ETEN M500

Pocket PC

Instrukcja obsługi

Witamy
Gratulujemy wyboru i zakupu urządzenia wyposażonego w system Windows®. Dzięki niewielkim
rozmiarom i dużym możliwościom tego urządzenia, możesz przechowywać swoje najważniejsze informacje służbowe jak i prywatne na bieżąco i pod ręką. Microsoft® ActiveSync® zwiększa możliwości
Twojego urządzenia umożliwiając synchronizację informacji znajdujących się w Twoim komputerze,
laptopie lub serwerze MS Exchange z palmtopem. Wyobraź sobie następujące sytuacje:
·

Podczas spaceru z Twoimi znajomymi aparat komórkowy dzwoni, a Twój przełożony pyta, czy
macie czas na nagłe, popołudniowe spotkanie. W tym czasie, gdy Twoi znajomi przeszukują
swoje papierowe notesy, Ty wciskasz przycisk na urządzeniu i natychmiast widzisz listę dzisiejszych umówionych terminów i spotkań. W szybki sposób możesz określić swój dostępny
czas.

·

Spotykasz się ze znajomymi na obiedzie i w kinie. Na swoim komputerze pobrałeś z Internetu
najnowsze informacje dotyczące filmu, a następnie zsynchronizowałeś je ze swoim palmtopem. Podczas obiadu wyjmujesz palmtopa i dzielisz się informacjami o filmie ze swoimi
przyjaciółmi.

·

Palmtop może oczywiście przypominać o tak zwyczajnych sprawach, jak o zbliżającym się
czasie odjazdu autobusu. Ponieważ program ActiveSync zachowuje aktualność informacji w
palmtopie, możesz bez pośpiechu przeglądać swoją listę zadań, sporządzać notatki odnośnie
nowych książek i płyt CD, które zamierzasz kupić oraz czytać i odpowiadać na wiadomości
poczty elektronicznej. Gdy powrócisz do biura, program ActiveSync przetransferuje wszystkie
zmiany, które dokonałeś w zadaniach, notatkach oraz odpowiedziach na pocztę internetową
do komputera.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Opisywany produkt nie jest naładowany po dostarczeniu od producenta. Gdy używasz tego produktu po raz
pierwszy, to przed jego włączeniem zalecane jest zainstalowanie baterii w sposób opisany w dalszej części
instrukcji, a następnie wykonanie pełnego ładowania przez 8 godzin. Przed wyjęciem podstawowej baterii
zasilającej lub instalacją karty SIM należy sprawdzić, czy dodatkowa bateria podtrzymująca jest naładowana co
najmniej w 50%, aby uniknąć utraty danych.
Wciśnięcie przycisku zasilania „Power Button” powoduje jedynie wyłączenie ekranu.
W przypadku uszkodzenia palmtopa, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego w celu
naprawy. Nie należy dokonywać prób samodzielnego demontażu palmtopa, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
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Zawartość zestawu
Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia PocketPC, sprawdź zawartość zestawu.

Œ Urządzenie Pocket PC Eten M500

• Podręcznik użytkownika

• Stylus - Piórko do sterowania ekranem dotykowym ‘ Ładowarka sieciowa
Ž Bateria

’ Kabel USB do połączenia urządzenia z
komputerem PC

• Płyta CD z oprogramowaniem Microsoft

“ S tacja dokująca

ActiveSync, Microsoft Outlook 2002 oraz CD z
instrukcją obsługi
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Zewnętrzne elementy urządzenia

1. Migawka aparatu/Kamera video
2. Przycisk regulacji głośności
3. Sterowanie głosem
4. Przycisk reset
5. Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe
6. Port podczerwieni (IR)
7. Gniazdo kart SD/MMC
8. Wyłącznik zasilania
9. Wskaźnik LED transmisji Bluetooth
10. Głośnik telefonu komórkowego
11. Wskaźnik LED
12. Ekran dotykowy
13. Przycisk szybkiego wybierania numerów/kontaktów
14. Przycisk szybkiego uruchamiania M-Desk/Today
15. Przycisk »Wyślij«
16. Przycisk nawigacji. Wciśnij centralny przycisk, aby ustawić jako klawisz uruchamiania.
17. Przycisk »Zakończ«
18. Mikrofon
19. Złącze ładowarki lub stacji dokującej
20. Miejsce na Stylus (pisak)
21. Ukryta antena
22. Soczewka wbudowanego aparatu/lampa błyskowa/ekran podglądu
23. Głośnik
24. Tylna pokrywa. Pod nią znajduje się bateria
25. Wciśnij przycisk blokujący, aby otworzyć

