PC-bôl (2)!

� Nyomja be óvatosan a memória kártyát (3) a fogadó nyílásba!

A (memóriakártya típusától függôen) 2-3 milliméterre kilóghat a memóriakártya a fogadására szolgá-
ló nyílásból.

Ôrizze meg a memóriakártya nyílás betétjét! Tegye be ismét a memóriakártya fogadó nyí-
lásába, ha kiveszi onnan a memóriakártyát! Ezzel akadályozhatja meg, hogy idegen tár-
gyak juthassanak a nyílásba.
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� Nyomja meg a memóriakártya (1) szélét úgy, hogy kissé kiugorjék a kártyafogadó nyílásból!

� Húzza ki a memóriakártyát a Pocket PC kártyafogadó nyílásából (2)!

� Tegye be ismét a betétet (3) a kártya fogadó nyílásba, ha nem rak be másik memóriakártyát!

A helytartó betét 1-2 milliméterre kilóg a kártya fogadó nyílásból.

CompactFlash kártyák behelyezése és kivétele

A bôvítôrésbe I vagy II típusú CompactFlash kártya helyezhetô.

� Húzza ki a CompactFlash kártya helytartó betétjét (1) a bôvítô résbôl!

� Óvatosan tolja be a CompactFlash kártyát (2) a csatlakozókat tartalmazó szélével elôrefele a
bôvítô résbe, amíg a helyére nem kerül!

Ôrizze meg a helytartó betétet! Helyezze vissza, ha kivette a CompactFlash kártyát! Ezzel
védheti ki, hogy szennyezôdés kerüljön a bôvítô résbe.
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� Húzza ki a CompactFlash kártyát a bôvítô résbôl (1)!

� Tegye be ismét a betétet (2) a kártya fogadó nyílásába!
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A Pocket PC használata USB fogadó és elosztó 
állomásként

Az opcionális USB Host kábellel USB fogadó és
elosztó állomásként is üzemeltetheti a Pocket
PC-t, s olyan USB eszközöket csatlakoztathat
hozzá, mint például a MEMORYBIRD. 

Az USB Host kábel „Sync Cable USB
client/host” néven tartozékként vásárolható
meg.

A Fujitsu Siemens Computers USB eszközeit, mint például a MEMORYBIRD-öt, vagy a
STORAGEBIRD-öt közvetlenül is a készülékhez csatlakoztathatja, s az azonnal új eszköz-
ként ismeri fel azokat.

Kérdezze meg a szakkereskedôjét, hogy szüksége lesz-e meghajtó programokra, ha
újabb, más USB eszközöket kíván a készülékhez csatlakoztatni!

Nem haladhatja meg a csatlakoztatni kívánt USB eszközök áramfelvétele a 100 mA érté-
ket (+5 V-on)! A 100 mA-nél nagyobb áramfelvételû USB eszközök tápellátást külön tápe-
gységrôl kell biztosítani!

� Csatlakoztassa az USB host kábelt (1) a Pocket PC ActiveSync csatlakozó aljzatához!

� Csatlakoztassa az USB eszközt (például MEMORYBIRD) az USB Host USB csatoló (2) kábel
USB aljzatához!

Ezzel csatlakoztatta az USB eszközöket a Pocket PC-hez.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert, ha alacsony a Pocket PC akkumulátorának a töltésszintje (lásd
„A hálózati adapter csatlakoztatása” pontban leírtakat)!
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A Pocket PC használata útközben
A Pocket PC nagyteljesítményû akkumulátorral van ellátva. Útközben ez az akkumulátor látja el a
Pocket PC-t energiával. Otthon, vagy más, alkalmas helyen ismét feltöltheti az akkumulátort a ké-
szülék tartókeretében. Magával viheti a hálózati tápegység adaptert is, amellyel közvetlenül is az
elektromos hálózathoz csatlakoztathatja a Pocket PC-t, s ezzel egyben töltheti is a készülék akku-
mulátorát.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag nincs feltöltve. Ennél fogva az elsô irodán kívüli használat elôtt
célszerû 12 órán keresztül tölteni az akkut. 

Ezt követôen általában mintegy 4 óra a normál töltési idô. A Pocket PC használata közben
a töltési idô hosszabb.

Két lehetôség van az akkumulátor töltésének elvégzésére:

• Csatlakoztassa a Pocket PC-t – a hálózati adapteren keresztül – közvetlenül a 220 V-os há-
lózatra!

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert a tartókerethez és helyezze a Pocket PC-t a tartókeretbe!

Mindkét esetben a töltési folyamattal egyidôben is dolgozhat a Pocket PC-vel. A töltés alatti gép-
használat csekély mértékben meghosszabbítja a töltési idôtartamot.

Ügyeljen a hálózati tápegység adapter használatánál „A hálózati adapter csatlakoztatása”
fejezetben leírtakra is!

Az akkumulátor töltése közvetlenül a hálózati adapterrel

Közvetlenül is csatlakoztathatja a hálózati tápegység adaptert a Pocket PC-hez. Ezt kétféleképpen
teheti meg:

• Használhatja az ActiveSync kábelt.
• Használhatja közvetlenül az adaptert is.
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A hálózati tápegység adapter használata a Pocket PC-hez az ActiveSync kábel segítségével

� Csatlakoztassa az ActiveSync kábelt (1) a Pocket PC ActiveSync csatlakozó aljzatához!

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adapter kábelét (2) az ActiveSync kábel DC (egyenáram)
csatlakozó aljzatához!

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adaptert (3) az elektromos csatlakozó aljzathoz!

A készülék elkezdi tölteni a Pocket PC-be helyezett akkumulátort. Narancsszínben villog a töltést
jelzô lámpa. 

Folyamatosan narancsszínben kezd világítani a bekapcsolás jelzô, ha már teljesen fel van töltve az
akkumulátor.
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A hálózati tápegység adapter csatlakoztatása a Pocket PC-hez adapterrel

� Csatlakoztassa az adaptert (1) a Pocket PC ActiveSync csatlakozó aljzatához!

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adapter kábelét (2) az adapterhez!

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adaptert (3) az elektromos csatlakozó aljzathoz!

A készülék elkezdi tölteni a Pocket PC-be helyezett akkumulátort. Narancsszínben villog a töltést
jelzô lámpa. 

Folyamatosan narancsszínben kezd világítani a bekapcsolás jelzô, ha már teljesen fel van töltve az
akkumulátor.
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Az akkumulátor töltése a tartókeretben

Kétféleképpen csatlakoztathatja a hálózati tápegység adaptert a tartókerethez:

• Használhatja az ActiveSync kábelt.
• Használhatja az adaptert.

A hálózati tápegység adapter csatlakoztatása a tartókerethez az ActiveSync kábellel

� Csatlakoztassa az ActiveSync kábelt (1) a tartókeret ActiveSync aljzatához!

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adapter kábelét (2) az ActiveSync kábel DC (egyenáramú)
tápcsatlakozójához!

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adaptert (3) az elektromos csatlakozó aljzathoz!

� Helyezze a Pocket PC-t a tartókeretbe (4)!

A készülék elkezdi tölteni a Pocket PC-be helyezett akkumulátort. Narancsszínben villog a töltést
jelzô lámpa. 

Folyamatosan narancsszínben kezd világítani a bekapcsolás jelzô, ha már teljesen fel van töltve az
akkumulátor.
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� Csatlakoztassa az adaptert (1) a tartókeret ActiveSync csatlakozó aljzatához!

� Csatlakoztassa az adapter kábelt (2) az adapterhez!

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adaptert (3) az elektromos csatlakozó aljzathoz!

� Helyezze a Pocket PC-t a tartókeretbe (4)!

A készülék elkezdi tölteni a Pocket PC-be helyezett akkumulátort. Narancsszínben villog a töltést
jelzô lámpa. 

Folyamatosan narancsszínben kezd világítani a bekapcsolás jelzô, ha már teljesen fel van töltve az
akkumulátor.

A hálózati tápegység adapter csatlakoztatása a tartókerethez az adapterrel
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Az akkumulátor teljesítményének optimalizálása

Teljesen feltöltött akkumulátorral mintegy 12 órán át használhatja a Pocket PC-t úgy, hogy közben
nem kell azt az elektromos hálózatra csatlakoztatnia. Ugyanakkor nehéz megjósolni a tényleges
üzemidôt, mivel egyes alkalmazások több, mások kevesebb energiát igényelnek.

A rendszer beállítási lehetôségeinél olyan paramétereket is választhat, amelyek segítenek energiát
megtakarítani, amikor a Pocket PC-t használja. Ezzel optimális teljesítményre késztetheti az akku-
mulátort. Ezen beállítások részletes ismertetését a „A Pocket PC konfigurálása” fejezetben, „Az
energiafelhasználás optimalizálása” pontnál találja meg.

A gyári beállítás szerint akkus mûködés esetén a Pocket PC 3 perc beviteli szünet után
automatikusan kikapcsol (Suspend) Bármikor ismét bekapcsolható a Pocket PC a ki-
/bekapcsoló gomb (Suspend/Resume) rövid megnyomásával és a munkát ott folytathatja,
ahol korábban abbahagyta.

Az akku töltésszintjének ellenôrzése

Az akku töltöttségi szint kijelzéséhez az alábbi menüpontokat kell végigjárni: Start – Settings (Beállí-
tások) – System (Rendszer) – Power (Energiaellátás).

Üzem közben egy párbeszédpanel jelenik meg, ha a megengedett szintnél alacsonyabb az akkumu-
látorfeszültség. Ilyenkor haladéktalanul csatlakoztassa a Pocket PC-t egy elektromos hálózati csatla-
kozó aljzathoz!

Automatikusan kikapcsol a Pocket PC, ha a figyelmeztetô jelzés után nem csatlakoztatja azt az
elektromos hálózathoz. A RAM memóriában tárolt adatokat ilyen esetben is több órán át megôrzi.

Amennyiben pár óra elmúltával sem csatlakoztatja az elektromos hálózathoz a készüléket, akkor a
RAM memóriában tárolt összes adat (például a dokumentumai, a pótlólag telepített programok, a sze-
mélyi beállításai, stb.) elvesznek, más szóval a készülék a gyári beállítási értékeket ôrzi csak meg.
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� Kapcsolja be a PCt vagy a noteszgépet!

� Csatlakoztassa az ActiveSync kábelt (1) a Pocket PC ActiveSync aljzatához!

� Csatlakoztassa az ActiveSync kábelt a PC/noteszgép USB kapujához (2)!

Ezzel csatlakoztatta a Pocket PC-t a PC-hez/noteszgéphez. A rendszer létrehozza az ActiveSync
kapcsolatot a Pocket PC és a PC/noteszgép között.

Adatszinkronizálás az ActiveSync programmal
Át kell másolnia a Pocket PC adatait a noteszgépébe vagy az asztali számítógépébe ahhoz, hogy a
két gépen azonos legyen az adatállomány, illetve, hogy az otthoni számítógépét is frissíthesse az
utazás közben a Pocket PC-n létrehozott új adatokkal. Ezt a mûveletet végezheti el kényelmesen az
úgynevezett adatszinkronizálással:

Az ActiveSync programban megadhatja, hogy keresse meg a rendszer az adott fájl legújabb válto-
zatát és automatikusan frissítse azt a kijelölt adathordozón, függetlenül attól, hogy az a Pocket PC-
ben vagy egy noteszgépben vagy asztali számítógépben található-e.

A tartókeret közbeiktatásával és az ActiveSync kábel, az infravörös vagy a Bluetooth csatoló, illetve
a vezeték nélküli LAN adapter használatával is szinkronizálhatja a Pocket PC és a noteszgépe,
vagy asztali számítógépe adatállományát.

A PC-re/noteszgépre telepített ActiveSync program súgójából tudhatja meg, hogy hogyan kell elvé-
geznie az adatszinkronizálást az ActiveSync segítségével.

A PocketPC és a PC/noteszgép közötti elsô adatszinkronizálás elôtt telepítenie kell a PC-
re/noteszgépre az ActiveSync programot, ha nincs elôre telepítve az! (Lásd „A rendszer
elsô indítása” fejezetben foglaltakat!)

A Pocket PC csatlakoztatása a PC-hez/noteszgéphez
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Adatszinkronizálás új PC-vel/noteszgéppel

Mindenekelôtt telepítenie kell az ActiveSync programot a PC-re/noteszgépre és egy új, aktív
ActiveSync partnerséget kell létrehoznia, ha szinkronizálni kívánja az adatokat a PocketPC és a
PC/noteszgép között (lásd „A rendszer elsô indítása” pontban leírtakat)!

