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     Használat előtt olvassa el
A KÉSZÜLÉK NINCS FELTÖLTVE, MIKOR KIVESZI A DOBOZBÓL.

TÖLTÉS KÖZBEN NE TÁVOLÍTSA EL AZ AKKUMULÁTORT.

A SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSEKOR A KÉSZÜLÉK LEGYEN MINDENKÉPPEN KIKAPCSOLVA, 
ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A SIM KÁRTYA A HELYÉRE KATTANT.

A KÉSZÜLÉK KÜLSŐ BORÍTÁSÁNAK FELNYITÁSA, ILLETVE MEGRONGÁLÁSA ESETÉBEN 
A GARANCIA ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLIK.

ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZET
Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben, vagy gyúlékony anyagok közelében a készüléket 
ki kell kapcsolni, és a jelzéseket, utasításokat szigorúan be kell tartani. Az ilyen környezetben 
fellobbanó szikra robbanást okozhat, melynek eredménye testi sérülés, esetleg halál, is lehet. A 
készüléket nem tanácsos benzinkutaknál és egyéb töltőállomásoknál használni. Töltőállomásokon, 
kémiai reaktorokban, illetve bármilyen robbantási művelet helyszínén be kell tartani a rádió 
felszereléssel kapcsolatos előírásokat. A robbanásveszélyes környezeteket gyakran – de nem 
mindig – egyértelmű jelek jelzik. Ebbe beletartoznak a töltőállomások, a hajók fedélzet alatti részei, 
bármilyen üzemanyag, vagy vegyszer kereskedelmével, tárolásával foglalkozó helyiségek, és olyan 
területek, ahol a levegő vegyszereket, vagy port, fémrészecskéket tartalmaz.

MAGÁNJOGI MEGSZORÍTÁSOK
Bizonyos országokban a telefonbeszélgetések felvételének teljes közlését írják elő, és arra kötelezik 
a felhasználókat, hogy a beszélgető felet informálnia kell arról, hogy rögzíti beszélgetésüket. Az MDA 
III rögzítési funkciójának használatakor tartsa be az ország erre vonatkozó törvényeit, előírásait.
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Fontos biztonsági óvintézkedések
A termék használatakor a következő biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani a 
lehetséges jogi sérelmek elkerülése érdekében.

n ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A termék energiaforrásaként kizárólag a mellékelt akkumulátor használható, bármilyen 
másfajta áramellátás veszélyt jelenthet, és a készülékkel kapcsolatos minden garanciát 
érvénytelenít.

n Légi közlekedési biztonság
A termék repülőgépek fedélzetén való használatát a légi járművek navigációs rendszerére, 
illetve kommunikációs hálózatára kifejtett zavaró hatása miatt a legtöbb országban törvény 
tiltja.

n Környezeti előírások
Ne használja a terméket töltőállomásokon, benzinkutaknál. Szintén tiltott a termék 
használata üzemanyagraktárakban, vegyi kombinátokban, vagy egyéb robbanószereket 
tartalmazó helyeken.

n Közúti biztonság
Mozgásban lévő járművek vezetőinek tilos kézi telefonkészüléket használniuk, kivéve 
vészhelyzet esetén. Néhány országban a kézi használatot nem igénylő készülékek 
használata, mint alternatív megoldás, megengedett.

n Orvosi műszerek működésében okozott zavar
A termék orvosi műszerek helytelen működését okozhatja. A készülék használata minden 
kórházban és orvosi klinikán szigorúan tilos.

n Nem ionizáló sugárzás
A sugárzási teljesítmény és az interferencia biztonsága érdekében a készülék csak a 
feltételezett normális körülmények között használható. Csakúgy, mint más mobil rádióadó 
készülékek esetében, a kielégítő használat és a személyi biztonság érdekében nem 
szabad az emberi test semelyik részének sem túl közel lennie az antennához a készülék 
működése közben.
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1.1 Az MDA III
Felülnézet, baloldali nézet és elölnézet

Felvétel
Hangjegyzet készítéséhez vagy 
a hangirányítás elindításához 
nyomja meg.

Hangerő
A FEL/LE gomb 
megnyomásával a készülék 
hangereje szabályozható.

Kamera (opcionális)
Megnyomása beindítja 
a kamerát, következő 
megnyomása pedig képet 
készít.

Infravörös port
Lehetővé teszi a kábel, illetve 
vezeték nélküli fájl- vagy 
adatcserét.

Start
Megnyomása megjeleníti a 
Program menüt.

Hívás/Küldés
Bejövő hívások fogadásához 
vagy egy szám hívásához 
nyomja meg.

Üzenetek
Megnyomása azonnali 
hozzáférést biztosít az E-mail, 
vagy SMS/MMS üzenetekhez.

Be/Kikapcsolás/Hátsó 
világítás

A zseb PC és a hátsó világítás BE/
KI kapcsolásához nyomja meg.

Fülhallgató bemenet
Ide dugja be a fülhallgatót.

Hangszóró
Audio fájlok és 

telefonbeszélgetések 
hallgatása.

Naptár
A gomb megnyomása gyors 

hozzáférést biztosít a 
naptárhoz.

Érintőképernyő

Zseb IE
Nyomja meg a kereső 

elindításához, hogy 
szörfözhessen az interneten.             