4

Funkcje dostępnych przycisków

Przycisk
sprzętowy

Krótkotrwałe wciśnięcie
(wciśnij raz i zwolnij)

Długotrwałe wciśnięcie
(przyciśnij na kilka sekund i zwolnij)

Migawka aparatu

Kamera video

Regulacja głośności

--

Sterowanie głosem

--

•

Przycisk Reset

--

•

Przycisk zasilania = włącza lub wyłącza
ekran

Włączanie/wyłączanie tylnego
podświetlenia

Przycisk zasilania + przycisk Reset =
„zimny” restart

--

Często wybierane numery --> Indeks -->
Kontakty (Contacts)

--

M-Desk --> ekran „Today”

--

Œ
•
Ž

‘
’
“

”

·

Zawieszenie rozmowy

·

Wyłączenie telefonu

·

Przejście do ekranu Today, gdy
korzystasz z innego programu

·

Włączenie telefonu

·

Rozłączenie połączenia GPRS

Połączenie Phone / wybieranie / ponowne
wybieranie / podejmowanie rozmowy
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Włączenie lub wyłączenie głośnika

Tylna ścianka urządzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Włóż kartę SIM do gniazda, kierując kartę złoconymi polami kontaktowymi do dołu.
Tylna pokrywa.
Podstawowa bateria.
Instalacja podstawowej baterii została przedstawiona na poniższych rysunkach.
Blokada podstawowej baterii.
Przycisk blokady tylnego panelu.

·

Instalacja karty SIM
Odwróć urządzenie Eten M500, naciśnij przycisk odblokowujący osłonę akumulatora i zdejmij osłonę .
Włóż kartę SIM do gniazda kart SIM

·

Instalacja baterii

OSTRZEŻENIE!

1.

Przed wyjęciem podstawowej baterii upewnij się, czy bateria podtrzymująca posiada stan energii co
najmniej na poziomie 50%, aby uniknąć utraty danych. Aby sprawdzić stan baterii, kliknij przycisk
, następnie Settings, zakładka System i Power.

2.

Po wyjęciu podstawowej baterii, system operacyjny będzie tymczasowo zasilany przez baterię
podtrzymującą. Wymień podstawową baterię tak szybko, jak to jest możliwe, aby uniknąć utraty
danych. Warto również wiedzieć, że bateria podtrzymująca jest ładowana przez baterię podstawową.
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Korzystanie z urządzenia Pocket PC po raz pierwszy
Ładowanie baterii – zasilacz
Œ Port USB: Do podłączenia urządzenia Pocket PC do komputera służy znajdujący się w zestawie kabel USB.
• Gniazdo zasilania.
Ž Dodatkowy port USB: Możesz do tego gniazda podłączyć myszkę USB lub pamięć przenośną.
Przewód do tego gniazda jest wyposażeniem opcjonalnym.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