Biztonsági mentés az FSC Backup programmal
A Pocket PC elmenti a készülék RAM memóriájában a megbeszéléseire vonatkozó adatokat, a cí-
meket, a tennivalókat és a megjegyzéseket vagy feljegyzéseket, a zsebszámítógépen írt dokumen-
tumokat. Ezeket az adatokat tölti át a noteszgépbe vagy az asztali számítógépbe az ActiveSync
program az adatszinkronizálás alatt. Ugyanakkor az FSC Backup programmal útközben, az üzleti
úton ettôl függetlenül is készíthet biztonsági másolatot.

Az FSC Backup program a Pocket PC teljes RAM memóriatartalmát kimenti egy Secure Digital I/O
vagy „MultiMediaCard”, illetve CompafctFlasch memóriakártyára, a készülék megadott memóriaterü-
letére vagy a készülékbe épített LOOXstore adattároló kijelölt területére (feltéve, hgoy van ilyen me-
móriaterület). Amennyiben áramellátási gond lépett volna fel a Pocket PC-n, ami miatt elveszett a
RAM memória tartalma, akkor az FSC Backup programmal készített biztonsági másolatból töltheti
vissza az adatokat a Pocket PC memóriájába. Ilyen módon néhány percen belül a biztonsági máso-
lat készítésének pillanatában érvényes adatállománnyal élesztheti újra a Pocket PC-t.

Mivel az FSC Backup program a készülék teljes RAM memória tartalmáról másolatot készít, a fon-
tos konfigurációs beállításokat tartalmazó Registry program és a korábban a RAM memóriába tele-
pített alkalmazói programok is visszatöltôdnek.

Az FSC Backup lehetôséget ad arra is, hogy csak egy megadott adatbázist, például a kapcsolatait,
a naptárt, az elvégzendô feladatokat, vagy a csatlakoztatási beállításokat mentse el biztonsági má-
solat formájában. Ezen funkció használatával kapcsolatban a Pocket PC-n található FSC Backup
súgófájlban olvashat hasznos tudnivalókat.

Még a biztonsági másolat készítésének indítása elôtt gyôzôdjön meg arról, hogy van-e elegendô tár-
kapacitás a használni kívánt memóriakártyán vagy más tárolóeszközön, s hogy elegendô kapacitás-
sal rendelkezik-e még az akkumulátor a mûvelet elvégzéséhez! Alacsony akkumulátorfeszültség
esetén csatlakoztassa a hálózati adaptert, vagy a mûvelet elvégzése elôtt töltse fel az akkumulátort!

A biztonsági másolat készítése alatt semmilyen más mûveletet sem végezhet mindaddig,
amíg véget nem ér a biztonsági másolat készítésének mûvelete! Ne nyomjon meg ez alatt
semmilyen gombot se, ne érintse meg a kijelzôt, s a memóriakártyát se vegye ki!

Biztonsági másolat (Backup)

� A mûveletsor: Start – Programs – FSC Backup.

� Mihelyt megjelent az FSC Backup program a kijelzôn, válassza ki azt a memóriakártyát vagy
eszközt, amelyre a biztonsági másolatot tárolni kívánja! 

� Nyomja meg a Backup gombot!

A rendszer egy üzenettel nyugtázza a biztonsági másolat elkészültét.

� A navigációs sáv OK gombját megnyomva nyugtázza a beállításokat!

Ismét az FSC Backup program jelenik meg a kijelzôn.



A Pocket PC használata

37

Visszatöltés

A rendszer a biztonsági adathordozóra mentett biztonsági másolatot a készülék RAM memóriájába
tölti vissza. A RAM memória tartalma a biztonsági másolat adattartalmának megfelelôen töltôdik fel.
Ez azt jelenti, hogy a RAM memóriában tárolt minden más adatot felülír a rendszer, amikor vissza-
tölti a biztonsági másolatot.

� Mûveletsor: Start – Programs (Programok) – FSC Backup.

� Mihelyt megjelent az FSC Backup program a kijelzôn, válassza ki azt a memóriakártyát, ame-
lyrôl vissza kívánja tölteni a biztonsági másolatot! 
Az FSC Backup program jelzi, hogy megtalálta-e a biztonsági másolatot a megadott adathordo-
zón és hogy mikor készült az adott biztonsági másolat.

� Nyomja meg a Restore gombot!

Az FSC Backup program megkérdezi, hogy valóban vissza kívánja-e tölteni az adott mentést. 

� A Yes gombot nyomja meg, ha vissza kívánja tölteni a megadott mentést, de a No gombot
nyomja meg, ha nem a megfelelô biztonsági másolatot választotta volna ki!

A rendszer üzenettel nyugtázza a visszatöltést.

� A jobb felsô sarokban (a navigáló sorban) lévô OK gombot megnyomva hagyja jóvá a beállítá-
sokat!

A normál üzemmódra áll vissza a készülék és újraindul a rendszer.

A tartókeret használata
A tartókerettel feltöltheti a Pocket PC-ben lévô akkumulátort, illetve adatszinkronizálást végezhet a
Pocket PC és az asztali számítógép vagy a noteszgép között.

A keret helyének megválasztása

Stabil, vízszintes, nem csúszós, sima felületen helyezze el a tartókeretet! Ügyeljen arra, hogy a tar-
tókeret és a Pocket PC gumi lábai egyes bútorfelületeken nyomot hagyhatnak!

Sohase tegye a hálózati tápegység adaptert hôre érzékeny felületre!

A tartókeretnek és a hálózati tápegységnek legalább 200 mm távolságra kell lenniük egymástól!

Más egyéb tárgyakat legalább 100 mm távolságra tartson a tartókerettôl és a hálózati tápegység
adaptertôl, hogy megfelelôképpen tudjon hûlni a használat során felmelegedett szerkezet!

Ne tegye ki szélsôséges idôjárási hatásoknak a Pocket PC-t vagy a tartókeretet! Védje a Pocket
PC-t és a tartókeretet a portól, nedvességtôl és az erôs hôhatásoktól!
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A tartókeret használata az adatszinkronizáláshoz

Mindenekelôtt az ActiveSync programot kell telepítenie a noteszgépére, és/vagy a PC-jére
ahhoz, hogy adatszinkronizálást végezhessen a Pocket PC és a noteszgépe vagy az asz-
tali számítógépe között. Ezzel kapcsolatban az „A rendszer elsô indítása” fejezetben talál
további tájékoztatást.

� Kapcsolja be a PC-t vagy noteszgépet!

� Helyezze a Pocket PC-t a tartókeretbe (1)!

� Csatlakoztassa az Active Sync kábelt (2) a tartókeret Active Sync csatlakozó aljzatához!

� Csatlakoztassa az Active Sync kábelt a PC/noteszgép USB kapujához (3)!

Ezzel összekötötte a Pocket PC-t a PC-vel/noteszgéppel. A rendszer létrehozza a Pocket PC és a
PC/noteszgép között az Active Sync partnerséget.

Csatlakoztassa a hálózati tápegység adaptert, ha alacsony a Pocket PC akkumulátorának a töltés-
szintje (lásd „A hálózati adapter csatlakoztatása” pontban leírtakat)!

Folyamatosan fenntarthatja a kapcsolatot a tartókeret és a hálózati tápegység adapter, il-
letve a tartókeret és a noteszgép vagy a PC között. Ez esetben csak rá kell helyeznie a
Pocket PC-t a tartókeretre, ha tölteni kívánja az akkumulátorát, vagy adatot kíván szinkro-
nizálni. 

Az adatszinkronizálással kapcsolatban az „Adatszinkronizálás az ActiveSync programmal” fejezet-
ben, valamint a Pocket PC súgójában talál további információt.
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A pótakkumulátor töltése a tartókeretben

A tartókeretben kiképzett fiókban egy második akkumulátort is tölthet (a pótakkumulátorokat külön
tartozékként vásárolhatja meg).

� Csatlakoztassa a tartókeret egy elektromos hálózati aljzathoz a tápegység adapterrel (lásd „Az
akkumulátor töltése a tartókeretben” pontban leírtakat)!

� Tegye be a pótakkumulátort (1) az akkumulátortartó fiókba!
Ügyeljen a polaritáshelyes csatlakoztatásra!

� Nyomja be az akkumulátort (2) a nyíl irányába annyira, hogy a helyére pattanjon!

A készülék elkezdi a pótakku töltését. Narancsszínben világít a töltésjelzô (3). Zöldre vált a töltés-
jelzô (3) színe, miután teljesen feltöltôdött a pótakkumulátor.

A készülék mindkét akkumulátort tölti, ha a Pocket PC-t és a pótakkumulátort is behelyezte
a tartókeretbe.
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Az FSC SpeedMenu 
– A Pocket PC gyors használata
Az FSC SpeedMenu egyszerûbbé teszi a Pocket PC használatát és felgyorsítja a rutinmûveletek el-
végzését. Az FSC SpeedMenu lehetôséget ad arra is, hogy egy kézzel kezelje a Pocket PC-t: Az
FSC SpeedMenu használata esetén a toll helyett a nyílgombokkal vagy a navigációs gombbal vá-
laszthatja ki és indíthatja el a menüpontokat.

Milyen elônyöket jelent az FSC SpeedMenu használata

• Az FSC SpeedMenu-vel rendezheti a gyakran használt programokat, mappákat és dokumen-
tumokat.

• A jobb áttekintés érdekében almenüket hozhat vele létre.

• Közvetlenül a menübôl nyithat meg vele dokumentumokat vagy mappákat.

• Közvetlenül a menübôl indíthat vele programokat.

Ebben a fejezetben az FSC SpeedMenu mindennapi használatával ismertetjük meg.

Az FSC SpeedMenu használata
� Az FSC SpeedMenu gombbal indíthatja az FSC SpeedMenu programot.

Igényei szerint a nyílgombokkal, a navigációs gombbal vagy a tollal kezelheti az FSC SpeedMenu
programot.

Használata a görgetô gombbal

• Opció választása: Forgassa a görgetô gombot felfele vagy lefele!

• A kijelölt opció indításához (a programok elindításához, az almenük megjelenítéséhez, a map-
pák megnyitásához, a dokumentumok megjelenítéséhez) nyomja meg a görgetô gomb közepét!

• Visszatérés az elôzô menühöz: Nyomja meg a bal nyíl gombot!
Ezzel egyben ki is léphet a programból, ha a fômenüben nyomja meg a gombot.
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Használata a navigációs gombbal

• Opció választása: Nyomja meg a fel/le nyilat!

• A kijelölt opció indításához (a programok elindításához, az almenük megjelenítéséhez, a mappák
megnyitásához, a dokumentumok megjelenítéséhez) nyomja meg a navigációs gomb közepét!

• A kijelölt almenü megjelenítéséhez: Nyomja meg a navigációs gomb közepét vagy a jobb nyíl
gombot!

• Visszatérés az elôzô menühöz: Nyomja meg a bal nyíl gombot!
Ezzel egyben ki is léphet a programból, ha a fômenüben nyomja meg a gombot.

Kezelése a tollal

• A kívánt akció indításához (bevitel, almenü választása, a súgó megjelenítése, kilépés a prog-
ramból) nyomja meg egyszer rövid ideig a megfelelô menütételt vagy a programindító gombot! 

• Az almenübôl a menü navigációs sorában található visszafelé mutató nyíllal léphet vissza a
magasabb szintû menübe.

• Legördülô menü megjelenítése: Kissé tovább tartsa a tollat az adott tételen! A megjelenô me-
nüben szerkesztheti is a menüszerkezetet. Ezzel kapcsolatban „Az FSC SpeedMenu szerkesz-
tése” pontban talál további tudnivalókat.
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A programok szerkezete
A menü két, egymástól vonallal vagy a nyílgombbal elválasztott szakaszból áll.

A fô- és gyorsmenü

A fômenü

• A fômenüben mappákba és almappákba ren-
dezheti a gyakran használt dokumentumokat és
programokat.

• Legfeljebb 20 fô- és almenü tételt hozhat létre.
• A menü címsora mutatja, hogy éppen melyik

almenü van nyitva.
• Amennyiben nem fér el az összes tétel a

kijelzôn, akkor mozgassa el a megjelenített ké-
pet felfelé vagy lefelé! Ehhez az adott nyílgom-
bot kell megérintenie a tollal. A toll helyét kissé
tovább az adott gombon tartva a menü legelejé-
re vagy legvégére ugorhat.