OK/Bezár
Vége

Hívás befejezéséhez 

MMC/SD kártyák vagy SDIO 
tartozékok nyílása
Ide helyezze az MMC/SD kártyát, illetve az 
SDIO tartozékot.

Telefonkönyv
A Telefonkönyvhöz való gyors 
hozzáféréshez nyomja meg.

Irányítópult
Le/fel és jobbra/balra 

irányítás a legördülő menük 
bármelyikében, illetve a 
program instrukcióknál. 
Az irányítópult közepén 

elhelyezkedő Action gombbal 
választható ki egy-egy opció. 

Billentyűzet
Nyomja meg egy betű/
szimbólum beírásához.
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Jobb oldali nézet, hátsó nézet, alulnézet

Önarckép tükör

Kamera lencse

Akkumulátor

Nyitó/Záró kallantyú
A kallantyú meghúzásakor az 

akkumulátor kivehető lesz.

Soft Reset 
Használja a tűt a készülék 

újraindításához.

Mikrofon

Autó antenna csatlakozó
A telefon autóantennához köthető, így 
kiváló vételminőség biztosítható.

Tű és tűtartó nyílás

Információs LEDek
Jobb oldal:
GSM készenlét, üzenet, GSM 
hálózati státusz, PDA jelentés, 
akkumulátor töltöttség.

Bal oldalon:
Bluetooth, WiFi, energiaszint, 
RF jel helyzete.

Sync csatlakozó
Ezt a csatlakozót használja adatok 
szinkronizálásakor, átvitelekor, illetve az 
akkumulátor töltésekor.
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1.2 Az akkumulátor
Az MDA III készülék egy újratölthető Li-ion polimer akkumulátort 
tartalmaz. Az akkumulátor energiája attól függ, hogy beszél-e a 
telefonon, használja-e a PDA-t, vagy hogy készenléti üzemmódban 
van-e.

Az akkumulátor élettartama:

n   Beszélgetési idő (Talk-time): 3-4 óra.

n   PDA: 15 óra (kb.). 

n   Készenlét (Standby): 168 óra (kb.).

n   Adatvisszatartás (Data retention time): 72 óra.

A fenti adatok egyszerre egyetlen funkció használatára vonatkoznak. 
Az élettartam a funkciók variálásával változik.

FIGYELEM: Tűzesetek és égési sérülések elkerülése végett ne 
szerelje szét, ne törje el, ne szurkálja, ne zárja rövidre a külső 
érintkezéseket, ne melegítse 60°C (140°F) fölé, ne tegye tűzbe, 
vagy vízbe. Csakis a gyártó által forgalmazott akkumulátorral 
helyettesíthető. A helyi előírásoknak megfelelően kezelje a kido-
bandó akkumulátort.

Adatvisszatartás
Rendkívül fontos az akkumulátor lemerülésének elkerülése. Mivel az 
MDA III nem rendelkezik winchesterrel, ezért az összes adatot és új 
programot a RAM raktároz. Abban az esetben, ha az akkumulátor 
teljesen lemerül, az összes adat és újonnan installált program elves-
zik. Csakis az alapprogramok maradnak a memóriában.

Az ilyesféle adatvesztés elkerülése érdekében a főakkumulátor 
egy része 72 órán (72 hours) keresztül biztonságosan tárolja az 
adatokat, ha lemerült az akkumulátor. A kiegészítő, belső tartalékak-
kumulátort arra tervezték, hogy a főakkumulátor eltávolítása esetében 
ne vesszenek el az adatok. 20 percen (20 minutes) keresztül óvja 
az adatokat.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő belső 
tartalékakkumulátor energiája legalább 50%-ON VAGY AFÖLÖTT 
(50% OR ABOVE) van, mielőtt az akkumulátort eltávolítja. A Start 
menüben > Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Energia 
(Power) opciókat.
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A készülék feltöltése
A készüléket a következő módszerekkel töltheti fel:

1.     Helyezze az MDA III-at töltőre és kösse egy 
külső áramforráshoz az AC adapterrel. Az 
MDA III első használata előtt legalább 8 
órányi töltés szükséges. Egyébként minden 
nap helyezze a készüléket az töltőre egy 
rövid időre, hogy az akkumulátor ismét 
teljes kapacitáson működhessen.

2.     Kösse az AC adaptert egy opcionális USB 
kábel csatlakozóhoz. Kösse az MDA III-at 
közvetlenül egy külső áramforrásra.

3.     Kapcsolja az adaptert az opcionális adapter 
átalakítóhoz, így az MDA III adaptere 
közvetlenül egy külső áramforráshoz 
köthető, a töltő használata nélkül is.

 4.    Ha az MDA III rendelkezik tartalék 
akkumulátorral, azt is belehelyezheti a 
töltőbe töltés céljából.

Csatlakoztassa az MDA 
III Sync konnektorához

Csatlakoztassa 
az AC adapterhez

Helyezze 
a tartalék 
akkumulátort a 
feltöltéshez a 
nyílásba

Csatlakoztassa az MDA 
III Sync konnektorához

Dugja az adaptert 
egy konnektorba

Csatlakoztassa az 
USB szinkronizáló 
kábelt a 
számítógéphez

Csatlakoztassa a töltőt az 
USB Kábel csatlakozóhoz
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Lemerülőben lévő akkumulátor esetében
Ha a gyenge elem üzenet megjelenik, azonnal mentsen el minden aktív adatot, hajtson végre egy 
szinkronizációs eljárást a számítógépével, és kapcsolja ki az MDA III készüléket. A belső tartalék ak-
kumulátor kizárólag akku- vagy SIM-kártya csere esetén képes megőrizni az adatokat. A kikapcsolás 
(gyenge elem) miatti kikapcsolás adatvisszatartási időtartama 72 óra.