W celu zdjęcia tylnej klapki, wciśnij przycisk blokujący widoczny na tylnej stronie Pocket PC. Zdejmij
blokadę podstawowej baterii i wyjmij baterię. (Jeżeli dokonujesz tego po raz pierwszy, to podstawowa
bateria oraz Pocket PC są zapakowane oddzielnie.)
Zainstaluj poprawnie podstawową baterię i zablokuj ją. Wsuń z powrotem tylną klapkę do chwili
zatrzaśnięcia, co będzie słyszane jako delikatne kliknięcie.
Podłącz okrągłą wtyczkę zasilacza do gniazda zasilającego i podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
Nastąpi automatyczne ładowanie urządzenia Pocket PC.
„Zimny” restart: Jedną ręką wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i użyj drugiej ręki, aby pisakiem
wcisnąć równocześnie przycisk Reset. Poczekaj, aż Pocket PC wykona restart, a następnie postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami kalibrowania ekranu.
Pełne naładowanie baterii zajmuje po raz pierwszy zajmuje ok. 8 godzin. Kolejne ładowania będą
zajmować ok. 3 godzin. Po naładowaniu możesz odłączyć zasilacz i korzystać z Pocket PC, jak z
każdego urządzenia mobilnego. Do prawidłowego działania urządzenia niezbędne jest JEGO regularne
ładowanie.
Sprawdź ikonę stanu baterii, znajdującą się w prawym górnym narożniku ekranu.
Wskaźnik LED znajdujący się w górnym prawym narożniku urządzenia Pocket PC sygnalizuje funkcje
związane z ładowaniem oraz działaniem.

Ładowanie
Świeci się czerwony wskaźnik LED
Telefon jest włączony
Zielony wskaźnik LED miga

Całkowicie naładowany
Czerwony wskaźnik LED jest
wyłączony
Alarm lub ostrzeżenie
Pomarańczowy wskaźnik LED
szybko miga
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Za mało energii
Czerwony wskaźnik LED
miga

Włączanie palmtopa i wykonywanie rozmów telefonicznych.

1.
2.

Włącz palmtopa. Wyjmij palmtopa ze stacji dokującej i wciśnij przycisk zasilania. Postępuj zgodnie z
poleceniami Welcome Wizard.
Telefonowanie
Naciśnij

. Wybierz numer na klawiaturze ekranowej z którym chcesz się połączyć i kliknij

Talk lub wciśnij przycisk
Aby skasować cyfrę, naciśnij <- Kliknij i przytrzymaj <Aby zakończyć rozmowę, kliknij End lub wciśnij przycisk
3.

aby skasować wszystkie cyfry.
.

Wyłącz palmtopa Naciśnij przycisk zasilania
Ciemniejący ekran.
W celu zaoszczędzenia energii akumulatora, ekran ściemnieje po ok. 10 sekundach braku aktywności.
Naciśnij dowolny klawisz aby przywrócić podświetlenie ekranu.
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Kreator konfiguracji
Gdy używasz urządzenia Pocket PC po raz pierwszy lub po wykonaniu “zimnego” restartu, system będzie żądał
od Ciebie przeprowadzenia kalibracji ekranu. Stuknij pisakiem w środek krzyżyka (+) i postępuj zgodnie z
dalszymi instrukcjami, do chwili zakończenia procedury.
Następnie Kreator konfiguracji (Configuration Wizard) zaproponuje użytkownikowi skonfigurowanie telefonu,
przycisków, systemu oraz opcji połączeń.

Œ Stuknij pisakiem na przyciskach, aby ustawić odpowiednie opcje.
• Przejdź do następnego kroku.
Ž Jeśli wyjdziesz bez zakończenia konfiguracji tych opcji, to nadal będziesz mógł ją dokończyć w dowolnym
czasie, jeśli będzie to potrzebne.
W celu włączenia Kreatora konfiguracji, stuknij pisakiem, ikonę
Configuration Wizard.

, Programs, Utilities, a następnie

Korzystanie z pisaka do wybierania opcji ekranowych
Pocket PC jest zaprojektowany do operowania poprzez interfejs graficzny. Ogólnie mówiąc, będziemy
zazwyczaj „używać pisaka do wykonywania podstawowych operacji, jak stukanie, przeciąganie oraz stuknięcie i
przytrzymanie elementu” na ekranie dotykowym. Pozostałe działania, jak reset i „zimny” restart będą wymagały
użycia końcówki pisaka.
Rozciągnij pisak do jego pełnej długości, co ułatwi posługiwanie się nim w operacjach na ekranie. Po
zakończeniu, można z powrotem złożyć pisak.
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Włączanie i wyłączanie urządzenia

Tryb energooszczędny (uśpienia)
1.