A gyorsmenü

• A gyorsmenübe fogja össze a kedvenc, vagyis a
leggyakrabban használt programjait.

• A gyorsmenü tételei mindig láthatóak, így bármi-
kor indíthatóak, függetlenül attól, hogy a fômenü
melyik almenüjét jelenítette meg.

Legfeljebb öt ilyen menüpontot hozhat létre.

FSC SpeedMenu: az alapértelmezés szerin-
ti menüpontok a fômenüben és a Quick me-
nüben. Az egyes területeket vonal választja
el egymástól.*
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*: A két ábra az alapértelmezés szerinti menüpontokat mutatja, ahogyan az FSC SpeedMenu elsô
indításakor megjelenik a kijelzôn. Meghagyhatja ezeket a gyári beállításokat, de tetszése szerint
meg is változtathatja a menüpontokat.

FSC SpeedMenu: Az alapértelmezés sze-
rinti menüpontok az Organize* almenüben.
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Az FSC SpeedMenu szerkesztése
A megadott programszerkezeten belül (lásd „A programok szerkezete” fejezetben) igényei szerint
módosíthatja az FSC SpeedMenu felépítését. Új tételeket adhat hozzá, módosíthatja az egyes téte-
lek nevét, más sorrendbe rendezheti azokat, új almenü tételeket hozhat létre, áthelyezheti az egyes
tételeket, s természetesen törölhet is menüpontokat. Az alábbiakban az „Új menüpont beírása” kap-
csán megismertetjük azzal, hogy hogyan végezheti el ezeket a mûveleteket.

Amennyiben a nyílgombbal jelenítette meg az almenüt, akkor az új tétel a fômenü utolsó
tétele után jelenik meg.

A legördülô menü megjelenítése

� Nyomja meg 1-2 másodpercre a kiválasz-
tott menüpontot a tollal!

A megjelenô menü jelzi, hogy milyen
mûveleteket végezhet az adott menüponttal.

Új tétel hozzáadása

� Nyomja meg a tollal az Add entry (Tétel
hozzáadása) sort a megjelenô menüben!

� Írja be a beírni kívánt tételt!

Az új menüpont a fölött a menüpont fölött jele-
nik meg, amelybôl az imént az almenüt megje-
lenítette.

FSC SpeedMenu: Az alapértelmezés szerinti téte-
lek az Organize* almenüben.
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A lehetséges mûveletek felsorolását a Pocket PC súgóján belül az FSC SpeedMenu súgójában ta-
lálja meg.

Egy testre szabott FSC SpeedMenu
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Ötletek és trükkök

Menütétel indítása a Quick menüben közvetlenül az FSC SpeedMenu indítása után

Nem kell végiglapoznia a teljes menüszerkezetet ahhoz, hogy az utolsó menüponthoz jusson, he-
lyette használhatja a görgetô funkciót is. Ehhez nyomja meg a navigációs gomb felsô nyíl gombját
vagy a felfelé mutató nyíl gombot. Ezzel közvetlenül a menü utolsó tételéhez jut.

Az elsô tétel beírása egy még üres menübe

Nyissa meg a Separating bar (elválasztó vonal) vagy a Foot bar (alsó záróvonal) lenyíló menüjét!
Ezután az adott menüpontot a fômenübe vagy a gyorsmenübe írhatja be.

Menütétel beírása a fômenü utolsó tétele után

Amennyiben már olyan hosszú a fômenü menülistája, hogy az nem fér el a kijelzôn, akkor egy nyíl
jelenik meg a kijelzô alján (lásd „A programok szerkezete” pontot is). Az alábbiak szerint írhat új me-
nüpontot az ilyen hosszú menü aljára:

Érintse meg a kijelzô alján lévô nyilat (lefelé mutató nyíl) és hagyja egy rövid ideig a nyíl hegyét a
nyíl gombon! Ezzel elkezd felfelé gördülni a lista. Az utolsó menüpont elérésekor szürkére vált a nyíl
gomb és nem is használható tovább. Vegye le róla a tollat, majd érintse meg újra a tollal! Egy új me-
nü jelenik meg s ide már beírhatja a kívánt tételt.
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A Pocket PC konfigurálása
Már akkor is számos különféle program közül választhat, amikor elôször veszi használatba a Pocket
PC kézi számítógépet. Emellett ki van alakítva egy általános célú menüszerkezet, beállítottuk az
energiagazdálkodási, a memóriakezelési és a biztonságtechnikai funkciókat is.

Természetesen szabadon adhat hozzá újabb programokat, törölheti a felesleges programokat, va-
gyis tetszése szerint konfigurálhatja a Pocket PC-t.

Az alábbi fejezetben megismertetjük azzal, hogy:

• hogyan optimalizálhatja a Pocket PC energiagazdálkodását,

• hogyan konfigurálhatja a hardver gombokat,

• hogyan alakíthatja ki a menüket saját igényei szerint

• hogyan használhatja a biztonságtechnikai funkciókat,

• hogyan módosíthatja az idôt és használhatja az ébresztôóra vagy riasztási funkciókat.

A programok hozzáadásához vagy törléséhez olvassa el az adott programok kezelési utasításait is,
s tanulmányozza az ActiveSync súgóját is, amit az ActiveSync program noteszgépre vagy PC-re te-
lepítése után bármikor megtekinthet.

Az FSC SpeedMenu konfigurációját a jelen kézikönyv „Az FSC SpeedMenu szerkesztése” fejezeté-
ben és a Pocket PC FSC SpeedMenu súgójában találja meg.

Az energiafelhasználás optimalizálása

Az energiagazdálkodással kapcsolatos általános tudnivalók

Az akkumulátor hasznos élettartama nagymértékben függ az éppen futtatott alkalmazásoktól. Külö-
nösen sok energia szükséges a hangfájlok lejátszásához vagy a hangfelvételek készítéséhez.
Éppen ezért, amennyiben az elektromos hálózatra való csatlakozás nélkül szeretne több, akár 12
órán át dolgozni a Pocket PC-vel, akkor kerülje az energiafaló alkalmazások használatát!

Ugyancsak erôsen fogyasztja az akkumulátorí kapacitását a PC-vel vagy a noteszgéppel folytatott
adatcsere. Éppen ezért az adatszinkronizálási mûvelet alatt lehetôleg csatlakoztassa a Pocket PC-t
az elektromos hálózathoz!

Javasoljuk azt is, hogy csökkentse a kijelzô megvilágításának mértékét, mert ezzel is jelentôsen nö-
velheti azt az idôtartamot, amíg töltés nélkül dolgozhat a készülékkel.
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Az energiatakarékos funkciók használata

Többféle módon is takarékoskodhat az energiával, hogy minél ritkábban kelljen töltenie a készülék
akkumulátorát:

– Kapcsolja a Pocket PC-t a Suspend (felfüggesztett) módba, ha éppen nem használja azt!

– Csökkentse a processzor sebességét!

– Kapcsolja ki a kijelzô világítását, vagy csökkentse a fényerejét!

– Kapcsolja ki a hangot, vagy legalább csökkentse a hangerôt, vagy csak egyes fontos alkal-
mazásoknál engedélyezze a hangjelzéseket!

A Pocket PC Suspend üzemmódba kapcsolása

� Adja meg a Start – Settings (Beállítások) – System (Rendszer) – Power (Energiaellátás)
mûveletsorral, hogy akció hiányában hány perc múlva váltson át a Pocket PC a Suspend (fel-
függesztett) üzemmódra!

Ezt az értéket külön megadhatja az akkumulátorról és az elektromos hálózatról történô üzemeltetés
esetére.

� A (navigációs sáv) OK gombjának megnyomásával hagyhatja jóvá a beállításokat.

A Suspend/Resume gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja ki a Suspend üzemmódot.

Ezzel onnan folytathatja a munkáját, ahol korábban abbahagyta.

A kijelzô háttérvilágításának kikapcsolása

� A rendszerbeállítások között a Start – Settings (Beállítások) – System (Rendszer) – Backlight
(Háttérvilágítás) mûveletsorral megadhatja, hogy hány perc múlva kapcsoljon ki a kijelzô háttér-
világítása, ha nem ad meg újabb adatokat, vagy nem használja azt. 

Az energiatakarékosság okán azt javasoljuk, hogy minél rövidebb kikapcsolási idôt adjon meg!

� A (navigációs sáv) OK gombjának megnyomásával hagyhatja jóvá a beállításokat.

A fényerô csökkentése

� A rendszerbeállítások között a Start – Settings (Beállítások) – System (Rendszer) – Brightness
(Fényerô) mûveletsorral megadhatja, hogy milyen fényerôvel világítson a kijelzô, ha az akku-
mulátorról vagy a hálózati tápegységrôl üzemeltetve használja azt.

� A (navigációs sáv) OK gombjának megnyomásával hagyhatja jóvá a beállításokat.
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A hang kikapcsolása

� Érintse meg hangszóró szimbólumot a navigációs sorban!

A hangszóró beállítására szolgáló almenü jelenik meg.

� Jelölje meg a tollal az Off (Kikapcsolva) opciót!

� Érintse meg bárhol a legördülô menün kívül a kijelzôt!

A hangerô beállítása

� Érintse meg a hangszóró szimbólumot a navigációs sorban!

A hangszóró beállítására szolgáló almenü jelenik meg.

� A tollal állíthatja be a csúszkán a kívánt hangerôt,

� Érintse meg bárhol az ablakon kívül a kijelzôt!

vagy

� Állítsa be a kívánt hangerôt a Start – Settings (Beállítások) – Private (Otthoni beállítások) –
Sounds & Messages (Hangok és üzenetek) mûveletsorral!

� A (navigációs sor) OK gombját megérintve hagyhatja jóvá a beállításokat.

Hangjelzések csak a kijelölt alkalmazásoknál

� Érintse meg a tollal a Sounds & Messages (Hangok és üzenetek) szimbólumot a Start –
Settings (Beállítások) – Private (Otthoni beállítások) mûveletsort követôen!

Az Activate sound for (Hangjelzések beállítása) fejléc alatt jelennek meg a hangjelzés beállítási
lehetôségek. Itt adhatja meg, hogy mely alkalmazásokhoz milyen hangjelzések párosuljanak.

� A (navigációs sor) OK gombját megérintve hagyhatja jóvá a beállításokat.
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A menük beállítása
A gyakran használt programok a Start menüben jelennek meg. A Start menü egyéni igényeinek
megfelelôen szabható testre.

� Érintse meg a tollal a Menus (Menük) szimbólumot a Start – Settings (Beállítások) – Private
(Otthoni beállítások) mûveletsort követôen!

A programok/alkalmazások felsorolása jelenik meg.

A programot úgy távolíthatja el a Start menübôl, hogy rákattint az eltávolítani kívánt program
jelölônégyzetére. Ilyenkor eltûnik a jelölés az adott program jelölônégyzetébôl.

Programokat pedig úgy adhat a Start menühöz, hogy bejelöli a felvenni kívánt program jelölôné-
gyzetét. Megjelenik a jelölés az adott program jelölô négyzetében.

� A (navigációs sáv) OK gombjának megnyomásával hagyhatja jóvá a beállításokat.

A Today (Mai nap) képernyôn megjelenô új menüt is létrehozhat.

� Ehhez válassza a „New” (Új) fület a Start – Settings (Beállítások) – Private (Otthoni beállítások)
– Menus (Menük) mûveletsorban!

� Jelölje be a felbukkanó menüben a „New” (Új) opciót!

� Válassza ki az alkalmazások listájából azokat a programokat, amelyeket fel kíván venni az új
menübe!

� A (navigációs sáv) OK gombjának megnyomásával hagyhatja jóvá a beállításokat.

Jelszavas védelem a Pocket PC 2003 operációs 
rendszer alatt
Jelszóval védheti a Pocket PC-t az illetéktelen hozzáférés ellen. Ilyen módon csak azok a szemé-
lyek férhetnek hozzá az adataihoz, akik ismerik a jelszavát.

� Érintse meg a tollal a Password (Jelszó) szimbólumot a Start – Settings (Beállítások) – Private
(Otthoni beállítások) mûveletsort követôen!

� Válassza ki a kívánt jelszótípust:

– Négy számjegybôl álló jelszó (egyszerû négy számjegyes jelszó).

– Alfanumerikus karaktereket tartalmazó jelszó (összetett, alfanumerikus jelszó).