Dugja az adaptert a töltő 
hátsó részébe

1.3 Tartozékok

USB töltő
Az MDA III készülékhez tartozik egy USB töltő. Az töltő lehetővé 
teszi az MDA III feltöltését, csakúgy mint az MDA III és számítógép 
közötti adatszinkronizációt.

A szinkronizáláshoz az USB töltőt (USB Cradle) a számítógépen 
található USB porthoz kell csatlakoztatni.

Az akkumulátor feltöltéséhez az adaptert a töltő hátsó részébe kell 
helyezni.

AC adapter és DC átalakító

Az AC adapter és a DC konverter használata lehetővé teszi a töltő 
nélküli feltöltést.

USB Sync kábel
Az opcionálisan választható USB Sync kábel lehetővé teszi a töltő 
nélküli szinkronizálást.

Headset
A headseten található egy hangerő-szabályozó gomb, valamint egy 
másik, ami a telefonhívások felvételére szolgál.



2. fejezet
MDA III alapismeretek

2.1 Indítás
2.2 Információ bevitele

2.3 Írás a kijelzőre
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2.5 Üzenet felvétele
2.6 Információ keresése
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2.1 Indítás

Kijelző megnyomása és hitelesítés
Az MDA III első beüzemelésekor a kijelző hitelesítése megy végbe, mégpedig úgy, hogy egy kereszt közepét 
kell megnyomnunk a tű segítségével, ezzel biztosítva, hogy a továbbiakban amikor a tűvel megnyomjuk a 
képernyőt, a kiválasztott opciók fognak aktiválódni.

A kijelző újrahitelesítése

Ha az MDA III nem pontosan reagál a kijelző megnyomására, akkor újrahitelesítésre van szükség:

1.   Nyomja le a Start menü > Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Kijelző (Screen) gombot.

2.   Nyomja meg az Kijelző állítása (Align Screen) gombot az Általános (General) kategóriában és hitelesítse 
újra a kijelzőt, ahogy az a fentiekben le van írva.

Újrahitelesítésnél nyomja meg a célpontot határozottan és pontosan.

Kijelző iránya

Az Állított (Portrait) és Fektetett (Landscape) mód közötti választáshoz válassza az Irány (Orientation) 
opciót a Start menü > Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Kijelző (Screen) lenyomásával. Állított 
módban könnyebb bizonyos programokat megtekinteni, vagy szerkeszteni; míg a fektetett mód ideális hosszabb 
szövegfájlok megtekintsére.

A ClearType-ot támogató programok szövegének könnyebb elolvasása érdekében nyomja meg a ClearType 
gombot és válassza az ClearType aktiválása (Enable ClearType) opciót.

A szöveg méretének megváltoztatásához, az olvashatóság növelése céljából, válassza a Szövegméret (Text 
Size) gombot. Állítsa be a kedve szerinti szöveg méretét.

Fektetett mód

Állított mód
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A Mai Nap ablak

A Mai Nap (Today) ablak fontos információkat közöl a kiválasztott napról, mint például megbeszélt ta-
lálkozók és a készülék státusz ikonjai. Nyomja meg a Mai Nap (Today) ablakban kilistázott információk 
közül valamelyiket, hogy az azzal kapcsolatban lévő programokhoz hozzáférhessen.

1.   Nyomja meg a programok menülistájának megjelenítéséhez.

2.   Nyomja meg a hívásinformáció megtekintéséhez.

3.   Nyomja meg a hálózati állapot és opciók megtekintéséhez.

4.   Nyomja meg a hangerő szabályozásához, vagy a hang némításához.

5.   Időformátum megváltoztatása (hosszan megnyomva)

6.   Nyomja meg a dátum és idő megváltoztatásához.

7.   Nyomja meg a tulajdonosi információk megváltoztatásához.

8.   Napi teendők vázlata. Nyomja meg a kapcsolódó program megnyitásához.

9.   Új teendő beviteléhez nyomja meg.

10  Nyomja meg az ActiveSync csatlakozásának befejezéséhez, a Bluetooth KI/BE kapcsolásához vagy a  
Wireless LAN Manager aktiválásához.

A Mai Nap (Today) ablakhoz más programokból való visszatéréshez válassza a Start menüben a 
Mai Nap (Today) opciót. Az ablak beállításaihoz, a háttérképet is beleértve, válassza a Start menü > 
Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Mai Nap (Today) opciókat. További információért 
olvassa el az 5.fejezetet.

1 42 3 5
6

7

8

9

10
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Jelzések
Az MDA III állapotjelzései a Mai Nap ablak jobb felső sarkában találhatók. Felsorolunk néhány gyakori 
jelzést. Ha nem biztos egy ikon jelentésében, nyomja meg a tű segítségével, és egy párbeszéd ablak 
elmagyarázza funkcióját, és hogy hogyan változtathatja meg a beállításokat.