Wciśnij przycisk zasilania znajdujący się w górnej części Pocket PC, aby uaktywnić tryb uśpienia
(Sleep mode). W tym czasie ekran pozostaje wyłączony a wszystkie urządzenia peryferyjne wchodzą w
tryb energooszczędny. Jednakże jeśli telefon jest włączony, to nadal może on pozostawać w trybie
czuwania.

2.

W celu późniejszego włączenia ekranu, po prostu wciśnij przycisk zasilania.

3.

Stuknij pisakiem
, Settings, zakładka System, Power, a następnie zakładka Advanced, aby
uaktywnić automatyczne wyłączanie urządzenia po określonym czasie.

Włączanie ekranu
Opisywane urządzenie zostało zaprojektowane z wykorzystaniem funkcji energooszczędnej. Jeżeli ekran jest
wyłączony, to wciśnij przycisk zasilania zlokalizowany w górnej części urządzenia, aby włączyć ekran.
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Jeżeli ekran jest zbyt ciemny i nie widać wyświetlanych elementów wystarczająco wyraźnie, to możesz ustawić
odpowiedni poziom jasności dla podświetlenia. Są dwie metody, które zastosować w tym celu:
1.

Przytrzymaj wciśnięty przez chwilę przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.

2.

Stuknij pisakiem

, Settings, zakładka System, Backlight, a następnie zakładka Backlight Level.

12

Restart urządzenia Pocket PC
Reset: Użyj pisaka do wciśnięcia przycisku „Reset Button”, znajdującego się na tylnej części Pocket PC.

„Zimny restart”: Jedną ręką wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „Power Button” i użyj drugiej ręki, aby
pisakiem wcisnąć równocześnie przycisk Reset. Poczekaj, aż Pocket PC wykona restart, a następnie postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami kalibrowania ekranu. Stuknij pisakiem w środek krzyżyka (+) i postępuj
zgodnie z dalszymi instrukcjami, do chwili zakończenia procedury.

OSTRZEŻENIE!
1.

Po wykonaniu zimnego restartu, system zachowa Microsoft Windows, pre-instalowane programy oraz
pliki zapisane na dysku Flash. Pozostałe elementy, jak dane wprowadzone przez użytkownika, nowe
zainstalowane programy i ustawienia użytkownika będą utracone.

2.

Po wykonaniu resetu systemu, wszystkie wymienione powyżej dane zostaną zachowane.
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Synchronizacja z programem Outlook
Jeśli używasz Outlook na komputerze stacjonarnym, możesz synchronizować pocztę, kontakty, kalendarz i inne
dane ze swoim palmtopem.
1.

Instalacja ActiveSync na stacjonarnym komputerze PC
Nie podłączaj palmtopa do stacjonarnego komputera PC poprzez kabel USB dopóki nie jest
zainstalowane oprogramowanie ActiveSync.
Włóż płytę CD palmtopa do napędu CD w komputerze stacjonarnym.
Uruchomi się okno programu Pocket PC CD. Kliknij zieloną strzałkę a następnie kliknij Start Here,
i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

2.

Ustanawianie połączenia
Podłącz kabel USB do komputera stacjonarnego, włącz palmtopa i włóż go do stacji dokującej. W
chwili wykrycia palmtopa przez komputer stacjonarny, uruchomi się ActiveSync New Partnership
Wizard. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Po zakończeniu ustanawiania połączenia (partnership), dane zostaną zsynchronizowane pomiędzy
komputerem stacjonarnym i palmtopem.

Ustawianie konta poczty elektronicznej lub używanie poczty
poprzez Internet
Jeśli posiadasz konto poczty elektronicznej wraz z usługami internetowymi, możesz wysyłać i odbierać pocztę
elektroniczną ze swojego palmtopa.
Jeśli masz dostęp do swojego konta emailowego poprzez stronę internetową na swoim komputerze
stacjonarnym, także możesz mieć dostęp do tego konta ze swojego palmtopa.
Konfiguracja poczty na palmtopie
Kliknij

Start > Messaging.