Négy számjegybôl álló jelszó

� Írja be a számbillentyûkön a kívánt négy számjegyet!

� A (navigációs sor) OK gombját megérintve hagyhatja jóvá a beállításokat.

Egy párbeszédpanel nyílik meg.

� Yes (Igen) választ adjon!
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Alfanumerikus jelszó

A jelszónak legalább 7 karakterbôl kell állnia, amelyet a kisbetûs és nagybetûs írásmód váltogatásá-
val, valamint számok és írásjelek kombinációjaként kell megadnia.

� Érintse meg a kívánt jelszót az érintôpanelen!

� Érintse meg a tollal az alsó adatbeviteli mezôt!

� Ismételje meg az imént beírt jelszót, hogy megerôsítse azt!

� A (navigációs sor) OK gombját megérintve hagyhatja jóvá a beállításokat.

Egy párbeszédpanel nyílik meg.

� Yes (Igen) választ adjon!

Ezzel jelszóval védte meg a Pocket PC készüléket.

Kapcsolja ki a Pocket PC-t a Suspend/Resume gomb rövid megnyomásával!

A Pocket PC legközelebbi bekapcsolásakor elôbb meg kell majd adnia a jelszavát, hogy megjelen-
jék a Today (Mai nap) képernyô vagy az a menü, illetve dokumentum, amellyel a legutóbb dolgozott.

Amennyiben elfelejtette volna a jelszavát, a gyári alapbeállítások visszaállításával) indíthatja újra a
Pocket PC készüléket. (Lásd „A Pocket PC gyári beállítási alapértékeinek visszaállítása” pontban le-
írtakat!)

Éppen ezért ne feledjen el idôközönként biztonsági másolatot készíteni az adatokról az
adatszinkronizálási funkció segítségével (lásd „Adatszinkronizálás az ActiveSync program-
mal” fejezetet), vagy mentse el azokat egy (külön tartozékként kapható) memóriakártyán
vagy más, külsô adathordozón! A Pocket PC zsebszámítógépre telepített FSC-Backup
programmal a teljes RAM memória tartalmát elmentheti egy adathordozóra.

Az idô beállítása
A rendszer elsô indításakor megadta a használat helyének idôzónáját, s be is állította a rendszeridôt.

Az idô módosításához, vagyis az óra beállításához az alábbiak szerint járjon el:

� Érintse meg a tollal a Clock (Óra) szimbólumot a Start – Settings (Beállítások) – System (Rend-
szer) mûveletsort követôen!

Igényei szerint vagy az óramutatók mozgatásával vagy a pontos idô beírásával állíthatja át az órát.

� A (navigációs sor) OK gombját megérintve hagyhatja jóvá a beállításokat.

Egy második órabeállítást is végezhet egy másik idôzónában. Ilyen módon láthatja, hogy hány óra
van éppen a távoli üzletfelénél vagy abban az országban, ahol a szabadságát tölti.
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Az ébresztôóra/figyelmeztetési funkciók használata
A Pocket PC ébresztôóra funkciója nem csak a reggeli ébredésben segítheti, de a fontos megbeszé-
lések, tárgyalások kezdete elôtt is figyelmeztetheti, hogy ideje indulnia. Ilyen módon reggel a Pocket
PC „ébresztheti”, napközben pedig a fontos idôpontokra figyelmeztetheti. A Pocket PC megfelelô
hangjelzéssel idôben figyelmeztetheti a fontos tárgyalásokra, megbeszélésekre, határidôkre. Számos
különféle hangjelzés közül választhatja ki az ébresztôóra hangját vagy a figyelmeztetô hangjelzést.

� Érintse meg a tollal a Signal (Hangjelzés) fület a Start – Settings (Beállítások) – System (Rend-
szer) – Clock (Óra) mûveletsort követôen!

� Érintse meg a felsô jelölô négyzetet!

� Jelölje meg a hét egy vagy több napját!

� Érintse meg az órát!

Választása szerint, vagy az óramutatók mozgatásával vagy a pontos idô beírásával állíthatja át
az órát.

� A (navigációs sor) OK gombját megérintve hagyhatja jóvá a beállításokat.

� Érintse meg a csengô szimbólumot!

Itt választhatja ki, hogy milyen hangot adjon ki az ébresztôóra.

Amennyiben bejelölte a Play sound (Hang lejátszása) opciót, akkor kijelölheti a kívánt hangmintát a
mellette lévô listából (legördülô menübôl).

� Érintse meg az Alarm1 melletti kis, lefele mutató nyíl gombot!

Megjelenik az almenü. A görgetôsáv mozgatásával tekintheti meg a menü egyes tételeit.

� Érintse meg a kívánt hangmintát!

A készülék lejátssza a kiválasztott hangmintát.

� A (navigációs sor) OK gombját megérintve hagyhatja jóvá a beállításokat.

A Signal (hangminta) menüsorhoz jut vissza, ahol nevet adhat a kijelölt ébresztési funkciónak, vagy
rövid leírást rendelhet hozzá.

� Érintse meg a Description (Leírás) menütételt a tollal!

� Írja be az ébresztési funkció nevét a billentyûzettel!

� A (navigációs sor) OK gombját megérintve hagyhatja jóvá a beállításokat.

Ugyanilyen módon állíthatja össze a további ébresztési, riasztási funkciókat.
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A Pocket PC csatlakoztatása más 
készülékekhez és hálózatba kötése
A Pocket PC többféle lehetôséget is kínál ahhoz, hogy adatokat cseréljen más eszközökkel, vagy
egy hálózaton belül dolgozzon vele.

Már megismertettük az adatszinkronizálás rejtelmeivel az ActiveSync és az ActiveSync kábel kapcsán
az „Adatszinkronizálás az ActiveSync programmal” fejezetben. A tartozékként szállított ActiveSync ká-
belt bármilyen USB kapuval ellátott PC-hez vagy noteszgéphez csatlakoztathatja. Külön tartozékként
olyan ActiveSync kábelt is választhat, amelyet a soros kapuhoz csatlakoztathat.

Ezen túlmenôen infravörös csatolóval is el van látva a zsebszámítógép, de megtalálható rajta a rá-
dióhullámokkal mûködô Bluetooth csatoló is és a Wireless LAN vezetéknélküli hálózati funkcióval is
kommunikálhat más eszközökkel. A külön megvásárolható hálózati kártyákkal a Pocket PC hálózat-
ba integrálható, illetve internet kapcsolat létesíthetô vele.

Ebben a fejezetben az alábbi eszközökkel megvalósítható vezetéknélküli kommunikáció módjaival
ismertetjük meg

– infravörös csatoló

– Wireless LAN

– Bluetooth csatoló

A rádióhullámokkal mûködô eszközök használata esetén „A biztonsága érdekében” és a
„Fontos tudnivalók” fejezet „A rádióhullámokkal mûködô eszközök használatával kapcsola-
tos biztonságtechnikai óvintézkedések” pontjában foglaltakat is vegye figyelembe!

Vezetéknélküli adatátvitel az infravörös csatolón 
keresztül
Az infravörös csatoló (IrDA) vezetéknélküli, legfeljebb 115 kbit/mp sebességû soros adatátvitelt tesz
lehetôvé. 

A megbízható adatátvitelhez szembe kell fordítania a Pocket PC infravörös csatolóját a másik esz-
köz (például PC) infravörös csatolójával! A két infravörös csatoló nem lehet egy méternél távolabb
egymástól! A két infravörös csatolónak kölcsönösen a másik érzékelési tartományán belüli szögben
kell állnia (ez vízszintesen kb. 30°, függôlegesen pedig kb. 15°)!

Az infravörös csatoló egyben egy felhasználói szintû infravörös csatoló is (consumer infrared inter-
face, CIR). A CIR csatolóval nagy távolságra is biztonságosan továbbíthatóak az adatok. Ennek ered-
ményeként megfelelô programokkal akár infravörös távirányítóként is használhatja a Pocket PC-t!

Vezetéknélküli kapcsolat a Wireless LAN 
(vezetéknélküli hálózat) használatával
A Pocket PC egy beépített wireless LAN vezeték nélküli hálózati csatolóval is el van látva. A Pocket
PC súgójában talál ezzel kapcsolatosan további tudnivalókat.

A beépített Wireless LAN funkció kívánság szerint kapcsolható be, vagy ki, az alábbiak szerint. 

� Érintse meg a tollal a WLAN Power (WLAN tápellátása) szimbólumot a Start – Settings (Beállí-
tások) – System (Rendszer) mûveletsor után!

Itt kapcsolhatja be és ki a vezetéknélküli LAN opciót.
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Vezetéknélküli kommunikáció az Bluetooth csatolón 
keresztül
A beépített Bluetooth modullal ellátott Pocket PC vezeték nélkül kommunikálhat egy másik, ugyan-
csak Bluetooth csatolóval felszerelt eszközzel, például egy noteszgéppel vagy mobil telefonnal.

A Bluetooth csatolóval ellátott Pocket PC egy ún. Power Class 2 (2-es energiaosztályba sorolt) ké-
szülék, vagyis legfeljebb 10 méteres hatótávolságban mûködik a rádióadója. Az alkalmazási
környezettôl (például a bútorzattól), az épület szerkezetétôl és a másik készülék energiaosztályától
függôen csökkenhet ez a kommunikációs távolság.

A Bluetooth csatoló többféle funkciót (Services) is támogat, például egyaránt használhatja az inter-
net eléréséhez, adatátvitelhez vagy az elektronikus levelezés lebonyolításához.

Az alábbi pontokban megismertetjük azzal, hogy hogyan helyezheti üzembe a Bluetooth csatolót. A
program Pocket PC készülékre telepített súgójából ismerheti meg a program használatával kapcso-
latos tudnivalókat.

A Bluetooth csatoló használati helyének megválasztása

• Javasoljuk, hogy egy tipikus felhasználói környezetben használja a Bluetooth csatolóval ellátott
Pocket PC-t! A sikeres rádiófrekvenciás kommunikációhoz használni kívánt másik, ugyancsak
Bluetooth csatolóval ellátott készülék legfeljebb 10 méter távolságra lehet.

• Csak a fenti javasolt távolságon belüli eszközzel próbáljon meg kommunikálni! Ellenôrizze a
másik készülék energiaosztályba sorolását is! Az erre vonatkozó tudnivalókat a másik készülék
kezelési utasításában találja meg.

• A Bluetooth csatolóval ellátott Pocket PC-t legalább 2 m távolságra használja más egyéb elektro-
mos vagy elektronikus eszköztôl! Amennyiben mikrohullámú sütô közelében kell használnia a
Pocket PC-t, akkor a mikrohullámú sütôtôl legalább 3 méter távolságban állítsa fel a Pocket PC-t,
mivel a mikrohullámú sütô károsan befolyásolhatja a rádióhullámon történô adatátvitelt!

• Vigye arrébb a Pocket PC-t, ha a közelben elhelyezett rádióadók vagy más, rádiósugárral
mûködô készülékek miatt zavart észlelne a Bluetooth csatolóval végzett rádiófrekvenciás adat-
cserében!

A Bluetooth csatoló bekapcsolása és kikapcsolása

Igény szerint kapcsolhatja be vagy ki a Bluetooth csatolót. Ilyen módon olyan helyen is használhatja
a Pocket PC-t, ahol egyébként tilos a Bluetooth csatoló használata, mint például a kórházakban és
a repülôgépeken (olvassa el „A biztonsága érdekében” kézikönyvben foglaltakat is). Az ilyen helye-
ken kapcsolja ki a Bluetooth opciót! Ezzel megszakíthatja a Bluetooth kapcsolatot.

� Érintse meg a Bluetooth szimbólumot a Today (Mai nap) képernyôn! (A Bluetooth szimbólum
az alsó sáv jobb oldalán látható.)

Itt kapcsolhatja be és ki a Bluetooth csatolót.
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Hibakeresés és hibaelhárítási javaslatok
Az alábbiak szerint kísérelje meg elhárítani a hibát, ha zavart észlelne a Pocket PC mûködésében!
Az alábbiak szerint járjon el, ha a hibakeresési útmutatóban sem talál megoldást az észlelt hibaje-
lenségre:

� Jegyezze fel a hibajelenség észlelésének körülményeit, s hogy milyen lépéseket tett éppen,
amikor a hiba jelentkezett! Írja fel a készülék által esetleg adott hibajelzéseket is!