  Főakkumulátor lemerülőben.

  Hangerő bekapcsolva. Nyomja meg a hangerő-, illetve a rezgés beállításához.

 Tartalékakkumulátor lemerülőben.

  Adatkapcsolat aktív.

  Az MDA III más hálózat területén roaming-ol.

   Egy vagy több Gyorsüzenet érkezett.

   Egy vagy több E-mail, vagy MMS érkezett.

  Hálózati állapot bekapcsolva. Az oszlopok a kapcsolat erősségét jelzik.

  Jelzi, hogy több figyelmeztető ikon megjelenítése szükséges. Nyomja meg az ikont az összes 
megjelenítéséhez.

  Jelzi, hogy az MDA III WLAN kapcsolatban van.

  Jelzi, hogy az MDA III PC szinkronizálása folyamatban van.

  Jelzi, hogy az MDA III TrueFax-ot indít.

  Jelzi, hogy az MDA III indítja a hívóazonosítót.

Figyelmeztetések
Az MDA III különféle módokon figyelmeztet, emlékeztet egy-egy tennivalóra, vagy arra, hogy üzenet 
érkezett. Például, ha a Naptárba bejegyzett egy időpontot, vagy egy teendőt a megfelelő időponttal, vagy 
beállította az ébresztést az Óra menüpontban, akkor a következő módok bármelyikén figyemeztetheti 
a készülék:

n Üzenetet jelző doboz jelenik meg a kijelzőn.

n Egy Ön által beállított hangsor játszódik le.

n Fény villan a MDA III készüléken.

n Az MDA III készülék rezeg.

Az ezek közül való választáshoz válassza a Start menü > Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) 
> Hangok és Figyelmeztetések (Sounds & Notifications) opciókat. Az itt beállított opciók az egész 
MDA III készülékre érvényesek.
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Pop-up menük
Egy kiválasztott elem esetén a kívánt művelet gyors elvégzéséhez használja a pop-up menüket. A pop-up 
menübe lépéshez tartsa nyomva hosszan azt az elemet, amelyen a kívánt műveletet el akarja végezni. 
A menü megjelenése után válassza ki a kívánt műveletet, vagy kattintson bárhová a menün kívül, hogy 
bezárja azt a művelet elvégzése nélkül.

Irányítópult
A kijelző tetején található irányítópult az aktív programokat és az aktuális időt mutatja, és segítségével 
váltogathat a programok között, illetve bezárhatja az ablakokat.

1.   Nyomja meg, hogy egy másik programra váltson.

2.   Nyomja meg, hogy egy nemrég használt programra váltson.

3.   Nyomja meg több program megtekintéséhez.

4.   Készülék beállításainak megváltoztatásához nyomja meg.

5.   Nyomja meg az aktuális oldal Súgó (Help) menüjének megjelenítéséhez.

Parancs sor
A kilelző alján elhelyezkedő Parancs sor a programokon belüli feladatok irányítására szolgál. Tartalmaz 
menü neveket, gombokat és a Beviteli Panel (Input Panel) gombot.

F
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1.   A jelenlegi programban új tétel létrehozásához nyomja meg az Új (new) gombot.

2.   Menü parancsok kiválasztásához nyomja meg.

3.   Gomb parancsok kiválasztásához nyomja meg.

4.   Bemeneti Panel megtekintéséhez nyomja meg.

Egy gomb nevének megtekintéséhez tartsuk nyomva azt a tű segítségével. Húzza el a tűt a gombról, 
nehogy a parancsot végrehajtsa.

Programok
A programok közötti váltogatás a Start menüből való kiválasztással történik.

Egy bizonyos programhoz való eljutáshoz válassza a Start menü > Programok (Programs) opciókat, 
majd a program nevét. Egyes programok között úgy is váltogathat, hogy a készüléken megnyomja a 
program gombot. A Gombok (Button) beállítását lásd az 5.fejezetben.

Emlékezzen rá, hogy az itt felsorolt programok mindegyike telepítve van a készülékre a vásárlás 
időpontjában.

A következő listán a készüléken lévő programok szerepelnek a teljesség igénye nélkül. Nézze meg az 
MDA III Alkalmazás CD (Application CD) -t további telepíthető programok listájához.

Ikon Leírás
Az ActiveSync a készülék és egy számítógép közötti adatokat szinkronizálja.

A Naptár (Calendar) a megbeszélt időpontok tárolására, illetve találkozók megszervezé-
sére alkalmas.
A Telefonkönyv (Contacts) kollégái és barátai adatait tárolja.

Az Üzenetek (Messaging) SMS és E-mail üzenetek küldésére és fogadására alkalmas.

A Zseb IE (Pocket IE) weboldalakon keres, ahonnan programokat és fájlokat tölthet le.

A Jegyzetek (Notes) kézzel írt, vagy gépelt feljegyzéseket, rajzokat, vagy felvételeket 
tárol.
A Telefon (Phone) hívásokat kezdeményez/fogad, és kapcsol a hívások között.

A Teendők (Tasks) az Ön teendőit rendszerezi és emlékezteti a fontos eseményekre.

A GPRS Monitor megmutatja GPRS kapcsolatait, illetve azok pénzügyi vonzatait.