W Messaging, kliknij Accounts > New Account. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Używanie poczty za pomocą Internetu
Kliknij

Start > Internet Explorer.

Wpisz adres strony internetowej z której chcesz odczytać swoją pocztę, np. www.optimus.com, a następnie
kliknij zieloną strzałkę obok pola adresu. Zaloguj się na swoje konto lub użyj poczty opartej na przeglądarce
internetowej.
Typ serwera, nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej, nazwa użytkownika, hasło.
Spytaj się swojego dostawcy usług internetowych (ISP) o powyższe informacje przed rozpoczęciem procesu
logowania.
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Robienie zdjęć i wysyłanie ich pocztą elektroniczną
Robienie zdjęć
Kliknij
Start > Programs > Multimedia > Camera. Ekran zacznie pokazywać obraz
widziany przez obiektyw aparatu. Naciśnij przycisk Camera, najwyżej położony na lewej
krawędzi palmtopa aby zrobić zdjęcie.
Wysyłanie zdjęć pocztą
Kliknij
Start > Messaging > New.
Aby wybrać konto, kliknij listę From i wybierz konto z którego chcesz korzystać.
Wpisz adres emailowy odbiorcy, temat i treść wiadomości.
Aby dodać zdjęcie, kliknij Tools > Add Attachment, i wybierz plik który chcesz dołączyć.
Kliknij Send.
Przyciemniony ekran
Ekran przyciemni się jeśli nie naciśniesz jakiegoś klawisz przez więcej niż 30 sekund.
Naciśnij dowolny klawisz aby przywrócić podświetlenie ekranu.
Przeglądanie zdjęć
Kliknij Start > Programs > Multimedia > Multimedia Manager.
Kliknij View > Picture w celu przejrzenia wszystkich zdjęć jednocześnie lub kliknij
ShowType w celu uzyskania większych obrazków.

Wprowadzanie tekstu, liczb i symboli
Twój palmtop oferuje kilka sposobów wprowadzania danych:
·
·
·

Użyj klawiatury ekranowej Soft Keyboard do wpisywania liter drukowanych.
Block Recognizer oraz Letter Recognizer przekształcają wpisywane ręcznie znaki na "maszynowe".
Transcriber konwertuje wpisywane ręcznie słowa na słowa napisane "maszynowo".

Powyższy zrzut ekranu pokazuje panel klawiatury ekranowej.
Kliknij okno tekstowe aby wyświetlić wybrany panel wprowadzania danych, w tym przypadku Klawiaturę.
·
Aby wprowadzić znaki kliknij je na klawiaturze.
·
Aby otworzyć wybrany panel wprowadzania, kliknij przycisk Input Panel.
·
Aby wybrać panel wprowadzania kliknij strzałkę i wybierz panel który chcesz używać.
·
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania Block Recognizer i Letter Recognizer, kliknij
znak zapytania umieszczony obok obszaru wpisywania.
·
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania Transcriber, kliknij znak zapytania na jego pasku
komend.
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Wykonywanie i odbieranie rozmów
Wykonywanie rozmowy:
Naciśnij

, aby pojawił się ekran telefonu. Wpisz numer i kliknij Talk lub naciśnij

Odbieranie rozmów:
Naciśnij

, lub kliknij Talk na ekranie telefonu.

Kończenie połączenia:
Naciśnij

albo kliknij End na ekranie telefonu.

Połączenia alarmowe:
Naciśnij

. Wybierz numer alarmowy (nawet jeśli palmtop jest zabezpieczony), i naciśnij

Wyciszanie dzwonka rozmowy przychodzącej:
Naciśnij przycisk kontroli głośności.
Szybkie wybieranie
Utwórz szybkie wybieranie dla danego numeru:
Naciśnij
. Kliknij Speed Dial > New. Otworzy się lista kontaktów. Kliknij żądany kontakt. Wybierz
dany numer. Wybierz numer szybkiego wybierania który będzie przypisany do danego numeru telefonicznego,
i kliknij OK.
Użycie szybkiego wybierania:
Naciśnij

. Kliknij Speed Dial, a następnie kliknij dany numer szybkiego wybierania
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