� Kapcsolja ki a Pocket PC készüléket!

� Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal vagy az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta!

Új program telepítése

Az új programok telepítésével kapcsolatos tudnivalókat az ActiveSync súgófájljában találja meg, mi-
után telepítette azt az asztali számítógépre vagy a noteszgépére.

� Az alkalmazói vagy meghajtó programok telepítésekor véletlenül fontos fájlokat írhat felül vagy
módosíthat. Éppen ezért javasoljuk, hogy még a telepítés elôtt készítsen egy biztonsági máso-
latot a rendszer memóriájának tartalmáról, hogy azzal bármikor vissza tudja állítani a telepítést
megelôzô állapotot! (Lásd az „Adatszinkronizálás az ActiveSync programmal” és a „Biztonsági
mentés az FSC Backup programmal” fejezetben leírtakat!)

Rosszul van beállítva az óra vagy a dátum

� Érintse meg a tollal a Clock (óra) fület a Start – Settings (Beállítások) – System (Rendszer)
mûveletsort követôen!

Az órát a mutatók mozgatásával vagy a pontos idô beírásával állíthatja be.

� A (navigációs sor) OK gombját megérintve hagyhatja jóvá a beállításokat.

Vagy:

� Csatlakoztassa a Pocket PC-t az ActiveSync kábellel a PC-hez/noteszgéphez!

� Szinkronizálja az adatokat a Pocket PC és a PC/noteszgép között! Ennek során az óra és a dá-
tum beállítások is azonossá válnak.

Sötét marad a Pocket PC kijelzôje

Kikapcsolta a kijelzô háttérvilágítását

� 1 másodpercnél tovább tartsa lenyomva a Suspend gombot!
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Nehezen olvasható az információ a kijelzôn

Tükrözôdés

� Úgy forgassa el a Pocket PC-t, hogy jól olvashassa az információt a kijelzôjén!

Kikapcsol a készülék

Automatikusan a Suspend (felfüggesztett) üzemmódra vált a kézi számítógép, ha túl sokáig
használja azt akkumulátorról és emiatt már túl alacsony az akkufeszültség.

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adaptert, hogy tölteni tudja az akkumulátort!

� Nyomja meg a Suspend/Resume gombot!

Nem indul el a Pocket PC a bekapcsolás után

Az alábbi okok miatt nem indulhat el a Pocket PC a bekapcsolás után:

Lemerült az akkumulátor

� Töltse fel az akkumulátort!

� Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a tartókerethez és helyezze a tartókeretbe a Pocket PC-t!

� Ellenôrizze, hogy megfelelôen csatlakoztatta-e a hálózati tápegység adaptert a tartókerethez!

� Ellenôrizze, hogy megfelelôen csatlakoztatta-e a hálózati csatlakozó kábelt a hálózati adapter-
hez és az elektromos csatlakozó aljhoz! Világítania kell a hálózati adapter jelzôlámpájának.

Az akkumulátor töltése alatt narancsszínben villog a LED.

Rosszul csatlakoztatta a hálózati tápegység adaptert.

� Kapcsolja ki a Pocket PC-t!

� Ellenôrizze, hogy jól csatlakoztatta-e a hálózati tápegység adaptert a Pocket PC-hez!

� Ellenôrizze, hogy jól csatlakoztatta-e a hálózati csatlakozó kábelt a hálózati tápegység adapter-
hez és bedugta-e a villásdugót az elektromos csatlakozó aljzatba, s van-e áram az aljzatban!

� Kapcsolja be ismét a Pocket PC-t!
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Leáll a Pocket PC

Az alábbi okok miatt állhat le a Pocket PC:

Egy alkalmazói program okozta a hibát

� Indítsa újra a Pocket PC-t (lásd „A készülék be- és kikapcsolása melegindítással (warm boot)”
pontban leírtakat),

vagy

� Állítsa vissza a gyári beállítási adatokat a Pocket PC-n, ha nem mûködik a melegindítás (reset)!
(Lásd „A Pocket PC gyári beállítási alapértékeinek visszaállítása” pontban leírtakat!)

A Pocket PC gyári alapállapotának visszaállításakor minden azóta betöltött adata elvész!

Éppen ezért javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az adatszinkro-
nizálás útján (lásd „Adatszinkronizálás az ActiveSync programmal” fejezetben), vagy a
megfelelô (és tartozékként megvásárolható) memóriakártyákra. A Pocket PC készülékre
elôre telepített FSC-Backup program segítségével a teljes RAM memória tartalmát elment-
heti egy külsô adathordozóra.

Lemerült az akkumulátor

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adaptert a Pocket PC-hez, hogy feltölthesse az akkumulátort,

vagy

� Csatlakoztassa a hálózati tápegység adaptert a tartókerethez és helyezze a tartókeretbe a
Pocket PC-t, hogy feltöltôdjön az akkumulátor!

Túl hamar lemerül az akkumulátor

Túl meleg vagy túl hideg az akkumulátor.

� Hûtse le vagy melegítse fel a Pocket PC-t a normál szobahômérsékletre! 

Amennyiben ennek ellenére is rendkívül rövid az akkumulátor használhatóságának idôtartama, ak-
kor valószínûleg már öreg az akkumulátor, így célszerû azt kicserélnie egy újra. Keresse fel a keres-
kedést, ahol a Pocket PC-t vásárolta, ahol bizonyára vásárolhat egy új tölthetô akkumulátort a
Pocket PC készülékhez!

Nem mûködik megfelelôen a Suspend/Resume gomb

Túl sokáig tartotta lenyomva a Suspend/Resume gombot a Pocket PC be- vagy kikapcsolásához.

� Csak rövid ideig tartsa benyomva a Suspend/Resume gombot, ha be- vagy ki kívánja vele kap-
csolni a Pocket PC-t!



Hibakeresés és hibaelhárítási javaslatok

60

Nincs hang vagy nagyon halk

Ellenôrizze, hogy jól állította-e be a hangerôt!

� Érintse meg a hangszóró szimbólumot a navigációs sávban!

A hangerô beállítására szolgáló ablak jelenik meg.

� Az Off (Kikapcsolva) opciót válassza a tollal!

Vagy

Állítsa be a kívánt hangerôt a toll segítségével a toló szabályozóval!

Vagy

� Állítsa be a kívánt hangerôt a Start – Settings (Beállítások) – Private (Otthoni beállítások) 
– Sounds & Messages (Hangok és üzenetek) mûveletsorral!

� Érintse meg (a navigációs sáv) OK gombját! Ezzel tudja jóváhagyni a beállításokat.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálatunkkal/szervizünkkel

Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal, illetve
szervizünkkel. Ezzel kapcsolatban a „A biztonsága érdekében”, illetve a „Garancia” kézikönyvekben
talál további információt. Tartsa készenlétben az alábbi adatokat, amikor kapcsolatba lép az ügyfél-
szolgálatunkkal:

• A Pocket PC típusszáma és gyári sorozatszáma. A gyári sorozatszámot a Pocket PC hátoldalá-
ra ragasztott azonosító címkén találja meg.

• Írja fel a készülék kijelzôjén esetleg megjelenô hibaüzenetet és figyelje meg, hogy milyen hang-
jelzést adott a készülék!

• Végzett valamilyen módosítást a készülék hardver vagy szoftver konfigurációjában, amióta
megkapta a Pocket PC-t?

• Adja meg a teljes rendszer konfigurációját és azt, hogy milyen eszközöket (például billentyûzet)
csatlakoztatott hozzá!

• Keresse meg a számla vagy a vételi szerzôdés számát!
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Mûszaki adatok

Pocket PC

Pocket LOOX 710 Pocket LOOX 720

Processzor: Intel PXA272 416 MHz órajellel Intel PXA272 520 MHz órajellel

Fômemória: 64 MB RAM, 128 MB RAM

64 MB RAM 64 MB RAM
(ebbôl kb. 28 MB használható (ebbôl kb. 28 MB használható
LOOXstore tárolóeszközkén) LOOXstore tárolóeszközkén)

Elektromos adatok

Szabványoknak való 
megfelelôség: CE, FCC Part 15 Class B, EN60950, UL, cUL

Érintésvédelmi osztály: III

Legnagyobb áramfelvétel: 10 W
(Pocket PC akkumulátortöltés alatt)

A kijelzô

Áteresztô/tükrözô TFT kijelzô: 3,5"-es QVGA, 3,6"-es VGA, 
240 x 320 képpont, 65 536 szín 480 x 640 képpont, 65 536 szín

Memória kártya bôvítô rések

1 rés: „Secure Digital I/O”, „MultiMediaCard”

1 rés: CompactFlash

Kapuk (portok)

Audió: Mikrofon, hangszóró, fejhallgató (3,5 mm)

Adat: Consumer IrDA (infravörös csatoló), USB 1.1 Slave, USB 1.1
Host, soros (RS232; DTR/DTS támogatással), Bluetooth 1.2
Class 2 és Wireless LAN (IEEE 802.11b)

Környezeti feltételek

Környezeti osztály 3K2, 2K2 DIN IEC 721 EN 60721

A ház védelmi osztálya 7M2 DIN IEC 721 EN 60721

Hômérséklet
• Üzemi (3K2) 5 °C .... 40 °C
• Szállítási (2K2) -25 °C .... 60 °C

Méretek

Magassága/szélessége/mélysége 122 mm x 72 mm x 16,1 mm 122 mm x 72 mm x 15,2 mm

Tömege kb. 180 g kb. 170 g



Mûszaki adatok

62

Akkumulátor (Li-Ion)
Névleges kapacitása: 1640 mAh

Töltési idô (amikor nem
használja a Pocket PC-t): Legfeljebb 4 óra

Üzemidô: legfeljebb 12 óra
legfeljebb 350 óra készenléti üzemmódban

PSC11R-050 hálózati tápegység adapter
Primer: 
• Névleges feszültség: 100–240 V (automatikus)
• Frekvencia: 50–60 Hz (automatikus)

Szekunder: 
• Névleges feszültség: 5 V ± 5%
• Legnagyobb névleges 

áramfelvétel: 2,0 A ±5%
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Kamera varázsló (Camera Wizard)
A Camera Wizard (Kamera varázsló) két fô üzemmódja a Camera (kamera) és Album.

A Camera mode üzemmódban három választható lehetôséggel rögzíthet állóképeket, videókat, vagy
képtémákat. A rögzítési üzemmódokat a kamera beállításokkal és egyéb opciókkal változtathatja. A
mozgóképek (videók) hanggal, vagy anélkül is rögzíthetôek és a képeket keretekbe is foglalhatja.

Az Album mode üzemmódban tekintheti meg a rögzített képeket, vagy videókat és adhat hozzájuk
megjegyzéseket, vagy módosíthatja a korábban adottakat. Az Album üzemmódban választhat bé-
lyegkép nézetet, részletes nézetet, vagy diavetítést is. Mindegyik nézet saját eszköztárral rendelke-
zik. A részletes nézetben válthat teljes képernyôs (Full Screen) nézetre is.

Tartsa be „A biztonsága érdekében” kézikönyvben és a Pocket PC rövidített kezelési uta-
sításában foglaltakat is, nehogy kárt tegyen véletlenül a készülékben, magában, vagy a tá-
rolt adatokban!

A Pocket PC rövidített kezelési utasításában olvashatja el, hogy hogyan kell korrekt mó-
don használnia a Pocket PC-t.
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A kamera üzemmód indítása

Kétféleképpen indíthatja a kamera üzemmódot:

� Nyomja meg az FSC SpeedMenu gombot legalább 2 másodpercre a munkahelyen!

Vagy:

� Válassza a Camera opciót a Start menüben!

Az Album üzemmód indítása

� Válassza a Camera opciót a Start menüben!

A kamera használata

1 =   Akciógomb (= kapcsoló)
2 =   Villanó
3 =   Lencse
4 =   Tükör az önarcképhez

5 =   Naptár gomb, megnyitja a kamera beállítá-
sokat (Camera Settings)

6 =   Navigációs gombok, egyben a kívánt
fényképkészítési mód választó gombjai

7 =   Jóváhagyás/(kapcsoló)
8 =   CONNECTMOBILITY-E2C gomb, képállást

változtat (álló/fekvô)
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A Pocket PC gombok használata

CONNECTMOBLITY-E2C gomb – Képhelyzet váltó

A készülék alapértelmezés szerint álló formátumú (portré) képeket rögzít. A CONNECTMOBILITY-
E2C gommbal változtathatja meg ezt fekvô állásra. A készülék az itt választott beállítás szerint álló,
vagy fekvô formátumban rögzíti a képeket és videókat.