A Zip segítségével memóriát és tárolási kapacitást takaríthat meg.
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2.2 Információ bevitele
Információ bevitele a következő módokon lehetséges:

n Szinkronizálás (Synchronizing): ActiveSync használatával a számítógép és a készülék közötti információcsere 
(az ActiveSync-ről részletesebb információ a 4.fejezetben)

n Gépelés (Typing): A készülék alsó részén elhelyezkedő Beviteli Panel (Input Panel) vagy billentyűzet 
segítségével gépelt szöveg beírása. A képernyőn található lágy billentyűzet megnyomásával, a billentyűzet 
megnyomásával, vagy a kézírást felismerő szoftver használatával is véghez vihető.

n Írás (Writing): A tű segítségével közvetlenül a kijelzőre írhat.

n Rajzolás (Drawing): A tű segítségével közvetlenül a kijelzőre rajzolhat.

n Felvétel (Recording): Hozzon létre különálló felvételt, vagy ágyazzon be egy felvételt egy dokumentumba, vagy 
jegyzetbe.

Ikon Leírás
A Windows Media audio és video fájlokat játszik le.

A Zseb Excel-lel (Pocket Excel) Excel táblákat készíthet, tekinthet meg, illetve szerkesz-
thet.
A Zseb Word-del (Pocket Word) MS Word dokumentumokat készíthet, tekinthet meg, illetve 
szerkeszthet.
Az MSN Messenger azonnali üzeneteket küld és fogad.

A Képek (Pictures) gyűjti, rendszerezi és válogatja a jpg fájlokat.

A Számológép (Calulator) alapszintű számítások végzésére alkalmas.

Játékok (Games), például Jawbreaker és Passziánsz (Solitaire) is találhatók a készül-
éken.
A Fájl Explorer (File Explorer) segítségével az MDA III-on található összes fájl 
megtekinthető.
A Kamera (Camera) képeket, illetve felvételeket készít.

Az Album JPG /.BMF /.GIF fájlokat gyűjt, rendszerez és válogat.

A Képes Telefonkönyv (Photo Contacts) képet rendel a Telefonkönyvben (Contacts) 
szereplő személyekhez, és előkészíti a Hívóazonosító funkciót (Caller ID).

A Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager) segítségével vezeték nélküli kapcsolatokat 
hozhatunk létre.
A WLAN Manager WiFi kapcsolatokat hoz létre.

A Vezeték nélküli Modem (Wireless Modem) az MDA III készüléket, mint számítógépre kötött 
külső modemet használja.
A SIM Manager a SIM kártyára mentett Telefonkönyv (Contacts) névjegyzéklistáját gyűjti, 
rendszerezi és válogatja.
Az xBackup az MDA III fájlait menti.

A Eszköz Készlet (STK) (Tool Kit (STK)) segítségével hozzáférhet a szolgáltató által nyújtott 
információkhoz és egyéb szolgáltatásokhoz.
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A Beviteli Panel használata

Használja a beviteli panelt bármely készüléken lévő programba való információ bevitelére. Gépelhet 
a Billentyűzet (Keyboard), a lágy Billentyűzet (Keyboard), a Betűfelismerő (Letter Recognizer), 
Kliséfelismerő (Block Recognizer), vagy Átíró (Transcriber) segítségével. Minden esetben a szöveg 
gépelt formátumban jelenik meg a kijelzőn.

A Billentyűzet használata

A fő kijelző felfelé csúsztatásával előkerül a billentyűzet. Kis betűk begépeléséhez nyomja meg a megfelelő 
betűt valamelyik ujjával.

Egyedülálló nagybetű, vagy szimbólum beviteléhez nyomja meg a  gombot.

Folyamatos nagybetűs gépeléshez nyomja meg a  >  gombokat. A kioldáshoz nyomja le a  > 
 gombot. Szám, vagy szimbólum beírásához nyomja meg a -t.

Szám-, vagy szimbólumsor beírásához nyomja meg kétszer a -t.

£

£

Beviteli panel opcióinak 
megvál toztatásához 
nyomja meg
Beviteli panel 
kiválasztásához nyomja 
meg
Beviteli panelek listájának 
megtekintéséhez nyomja 
megKiválasztott beviteli 

panel megnyitásához 
nyomja meg
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A lágy billentyűzet használata

A beviteli panel eltüntetéséhez, illetve megjelenítéséhez nyomja meg a Beviteli Panel gombot . A 
lehetőségek megtekintéséhez nyomja meg a Beviteli Panel (Input Panel) melletti nyilat. Nyomja meg a 
Beviteli Panel (Input Panel) gomb  melletti nyilat, és válassza a Billentyűzet (Keyboard) opciót.

Kis betűk gépeléséhez használja a tűt. Egyedülálló nagybetű, vagy szimbólum beírásához nyomja meg a 
Shift gombot. Folyamatos nagybetűs íráshoz, vagy szimbólum beírásához nyomja meg a CAP gombot. 
Egyedülálló nagybetű beírásának egy másik módja a tűnek a betűn való, rövid idejű rajtatartása.

Szóköz beírása, a szóköz billentyűn kívül, megtörténhet, úgy hogy a betűn rajtatartjuk a tűt, majd jobbra 
felé húzzuk azt. Egy karakterrel való visszalépéshez a visszalép gomb lenyomása helyett nyomja le és 
tartsa bármely gombot és ezt követően húzza a tűt legalább két karakteren át balra.

Visszatérő szavak elraktározásához, nyomja meg a billentyűzet bármelyik részét és húzza lefelé a tűt. 
A beviteli panel használatakor a készülék szótárából előhozza a beírni kívánt szóval vélhetően egyező 
szavakat, és az megjelenik a beviteli panel fölött. Ha a megjelent szót a tű segítségével megnyomjuk, az 
rögtön a szövegbe illesztődik. Minél többet használja a készüléket, annál több szót ismer fel.

A szóajánló opciók megváltoztatásához a Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes 
(Personal) > Bevitel (Input) > Szókiegészítés (Word Completion) gombokat.

Részletesebb információ az 5.fejezetben olvasható.

Nyomja meg a szó 
hozzáadásához, ha az megfelelő
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A Betűfelismerő használata
A Betűfelismerő (Letter Recognizer) és a tű segítségével pontosan úgy írhat levelet, mintha papírra 
vetné.

1.   A Beviteli Panel gomb  melletti nyíl megnyomása után válassza a Betűfelismerő (Letter Recognizer) 
opciót.

2.   Írja a levelet a megjelenő ablakba.

A levél írása közben a kézírás gépelt szöveggé konvertálódik, ami megjelenik a képernyőn. Speciális 
utasításokkal kapcsolatban, a Betűfelismerő (Letter Recognizer) használatakor nyomja meg az írómező 
melletti kérdőjelet .

A Kliséfelismerő használata
A kliséfelismerővel (Block Recognizer) olyan karaktervonásokat lehetséges bevinni, melyek más 
készülékeken használtakhoz hasonlítanak.

1.   A Beviteli Panel gomb  melletti nyíl megnyomása után válassza a Kliséfelismerő (Block Recognizer) 
opciót.

2.   Írja a levelet a megjelenő ablakba.

A levél írása közben a kézírás gépelt szöveggé konvertálódik, ami megjelenik a képernyőn. Speciális 
utasításokkal kapcsolatban, a Kliséfelismerő (Block Recognizer) használatakor nyomja meg az írómező 
melletti kérdőjelet 

Váltás Átíró funkcióra
Az Átíró (Transcriber) segítségével a kijelző bármely részére úgy írhat, mint papírra. A Betűfelismerő 
(Letter Recognizer) vel és a Kliséfelismerő (Block Recognizer) vel ellentétben az Átíró (Transcriber)val 
egy, vagy több mondatot is írhatunk. Várjon, és bízza az Átíró (Transcriber)ra, hogy a kézzel írott betűket 
gépeltté változtassa.

1.   A Beviteli Panel gomb melletti nyíl megnyomása után válassza az Átíró (Transcriber) opciót.
2.   Írjon bárhova a kijelzőn belül.

Speciális utasításokkal kapcsolatban, a Kliséfelismerő (Transcriber) használatakor nyomja meg a jobb 
alsó sarokban lévő kérdőjel gombot.

Az átírás írásjelekkel való ellátása:
1.   Az eszközök sorban nyomja meg a billentyűzet gombot  .

2.   Gépelje be a kívánt írásjeleket.

3.   Nyomja meg újra a billentyűzet gombot  a billenytűzet elrejtéséhez.

Az Átíróval való írás elsajátítása:
1.   Az eszközök sorban nyomja meg a  gombot.

2.   Megjelenik a Betűforma Kiválasztó (Letter Shapes Selector) ablak.

n A kijelző alján válassza ki az átalakítani kívánt betűt.

n A kijelző tetején nyomja meg a betű képét, és az lassan újrarajzolódik, az írásmód logikáját követve.
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n Válassza ki, milyen gyakran írja a bizonyos betűt ezzel a módszerrel.

Miután az összes betűvel végrehajtotta a fent leírtakat, elmentheti, mint profil, ha megnyomja a Fájl 
(File) > Mentés (Save) gombokat.

Profilok használata
A Betűforma Kiválasztó (Letter Shape Selector) kétfajta profilt ismer: Tulajdonosi (Master) és Vendég 
(Guest) profilokat:

n A Tulajdonosi (Master) értelemszerűen a zseb PC elsődleges felhasználójának beállításait tartalmazza, 
melyekre a Vendég (Guest) beállítások nincsenek semmilyen hatással.

n A Vendég (Guest) profil ideiglenes felhasználók számára létezik.

Szöveg szerkesztése és kijelölése
Minden egyes beviteli program rendelkezik irány és backspace gombokkal, a nyelvtani hibák kijavítása 
és hiányzó részek pótlása céljából. Természetesen a tű is használható kiegészítés céljából.

Beírt szöveg kiválasztásához húzza a tűt keresztül a szövegen. Szöveg kivágásához, másolásához és 
beillesztéséhez tartsa nyomva a tűt a kijelölt szövegen, majd a megjelenő menüből válassza ki a kívánt 
parancsot, vagy válassza ki azt az Szerkesztés (Edit) menüből.

2.3 Írás a kijelzőre
Bármilyen írást befogadó programon belül (pl.: Jegyzetek (Notes), vagy a Naptár (Notes), Telefonkönyv 
(Calendar), Feladatok (Contacts) menüpontok Jegyzetek (Tasks) opciója használhatja a tűt a kijelzőre 
való közvetlen írás céljából, mintha papírra írna. Később változtathatja és formázhatja, illetve átalakíthatja 
gépeltté a beírt szöveget.