Calendar (naptár) gomb – Kamera beállítások

A Calendar gombbal nyithatja meg vagy zárhatja be a Camera Settings (kamera beállítások) menüt.
Amennyiben nyitva van a kamera beállítására szolgáló menü és módosításokat végzett ott, akkor a
Calandar gombbal mentheti el a módosításokat.

A navigációs gombok közepén lévô gomb és az Action (akció) gomb (kapcsoló) – Capture
(képrögzítés)

A Capture (képrögzítés) üzemmódban a navigációs gombok közepén lévô gomb, vagy az Action
gomb megnyomásával rögzítheti az állóképeket, a videót, vagy a képtémákat. A videofilmek rögzíté-
sére szolgáló Video Capture üzemmódban ugyanezzel a gombbal állíthatja le a videó rögzítést.

Fel/le navigációs gomb – Nagyítás/kicsinyítés (Zoom)

Az álló formátumú képeknél a készülék a felfele mutató nyíl gomb minden megnyomásával (2-szere-
sére) nagyítja a képet. A lefele mutató nyílgomb megnyomásával kétszeresére kicsinyíti a készülék
a képet. Fekvô állású kép esetében a navigációs gombok pontosan úgy mûködnek, ahogyan azt a
„Bal és jobb navigációs gomb” pontnál leírtuk.

Bal és jobb navigációs gomb – Képrögzítési mód/Ikonok választása

A Capture (képrögzítés) üzemmódban a bal és jobb a navigációs gombbal változtathatja a rögzítés
módját (állókép, videó, képtéma).

A Review (megtekintés) módban (képrögzítés után) a bal vagy a jobb navigációs gombbal
választhatja ki az elôzô vagy a következô ikont.
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A legfontosabb ikonok áttekintése
Kamera beállítások

Album üzemmód/Bélyegkép nézet

Görgetés (elôrefele – visszafele)

Kilépés a teljes képernyôs üzemmódból

A teljes képernyôs üzemmód indítása

Példa: Még készíthetô felvételek száma

Példa: Még készíthetô videó felvétel

A kamera felvételre kész (Piros pont jelzi a képrögzítést)

Napfényes környezet

Fluoreszcens lámpával megvilágított környezet

Izzólámpával megvilágított környezet

Fájl küldése e-mailben

Fájl törlése

Fájl rögzítése az albumban/Váltás a Megtekintés képernyôre

Visszalépés a rögzítési üzemmódra

Nagyítás mértéke, fel/le

Képméret

Képrögzítési üzemmód

L, M, S, XL 

Fotó, videó
Képtéma
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1 =   Visszafele/Elôrefele
2 =   Nagyítás/Kicsinyítés (Zoom)
3 =   Ablakhoz illesztés
4 =   Forgatás
5 =   Gyors megtekintés (Quick View)
6 =   Teljes képernyô
7 =   Billentyûzet (A kép neve)
8 =   Kamera üzemmód (Camera mode)
9 =   Diavetítés (Slide Show)

10 =   Bélyegkép nézet (Thumbnail view)
11 =   Megjelenítés/Elrejtés
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Kamera üzemmód

Állóképek és videók rögzítése
A kamera üzemmódban teljes képernyôs üzemmódban jelennek meg a videó képek. Az akciógomb
(kapcsoló) megnyomásával azonnal elkezdheti rögzíteni az álló- vagy mozgóképeket. Az akciógom-
bot másodszor megnyomva állíthatja le a videofilm rögzítését. A képformátum (álló, vagy fekvô) mó-
dosításához a CONNECTMOBILITY-E2C gombot nyomja meg! A kamera mindig az alábbi képrögzí-
tési módok valamelyikére vált:

• Photo (fénykép készítése, rögzítése)
• Video (videó, videoklipek rögzítése hanggal, vagy anélkül)
• Picture Theme (képtéma, a rögzített állóképet egy sablonba illeszti)

A készülék jelzi azt is, hogy még hány állóképet rögzíthet a memóriában, illetve hány másodperces
videó anyagot vehet még fel. Videofelvétel készítése alatt a már elkészült felvétel idôtartama jelenik
meg folyamatosan a kijelzôn. A képtéma rögzítési üzemmódban (Picture Theme Capture mode) lát-
hatja, hogy még hány kép szükséges az adott sablonhoz és mutatja az ezután elkészült képek szá-
mát is. Például az 1/2 jelzi, hogy még két kép kell az adott sablonhoz és hogy a következôként
készülô kép lesz az elsô.

A képrögzítési mód változtatása

Az éppen aktív képrögzítési üzemmód látható a kijelzôn. A képrögzítési üzemmód változtatásához
nyomja meg a bal, vagy jobb nyílgombot, ha álló helyzetû képet rögzít, vagy a fel, illetve lefele mu-
tató nyílgombot, ha fekvô helyzetû a rögzített kép. A fényképkészítési mód jelzése melletti nyílgom-
bokkal is módosíthatja a képrögzítési (Capture) üzemmódot.

Nagyítás/kicsinyítés (Zoom)

Az éppen aktuális nagyítási arány látható a kijelzôn. A nagyítási arány melletti háromszög ikonokkal
válthat kicsinyítésre, vagy nagyításra. A portré (álló formátumú) kép esetében a fel/le, a fekvô (land-
scape) képformátum esetében pedig a jobb/bal nyílgombokkal is változtathatja a nagyítás, vagy ki-
csinyítés mértékét. A felsô érték elérésekor egy csipogó hangot fog hallani. A nagyítás, vagy kicsi-
nyítés mértéke az aktuális felbontástól függ. Ezzel kapcsolatban A kamera beállítása pontban tudhat
meg többet. (Amennyiben a képtéma rögzítési üzemmódban dolgozik, akkor a felbontás és a nagyí-
tás/kicsinyítés mértéke az éppen betöltött sablontól függ.)
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Képtéma rögzítési üzemmód

A képtéma rögzítési (Picture Theme Capture) üzemmódban kiválaszthatja a sablont, amelybe egy,
vagy több képet rögzíthet. A kamera varázslóban, a \My Documents\Templates mappában találja
meg a választható sablonok felsorolását.

A készülék automatikusan tölti be a sablont. Amennyiben másik sablonnal szeretne dolgozni, kattint-
son a Next Template vagy Previous Template (következô vagy elôzô sablon) ikonra! Használhatja a
Template mezôt (jelölôlistát) vagy a Camera Settings (kamera beállítások) menü Browse... (keresés…)
gombját is.

A sablontól függôen nagyíthatja, vagy kicsinyítheti a képet. Álló formátumú kép esetén a navigációs
gombok közül a felfele, vagy lefele mutató nyílgombot, fekvô formátumú képnél pedig a jobb, vagy
bal nyílgombot nyomja meg, ha nagyítani, vagy kicsinyíteni szeretné a képet!

Amennyiben több képbôl áll a sablon, akkor a rendszer mindegyik képet beilleszti az aktív helyki-
jelölôbe.

A készülék automatikusan a megtekintési módra (Review mode) vált, miután elkészült a sablonhoz
szükséges valamennyi kép.

Megtekintô képernyô (Review mode)
A kép, vagy a videofilm rögzítését követôen megjelenik az a kijelzôn (feltéve, hogy a Review after
Capture (Megtekintés a rögzítés után) opciót választotta a Tools menu > Options > General tab
(Eszköz menü > Opciók > Általános beállítások) mûveletsornál. A lejjebb leírt módon választhat va-
lamilyen akciót az ikonokkal. Érintse meg a kívánt ikont, vagy a bal/jobb nyílgombokkal válassza ki a
kívánt ikont, majd a navigációs gomb közepének megnyomásával indítsa a kívánt akciót!
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A kamera beállítása
A Capture (képrögzítési) üzemmódban érintse meg a Camera Settings (A kamera beállítása) ikont! A
Camera Settings képernyô jelenik meg és itt módosíthatja a képrögzítési beállításokat. A Start Camera
(A kamera indítása) vagy az OK gomb megnyomásával térhet vissza a képrögzítési módhoz.

A Thumbnail view (Bélyegkép nézet) vagy a Detailed view (Részletes nézet) ikont válassza, ha visz-
sza kíván térni az Album üzemmódhoz!

Képrögzítési (Capture) üzemmód

A Capture mode (Képrögzítési mód) mezôben válassza ki azt a képrögzítési módot, amelynek beállí-
tásait módosítani szeretné! A kamera beállításokból kilépve ismét a képrögzítési módra vált vissza a
készülék és a Capture mode (Képrögzítési mód) mezôben kiválasztott képrögzítési mód válik aktívvá:

• Photo/fotó
• Video/videó
• Picture Theme/képtéma (képeket rögzít és a sablonba illeszti azokat)

Képrögzítési formátum (Capture Format)

A Capture Format (Képrögzítési formátum) legördülô listában választható formátumlista a Capture
mode (Képrögzítési üzemmód) mezôben választott beállítástól függ:

Photo Capture (fénykép rögzítés) vagy Picture Theme Capture (képtéma rögzítési) mód:

• JPEG
• BMP

Video Capture (videó rögzítés) mód:

• Motion-JPEG AVI
• MPEG4 

A rögzített kép mérete (Capture Size)

A Capture Size (Képméret) legördülô listában választható érték a Capture mode (Képrögzítési
üzemmód) mezôben választott beállítástól függ:

Photo Capture (fénykép rögzítés) mód:

• Small (kicsi) – 120 x 160 (legfeljebb 8x nagyítható)
• Medium (közepes) – 240 x 320 (legfeljebb 4x nagyítható)
• Large (nagy) – 480 x 640 (legfeljebb 2x nagyítható)
• XL – 960 x 1280 (nem nagyítható)

Video Capture (videó rögzítés) mód:

• Small (kicsi) – 96 x 128 (legfeljebb 2x nagyítható)
• Medium (közepes) – 144 x 176 (legfeljebb 2x nagyítható)
• Large (nagy) – 288 x 352 (legfeljebb 2x nagyítható)

Picture Theme Capture (képtéma rögzítési) mód:

Nem választható a Picture Size (Képméret) mezô és a sablon határozza meg a nagyítás lehetséges
méretét.
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Sablon (Template)

Ez a mezô csak a Picture Theme (Képtéma) rögzítési üzemmódban választható. Az adott mappá-
ban elérhetô összes sablon megjelenik a legördülô listában.

Kattintson a Browse... (Tallózás...) gombra, ha látni szeretné a kiválasztás elôtt a sablonokat! A
Previous (Elôzô) vagy Next (Következô) gombra kattintson, ha más sablonokat szeretne látni! A
Change... (Váltás...) gombbal válthat másik könyvtárra, ha másik könyvtárban lévô sablont szeretne
választani. Ez esetben válassza ki az adott könyvtárt, majd kattintson az OK gombra!

A videó fájlméret meghatározása (Limit video file size)

Ez a mezô csak akkor választható, ha a Video opciót választotta a Capture mode (Képrögzítési
üzemmód) mezôben.

Korlátozhatja a videó képsorozat méretét. A készülék automatikusan leállítja a mozgóképek rögzíté-
sét, ha elérte a fájl az itt megadott méretet. Jelölje be a Limit video file size to ___ KB (A videó fájl
méret korlátozása ___ KB-ra) opciót és adjon meg egy értéket! Amennyiben nem jelöli be ezt az op-
ciót és nem is rendel hozzá értéket, akkor a készülék addig rögzíti a mozgóképeket, amíg el nem
fogy a memória, hacsak elôtte le nem állítja manuálisan a felvételkészítést. A legkisebb megadható
méret 40 KB.

A videó készítés alatt a videó készítési idôtartam látszik a kijelzôn és az érték attól függ, hogy mi-
lyenkorlátot állított be a videó készítéshez.

Környezet (Ambience)

A legjobb felvételi minôség elérése érdekében beállíthatja a környezeti feltételeket. A Capture (Kép-
rögzítés) képernyôn megjelenô ikon mutatja, hogy éppen melyik feltétel az aktív. Az alábbi értékek
közül választhat:

• Auto (automatikus)
• Daylilght (napsütés)
• Fluorescent (fluoreszcens)
• Incandescent (izzólámpa)
• Dim (félhomály)
• Effects (fényhatások)

Fényhatások (Effects)

Amennyiben a Effects (Fényhatások) opciót választja az Ambience (Környezet) mezôben, akkor egyéb
beállítási értékeket is választhat. Ezek a hatások befolyásolják a videofelvétel megjelenési képét:

• Grayscale (Szürke skála, fekete, fehér és szürke színskála)
• Sepia (Szépia, vöröses-narancsos színkiemelés)
• Cool (Hûvös, kék kiemelés)
• Negative (Negatív, fordított fekete, fehér és szürke színskála)

További beállítási lehetôségek közül választhat a Camera Settings (Kamera beállítások) Tools
menüjében (Eszköztár).