Nyomja meg a toll gombot , ha írni szeretne. Ezzel automatikusan vonalak jelennek meg akijelzőn, 
hogy segítsék az írásban.

Néhány írást befogadó program nem rendelkezik toll gombbal. Tekintse meg ezen programok használati 
utasítását, hogy megtudja milyen módon lehet írásra váltani a programn belül.

Írás kijelölése
Ha változtatni, vagy formázni kíván egy szöveget, előszőr jelölje ki a szöveget.
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1.   Nyomja meg ismét a  gombot, hogy az írás funkcióból kilépjen. Így könnyebben jelölhet ki 
szöveget.

2.   Tartsa nyomva a tűt a szöveg mellett, amíg a kurzor megjelenik.

3.   A tű megemelése nélkül, húzza azt végig a kijelölni kívánt szövegrészen.

Ha véletlenül a kijelzőre írna, válassza az Szerkesztés (Edit), Mégse (Undo) gombokat, majd próbálkoz-
zon újra.

Az írott szöveg kivágása, másolása és beillesztése ugyanúgy történik, mint a gépelt szöveg esetében: 
kijelölt szövegen tartott tű, majd a parancs kiválasztása vagy a megjelenő menüből, vagy az Szerkesztés 
(Edit) menüből.

Írott szöveg gépeltté alakítása:

1.   Az írás menüjéből nyomja le az Eszközök (Tools) és Felismer (Recognize) gombokat a menüből.

2.   Ha csak bizonyos szavakat kíván átalakítani, akkor az Eszközök (Tools) menü Felismer (Recognize) 
gomb megynomása előtt jelölje ki azokat, (vagy tartsa nyomva a tűt az átalakítani kívánt szón, és válassza 
a Felismer (Recognize) opciót a megjelenő menüből).

Felismerés hiányában a szavak kézírás formátumban maradnak. Ha az átalakítás hibás, különböző szavak 
közül választhat egy alternatív megoldásokat tartalmazó listáról, vagy visszatérhet az eredeti íráshoz.

Tartsa nyomva a tűt a hibás szón (egyszerre csak egyen), majd a megjelenő menüből válassza az 
Alternatív Megoldások (Alternates) opciót. Egy altarnatív megoldásokat tartalmazó lista jelenik meg. 
Válassza ki a használni kívánt szót, vagy nyomja meg a menü tetején lévő írást az eredeti szöveghez 
való visszatéréshez.

A kézírás gépelt 
szöveggé alakul
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Ötletek a jó felismeréshez:
1.   Írjon szépen.

2.   Írjon a vonalközben, a „t” vonalát, ékezeteket és aposztrófokat a felső vonal alá írja, hogy ne zavarják a 
feljebb lévő szavak felismerését. Írjon pontokat és vesszőket az alsó vonal felé.

3.   A jobb felismerés érdekében használjon 150%-os vagy nagyobb nagyítást az Eszközök (Tools) > Nagyítás 
(Zoom) kiválasztásával a nagyítás módosításához.

4.   A szavak betűit írja egymáshoz közel és a szavak között hagyjon nagy rést, így a készülék könnyen 
felismeri a szavak elejét illetve végét.

5.   Kötőjeles szavak vagy idegen szavak melyek speciális karaktereket használnak és némely írásjel nem 
konvertálható.

Ha egy szót felismerési kísérlet után szerkeszt, vagy hozzáad, az új szöveg nem lesz beleértve az új 
felismerési kísérlet alkalmakor.

2.4 Rajzolás a kijelzőre
Ugyanazzal a módszerrel lehet a kijelzőre rajzolni, mint írni. A különbség a kijelölésben és a szerkesztésben 
van. Például a kijelölt rajzokat át lehet méretezni, míg az írást nem.

Toll gomb

A rajzolódoboz a 
rajzolás határait 

jelzi.
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Rajz készítése:
Az első vonás legyen 3 keresztezett egyenes vonal. Egy rajzoló ablak jelenik meg. A rajzoló ablak véletlen 
érintése, vagy akaratlan vonások a rajz részeivé válnak. Az olyan rajzok, amleyekben nem keresztezi 
egymást 3 egyenes vonal, írásként lesznek kezelve.

Rajz kijelölése:
Ha szerkeszteni, vagy formázni kíván egy rajzot előbb ki kell jelölnie.

1.   Tartsa nyomva a tűt a kijelölni kívánt rajzon, amíg a kijelölő zóna megjelenik. Több rajz kijelöléséhez 
nyomja meg a toll gombot, és jelölje ki a kívánt rajzokat.

2. Kijelölt rajzok kivágásához, másolásához és beillesztéséhez tartsa nyomva a tűt a kijelölt rajzon és 
válasszon a megjelenő menüből, vagy egyszerűen a Szerkesztés (Edit) menüből. Rajzok átméretezése 
előtt győződjön meg arról, hogy a toll gomb nincsen kiválasztva, majd kezelje az átméretezőt.