Kamera varázsló

72

Eszköztár (Tools menu) (Camera mode/kamera mód)
Camera Settings (A kamera beállítások) mellett a Tools (Eszköztár) menüben további beállítási
lehetôségek közül választhat.

Beállítás… (Adjust...)

Válassza a Tools menü Adjust... opcióját, hogy olyan képernyôt nyisson meg, amelyben egy legördülô
menübôl például a Contrast (Kontraszt), Saturation (Színtelítettség) vagy Sharpness (Élesség) opciót
választhatja és egy tolókával állíthatja be az adott paraméter kívánt értékét. A változtatás hatása azon-
nal látható az ablakban. Az OK gombra kattintva mentheti el a változtatásokat és térhet vissza a kame-
ra beállítására szolgáló Camera Settings menühöz, vagy válassza a Reset (Visszaállítás) opciót, ha a
gyári alapbeállításokat kívánja visszaállítani!

Opciók (Options)

Az Options menüben a General (Általános), Image (Kép) és Video (Videó) beállítási lehetôségek kö-
zül választhat.

Általános (General) fül

A General fület választva az alábbiakat teheti:

• Kikapcsolhatja a rekeszhangot, hogy teljesen némán készíthessen állóképeket.
• Felülírhatja a rendszer háttér megvilágítási beállításait, így a képrögzítési (Capture) üzemmód-

ban mindig bekapcsolva marad a háttérvilágítás.
• Az új kép/videó rögzítése után bekapcsolhatja, vagy lekapcsolhatja a megtekintésre szolgáló

Review üzemmódot.
• Kültéri beállításokat alkalmazhat.
• A használat helyén érvényes hálózati frekvenciának megfelelôen 50, vagy 60 Hz-et választhat,

hogy megszûnjön a kép remegése.

Kép (Image) fül

Megadhatja az éppen rögzített képfájlok nevét (karakterlánc, dátum, és dátum/idô). Visszaállíthatja
a fájlnévben szereplô számlálót is. Módosíthatja a célmappát is, amelyekbe a rendszer alapértelme-
zés szerint menti az új képeket.

Video fül

Megadhatja az éppen rögzített videó fájlok nevét (karakterlánc, dátum, és dátum/idô). Visszaállíthat-
ja a fájlnévben szereplô számlálót is. Módosíthatja a célmappát is, amelyekbe a rendszer alapértel-
mezés szerint az új videókat menti.
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Hangos felvétel készítése (Recording with Audio)

A készülék hangot is rögzít a képpel, ha be van jelölve a Recording with Audio jelölônégyzet. Hang
nélkül veszi fel a képet, ha nem jelöli be ezt a jelölônégyzetet.

Amennyiben hanggal vette fel a videoklipet, de némán szeretné lejátszani azt, akkor kap-
csolja ki a Pocket PC hangszóróját, vagy halkítsa le teljesen a hangerôt!

Információ (Info...)

A termékre vonatkozó adatokat tartalmazó About... képernyôt nyitja meg.
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Album üzemmód
Az Album üzemmódban többféleképpen is megtekintheti a képeket, játszhatja le a hangokat, vagy
videó jeleneteket, illetve módosíthatja a beállításokat.

• Bélyegkép nézet (Thumbnail view)
• Részletes nézet (Detailed view)
• Eszköztár parancsok (Toolbar commands)
• Hang, videó és animált GIF fájlok lejátszása (Playing Audio, Video and Animated GIF Files)
• Diavetítés (Slide Show)
• Szerkesztés (Edit) menü
• Megjegyzések (Annotate...)
• Eszköztár (Tools menü)

Váltson a Kamera (Camera) üzemmódra, ha új képeket, vagy videót kíván rögzíteni!

Bélyegkép nézet (Thumbnail view)
A bélyegkép nézetben kis bélyegkép formájában jelennek meg az aktuális mappában lévô állóké-
pek, videó és audió fájlok. Az aktuális mappa neve a címsorban (Title bar) a Folder (Mappa) mezô
alatt található. Kattintson erre a mezôre és válassza ki a kívánt mappát, ha mappát kíván váltani!

Megváltoztathatja a bélyegképek méretét, ha a Thumbnail Size (Bélyegkép mérete) ikonra kattint a
Folder (Mappa) mezôtôl jobbra. A rendezési szempontokat a Sort by (Rendezés) e szerint ikonra
kattintva módosíthatja.

A bélyegképet a kijelzô bármely pontjára áthúzhatja, ha megfogja a tollal és elhúzza azt a kívánt
helyre.

Amennyiben több bélyegképet kíván egyszerre átmozgatni, elôbb nyomja meg a tollal a képernyô
üres területét, majd húzza rá azokra a bélyegképekre, amelyeket együtt szeretne áthelyezni.

Kattintson a kívánt bélyegképre, ha nagyobb méretben szeretné látni azt, vagy videó, illetve audió
fájlt kíván lejátszani, de a navigációs gombokba épített fel/le/jobb/bal nyílgombbal is kijelölheti azt.
Ezután nyomja meg a navigációs gomb közepét! A részletes nézet jelenik meg, innen teljes
képernyôs (Full Screen) nézetre válthat át.

Az eszköztár (Toolbar) Slide Show (Diavetítés) ikonjára kattintva indíthat diavetítést.

Legördülô menük a bélyegkép (Thumbnail) nézetben

Nyomja rá a tollat egy bélyegképre, hogy megjelenjék a gyakran használt parancsokat tartalmazó
legördülô menü!
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Részletes nézet (Detailed view)
A részletes nézetben kinagyítva jelenik meg az adott kép, vagy fájl. Az eszköztár ikonjait használ-
hatja a kijelzés módosításához (zoom/nagyítás, pan/mozgatás, rotate/forgatás, stb.), beállíthatja az
adott képet „Mai nap képernyôként” („Today screen”), vagyis az aznapra érvényes tapétaként vagy
teljes kijelzôs (Full Screen) megjelenítésre válthat át.

Nyomja rá a tollat a kép bármely részére és válassza ki a látni kívánt részt, majd húzza a képernyôre,
ha túl nagy a kinagyított kép ahhoz, hogy a teljes kép elférjen a kijelzôn! Ehhez a Quickview (Gyors
megtekintés) ablakot is használhatja.

Az eszköztárban (Toolbar) található parancsok

Tartsa a tollat az adott ikonon, hogy megismerhesse az adott ikon funkcióját, vagyis hogy megjelen-
jék az adott ikonhoz tartozó információ.

Teljes képernyô (Full Screen)

Erre az ikonra kattintva a teljes rendelkezésre álló kijelzô területet kitöltve jelenik meg az adott kép,
vagy videó fájl. Eltûnik a címsor és az eszköztár. Kattintson bárhol a képernyôre, ha ismét látni sze-
retné az eszköztárat! A jobbszélsô ikonra kattintva léphet ki a teljes képernyôs megjelenítési üzem-
módból. Az eszköztár csak néhány másodpercre jelenik meg, majd ismét eltûnik.

Az elôzô, vagy a következô fájlt a nyíl ikonokkal jelenítheti meg.

Kicsinyítés (Zoom Out)

Csökkenti az adott fájl megjelenítési képét.

Nagyítás (Zoom In)

Megnöveli az adott fájl képernyôn megjelenô képét.

Ablakmérethez illesztés (Fit to Window)

Teljes méretben mutatja a képet, a kijelzôterület teljes területét kihasználva.

Forgatás az óramutató járásával egyezô irányban (Rotate Clockwise)

Az ikon minden megnyomásával 90-90 fokban fordul el a kép/videó az óramutató járásával egyezô
irányba.

Forgatás az óramutató járásával ellenkezô irányban (Rotate Counter-clockwise)

Az ikon minden megnyomásával az óramutató járásával ellentétes irányba fordul el a kép/videó 90-
90 fokban.

Gyors megtekintés (Quick View)

Az ikonra kattintva nyithatja meg a Quick View (Gyors megtekintés) ablakot, ha nem fér el az adott
kép a rendelkezésre álló megjelenítési területen. A pontokkal körülhatárolt rész jelenik majd csak
meg a kijelzôn. Húzza a pontokkal körülhatárolt részt a Quick View (Gyors megtekintés) ablakba,
vagy kattintson a Quick View (Gyors megtekintés) ablakra, hogy más helyre kerüljön az át! A kívánt
helyet elérve kattintson ismét a Quick View (Gyors megtekintés) ikonra, ezzel csukhatja be a Quick
View (Gyors megtekintés) ablakot.

Megnyomhatja a tollal a kijelzô bármely részét is és áthúzhatja a képrészletet a kívánt pozícióba.
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Audió, videó és animált GIF fájlok 
lejátszása
A részletes nézet, vagy a Diavetítés üzemmódban játszhat le audió, videó, vagy animált GIF fájlokat.

Amennyiben éppen a Bélyegkép (Thumbnail) nézetben áll, akkor csak a megnézni kívánt fájlra kell
kattintania. A videó fájlok bélyegkép nézetei egy „V” ikont tartalmaznak. Az animált GIF fájlokat a
„G” ikon jelzi. Az audió fájlok jele egy CD-re emlékeztetô szimbólum.

A haladást jelzô sáv mutatja a lejátszás pillanatnyi állapotát. A visszalépéshez, vagy az elôretek-
eréshez manuálisan is mozgathatja jobbra, vagy balra a haladásjelzôt.

A hangot a haladásjelzô melletti hangszóró ikonra kattintva kapcsolhatja be, vagy ki.

Másik fájlt választva, más nézetre váltva vagy a Stop ikonra kattintva állíthatja le a lejátszást. A Play
(Lejátszás) ikont megérintve indíthatja újra a lejátszást.

Diavetítés (Slide Show)
A Bélyegkép (Tumbnail) vagy a Részletes (Detailed view) nézetben a Slide Show ikonra kattintva in-
díthatja a diavetítést. Ilyenkor a készülék sorban egymás után megmutatja/lejátssza az adott mappa
összes állóképét, videó és audió fájlját.

A diavetítés az éppen kiválasztott fájllal kezdôdik. A mappa elsô fájljával kezdi, ha nem választott
másikat. A sorrendet a Sort By (Rendezés) e szerint: ikonra kattintva határozhatja meg vagy egy-
szerûen át is húzhatja egy másik helyre a bélyegképeket, mielôtt indítaná a diavetítést. Azt is meg-
határozhatja a Slide Show fülnél, hogy sorrendben, vagy véletlenszerû sorrendben játssza-e le a ké-
szülék a fájlokat.

A kijelzôre bárhol kattintva jelenítheti meg ismét az eszköztárat. Tovább folytatódik a diavetítés, de
az eszköztár is látszik egy rövid idôre, hogy segítségével vezérelhesse a diavetítést.

A készülék a beállított „áttûnési móddal” („transition effect”) mutatja a következô képet vagy videót.
Az eszköztár Slide Show Properties (A diavetítés tulajdonságai) ikonra kattintva határozhatja meg
az áttûnés módját és adhatja meg a diavetítés tulajdonságait.
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Szerkesztés (Edit) menü
A szabványos vágás/másolás/beillesztés/törlés funkciók mellett a Edit (Szerkesztés) menüben át is
nevezheti a fájlokat, szöveget adhat hozzájuk, illetve hanggal egészítheti ki azokat.

Cut – A vágólapra helyezi át a kiválasztott fájl(oka)t.

Copy – Az éppen aktív állóképet/videót/audó fájlt (vagy több fájlt) a vágólapra helyezi, de megtartja
az eredeti helyén az adott fájl(oka)t.

Paste – Miután egy vagy több fájlt a vágólapra helyezett, megjelenik a Paste (Beillesztés) parancs a
Szerkesztés (Edit) menüben, de csak a Bélyegkép (Thumbnail) nézetben. Segítségével a kívánt
mappába helyezheti a vágólapról az adott fájl(oka)t.

Rename – Jelölje ki az átnevezni kívánt fájlt, majd kattintson a Rename... ikonra! A Rename
(Átnevezés) képernyô jelenik meg, s új nevet adhat az adott fájlnak.

Delete – Örökre törli a kijelölt fájlt az adott mappából.

Select All – Ez a parancs csak a Bélyegkép (Thumbnail) nézetben jelenik meg. Ezzel jelölheti ki az
adott mappában lévô összes fájlt. (A bélyegképek közötti üres kijelzôfelületre kattintva vonhatja visz-
sza a kijelölést.)

Kommentár (Annotate...)

Ezzel a paranccsal megjegyzést/szöveget, vagy hangjelzést adhat a képfájlhoz (vagy távolíthatja el
azt a képfájltól). Az így hozzáadott megjegyzés/szöveg is megjeleníthetô a diavetítési üzemmódban.

Az audió és (hangos) videó fájlokhoz csak szöveges megjegyzést szúrhat be!

Jelölje meg a kívánt fájlt, majd válassza az Annotate... (Megjegyzés...) parancsot!

Szöveges megjelölés (Annotating Text)

Írja be a kívánt szöveges megjegyzést a szövegmezôbe! Törölje a korábbi szöveget, majd kattintson
az OK gombra, ha egy korábbi megjegyzést kíván eltávolítani! A tollal a szövegmezôre kattintva
szabványos parancsokat tartalmazó legördülô menüt jeleníthet meg.

A Bélyegkép (Thumbnail) nézetben „A” ikon jelzi, ha szöveges megjegyzés tartozik az adott fájlhoz.
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Hangos megjegyzés hozzáadása (Annotating Audio)

Csak az állóképekhez és a hang nélkül felvett videókhoz adhat hangos megjegyzést!

A Pocket PC-be épített mikrofonnal készíthet hangfelvételt (hangot vagy zenét). A felvételt a (balol-
dali) Record (Felvétel) gombra kattintva indíthatja. A Stop gombbal állíthatja le a felvételt. A Play
(Lejátszás) gombbal hallgathatja vissza a felvételt. Az Eszköztárban is talál a visszalépéshez vagy
elôrelépéshez és a hangerô szabályozáshoz alkalmas gombokat.

A készülék figyelmeztetés nélkül felülírja a korábbi hangos megjegyzést, mihelyt meg-
nyomta a Record (Felvétel) gombot. Azonnal törli a meglévô felvételt, ha megnyomja a
Remove Voice (Hang eltávolítása) gombot.
A Cancel (Visszavonás) gombra kattintva érvénytelenítheti azt.

A Bélyegkép (Thumbnail) nézetben a hangszóró ikon jelzi, hogy az adott fájlhoz hangos megjegyzés
tartozik.

Eszköztár (Tools) menü

Beállítás mai tapétaként (Set as Today Wallpaper)

Ez a parancs csak a Részletes (Detailed) nézet Eszköztár (Tools) menüjében jelenik meg. Ezzel ál-
líthatja be az adott képet a Pocket PC aznapi tapétájaként.

� Jelölje meg az adott állóképet, vagy videó fájlt! A videó fájl esetében az elsô képkocka lesz a
tapéta.

� Kívánsága szerint módosíthatja a tapétát, nagyíthatja, kicsinyítheti, forgathatja, mozgathatja, stb.

� Válassza a Set as Today Wallpaper (Beállítás mai tapétaként) funkciót!

Küldés e-mailben (Send via E-mail...)

Jelölje ki az e-mailben elküldeni kívánt állóképet, videót, vagy audió fájl(oka)t! Ezután válassza a
Send via E-mail... (Küldés e-mailben) funkciót! A készülék mellékletként küldi el a kiválasztott
fájl(oka)t. A To (Kapja) és CC (Másolatban kapja) gombokkal választhatja ki a címzetteket a Pocket
PC adatbázisából.

Eldöntheti, hogy a szöveges/hangos megjegyzésekkel vagy anélkül küldje-e el a rendszer a kijelölt
fájl(oka)t. Amennyiben több levelezô rendszert is használ, akkor a Service (Szolgáltató) mezôben
választhatja ki a kívánt szolgáltatót.

Tulajdonságok (Properties)

Ezzel a paranccsal a kiválasztott videó, vagy audió fájllal kapcsolatos tudnivalók jelennek meg. Digi-
tális állókép esetében az alábbi három fület tartalmazó képernyô jelenik meg:

Kép (Image) fül

Az Image füllel az adott fájlra/képre vonatkozó általános tudnivalók jelennek meg. A Text (Szöveg) és
az Audio (Audio) jelölônégyzetek jelzik, hogy szöveget/hangos megjegyzést fûzött-e az Annotate...
(Megjegyzés...) paranccsal az adott fájlhoz.
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Meta adatok (Metadata) fül

A Metadata fülre kattintva a digitális fényképezôgéppel készített és JPEG formátumban elmentett ál-
lóképekre vonatkozó EXIF-kompatíbilis adatok jelennek meg.

Hisztogram (Histogram) fül

A Histogram fül a bélyegképet, a fájlnevet és a hozzátartozó hisztogramot mutatja meg. Kiválaszt-
hatja, hogy a hisztogram melyik csatornája jelenjék meg az alábbiak közül: Brightness (Fényerô),
Red (Piros), Green (Zöld) vagy Blue (Kék).

Opciók (Options...)

A Tools menü Options... parancsa ad lehetôséget arra, hogy a Kamera varázsló által is megôrzött be-
állításokat végezzen. A Slide Show (Diavetítés) üzemmódban, a Slide Show Properties (A divatítés
tulajdonságai) ikonra kattintva is elérhetôek ezek az opciók.

Általános (General) fül

Alapértelmezés szerinti nagyítás (Default zoom)

A Kamera varázsló automatikusan kiszámítja a fájl képernyôn való megjelenítésére legalkalmasabb
méretet, ha bejelölte a Smart opciót. Az Original Size (Eredeti méret) opciót válassza, ha az eredeti
méretben szeretné látni elôször az adott képet, vagy fájlt! A Fit to Window (Ablakhoz illesztés) opciót
választva mindig az adott ablaknak megfelelô ideális méretben jelenik meg a kép a kijelzôn.

Teljes képernyôs forgatás (Full screen rotate)

Itt adhatja meg a forgatási rutint, ha teljes képernyôs (Full Screen) üzemmódban tekinti meg a képe-
ket. Nem végez a készülék automatikus forgatást, ha a None (Semmilyen) opciót választotta. A Bal
(Left) opciót választva a készülék automatikusan elforgatja a képeket 90 fokkal az óramutató járásá-
val ellentétes irányba, míg a Jobb (Right) opciót választva az óramutató járásával egyezô irányba
fordulnak el automatikusan a képek. Ez a beállítás nem befolyásolja a Részletes (Detailed)nézetet.
A Slide Show fülre kattintva külön is beállíthatja a forgatást a diavetítési üzemmódban.

Animációs sebesség (Animation speed)

Itt adhatja meg, hogy milyen sebességgel játssza le a készülék az animált GIF fájlokat.

A háttérvilágítás megtartása a videó lejátszása alatt (Keep backlight on while playing video)

Ezzel a beállítással érheti el, hogy a videó lejátszása alatt is megôrizze a készülék a korábbi háttér-
világítást.

A készülék bekapcsolva tartása a videó és audió lejátszás alatt (Keep system powered on
during video and audio playback)

Ezzel a beállítással érheti el, hogy ne kapcsoljon ki a készülék a videó és audió lejátszás alatt, füg-
getlenül attól, hogy milyen értéket állított be a be-/kikapcsolási opcióknál.

A gammaértékek beállítása (Adjust Gamma)

Az Adjust Gamma beállítással szabályozhatja a kép fényerejét/sötétségét. A különféle megvilágítási
viszonyoknak megfelelôen állíthatja a képminôséget.



Kamera varázsló

80

Hozzárendelés (Association fül)

A kamera varázsló Album üzemmódjához bármilyen típusú és formátumú támogatott fájltípust ren-
delhet. Ezután a Windows Intézôben az adott formátumú fájlra kattintva az mindig a Kamera varázs-
lóban fog megnyílni. (A rendszer automatikusan megnyitja a Kamera varázslót is, ha nincs nyitva az,
amikor az adott típusú fájlra kattint.) Például az .avi fájltípust bejelölve és a Windows Intézôben az
.avi kiterjesztésû fájlt választva a készülék automatikusan a Kamera varázslót (Camera Wizard)
használva játssza le ezt a mozgóképekbôl álló JPEG videó fájlt a Pocket PC-n.

Az alábbi fájltípusok rendelhetôek hozzá:

• Bitmap (.bmp, .2bp, .wbmp, .wbm)
• JPEG (.jpg, .jpeg, .jpe)
• GIF (.gif, .giff)
• AVI (.avi)
• MPEG-4 (.mp4, .3gp)
• MIDI (.mid)
• WAV (.wav)

Diavetítés (Slide Show) fül

Ezekkel a beállításokkal szabályozhatja a diavetítés módját a Slide Show (Diavetítés) nézetben:

Forgatás (Rotation)

Itt adhatja meg, hogy hogyan forgassa a készülék a képeket a diavetítés során.

Láthatóság idôtartama (View Pictures For)

Itt adhatja meg, hogy hány másodpercig maradjon látható egy-egy kép a vetítés alatt.

Háttérszín (Background Color)

Itt adhatja meg, hogy milyen színû keretbe legyen foglalva a kép a diavetítés alatt és milyen színû
legyen a háttér a képátúsztatások alatt (ha egyáltalán megadott ilyen hátteret).

Szöveg megjelenítése (Show Text)

A Show Text opció bejelölése esetén az Options... (Opciók) gombra kattintva adhatja meg, hogy
melyik szöveg (fájlnév, vagy szöveges megjegyzés) jelenjék meg a diavetítés alatt. Ugyancsak itt
adhatja meg a szöveg helyét, méretét, betûtípusát és színét is.

Átmenet engedélyezése (Enable Transition)

Minden különleges hatás nélkül, egymás után mutatja a készülék a diavetítés alatt a képeket, ha
nem jelöltbe be az Enable Transition opciót. Az Enable Transition opció bejelölése esetén a Kamera
varázsló a Transition Effect (Képváltási hatások) képernyôn megadott módszer szerint váltja a képe-
ket. A Transitions... (Képváltási módok) gombra kattintva jeleníthetô meg a Transition Effect (Kép-
váltási hatások) képernyô.

Képváltási módok (Transitions...)

Kattintson a Transitions... gombra és válassza ki a diavetítés alatt a képváltások során használni kí-
vánt megoldást! Ehhez elôbb be kellett jelölnie az Enable Transition (Képváltási hatások) engedé-
lyezése opciót!

Audió lejátszása (Play Audio)

A Play Audio opció bejelölése esetén a diavetítés alatt az Annotate... (Megjegyzés) funkcióval az
adott fájlhoz rendelt hangos megjegyzést is lejátssza a készülék.
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Audió ismétlése (Repeat Audio)

A Repeat Audio opció bejegyzése esetén mindaddig játssza a készülék a korábbi fájlhoz rendelt
hangos megjegyzést, amíg egy másik, hangos megjegyzéssel ellátott fájl nem következik. Így a tel-
jes diavetítés idôtartamára érvényes audió megjegyzést is készíthet.

A diavetítés ismétlése (Repeat Slide Show)

A Repeat Slide Show opció bejegyzése esetén mindaddig ismétli a készülék a diavetítést, amíg meg
nem nyomja a Stop gombot az eszköztárban vagy a Thumbnail view (Bélyegkép nézet) vagy a
Detailed view (Részletes nézet) ikonban.

Képek vetítése véletlenszerû sorrendben (Display Slides in Random Order)

Ezt az opciót jelölje be, ha véletlenszerû sorrendben szeretné vetíteni az adott könyvtárban lévô fáj-
lokat! A készülék azzal a fájllal kezdi a vetítést, amelyet a diavetítés indítása elôtt megjelölt, ha nem
jelöli be ezt az opciót.

A háttérvilágítás megtartása a vetítés alatt (Keep backlight on while playing)

A háttérvilágítás szabályozását szolgáló beállítástól függetlenül megtartja a diavetítés alatt a háttér-
világítást.

A készülék bekapcsolva tartása a diavetítés alatt (Keep system power on while playing)

A készülék be-/kikapcsolására vonatkozó beállításoktól függetlenül folyamatosan bekapcsolva tartja
a készüléket a diavetítés alatt.