A könnyebb munka és láthatás érdekében nagyításhoz válassza az Eszközök (Tools) menüben a 
nagyítás mértéke opciót

2.5 Üzenet felvétele
Minden olyan programban, ahol írásra vagy rajzolásra nyílik lehetőség, ott gyorsan lehet rögzíteni 
gondolatokat, emlékeztetőket, és telefonszámokat hangüzenet felvételével. A Naptár (Calendar), 
Feladatok (Tasks), és a Telefonkönyv (Contacts) menüpontokon belül a Jegyzetek (Notes) opción 
keresztül lehet hangüzenetet rögzíteni.

Beágyazott felvételt jelöl

Nyomja le a felvétel 
elkezdéséhez

Nyomja le Felvétel eszköztár 
megmutatásához vagy 
elrejtéséhez
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A Jegyzetek (Notes) menüponton belül lehetséges egyedülálló hangüzenet létrehozása is, de egy írásos 
üzeneten belüli felvétel készítése sem kizárt. Ezutóbbi esetben előszőr a jegyzetet kell megnyitni. Az 
Üzenetek (Messaging) programon belül felvételt csatolhat egy E-mail üzenethez is.

Hangfelvétel rögzítése:
1.   Ha egy jegyzethez kíván hangfelvételt csatolni, előbb nyissa meg a jegyzetet. Válassza a Start menü > 

Jegyzetek (Notes) gombot.

2.   Ha nem létezik Felvétel/Lejátszás (Record/Playback) eszköztár, nyomja meg a  gombot.

3.   A készülék mikrofonját tartsa közel szájához, vagy más hangforráshoz.

4.  A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  gombot, egy sípoló hangot fog hallani.

5.   A felvétel befejezéséhez nyomja meg a  gombot, két sípolást fog hallani. Az új felvétel megjelenik a 
jegyzetlistán, vagy mint egy beillesztett ikon.

6.   A felvétel lejátszásához nyissa meg a jegyzetet, vagy válassza ki a felvételt a jegyzetlistáról.

A Felvétel/Lejátszás (Record/Playback) eszköztár olyan módon is igénybe vehető, hogy megnyomjuk 
a Felvétel (Record) gombot, amely első a készülék bal felső oldalán.

Gyorsfelvételhez nyomja le a Felvétel (Record) gombot. A sípolás után kezdje meg a felvételt. A felvétel 
végén engedje el a gombot.

Az új felvétel a megnyitott jegyzeten belül raktározódik el, vagy egyedülálló felvétel formájában, ha 
nincsen megnyitva egy jegyzet sem.

Felvétel formátumának megváltoztatása
A jegyzetlistán válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Globális Bemeneti Opciók (Global 
Input Options) linkeket (az ablak alján).

A Mobile Voice egy 2,4KB-os audió codec (becsomagoló/kicsomagoló). Ez az ajánlott formátum, mivel 
jó hangminőség biztosítása mellett sokkal kevesebb területet foglal, mint a PCM.

A Pulse Code Modulation (PCM) (Pulse Code Modulation (PCM)) egy kicsivel jobb hangminőséget 
garantál, azonban akár ötvenszer akkora helyet is foglalhat, mint a Mobile Voice-szal felvett fájlok. PCM 
felvételek csak egyedülálló felvételek esetében készülhetnek.
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2.6 Információ keresése
Az MDA III készüléken található Keresés (Find) funkció segít gyorsan meghatározni a szükséges 
információ pontos helyét.

1.   Nyomja le a Start menü > Programok (Programs) > Keresés (Find) opciót.

2.   A Keresés (Find) menüben írja be a keresett fájl nevét, egy szót, vagy bármilyen más információt. Ha már 
régebben is kereste ugyanezt az információt, akkor nyomja meg a Keresés (Find) nyilat, és a megjelenő 
listából válassza ki azt.

3.   A keresés leszűkítése érdekében válassza ki az adat típusát a Típus (Type) gombbal.

4.   Nyomja meg a Mehet (Go) gombot. A Dokumentumok (My Documents) alá tartozó összes dossziét 
átnézi a program.

5.   Az Eredmények (Results) listán válassza ki a keresett tételt.

Ha nagy helyet foglaló információt keres, akkor válassza a 64KB-nál Nagyobb típus (Larger than 64 
KB in Type) opciót.
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3.1 Az MDA III készülékről
Az MDA III (MDA III) készülék, csakúgy, mint egy átlagos mobiltelefon, hívások lebonyolítására, SMS 
(SMS)-ek küldésére használható. Beszélgetés közben készíthet jegyzeteket, telefonálhat közvetlenül 
a Telefonkönyv (Contacts)ből, és könnyen cserélhet adatokat a készülék memóriája és a SIM kártya 
között.

A Hívásinformáció Ablak
A Hívásinformáció Ablak (Phone Dialer Screen) megjelenítéséhez a Start menüben válassza a > 
Telefon (Phone) opciót, vagy nyomja meg az MDA III készülék gombját. Ezen az ablakon keresztül 
léphet be a Korábbi Hívások (Call History), a Gyorshívás (Speed Dial) és a Telefon Beállításai (Phone 
Setting) menükbe. A hívások állapotjelző információi és az ikonok a következőket tartalmazza:

1. Jelzi a csöngés hangerejét.

2. Az Ön által tárcsázott számhoz tartozó személy neve itt jelenik meg.

3. Érintő képernyő billentyűzete.

4. Számok törlése, másolása és beillesztése.

5. Belépés a telefon beállításaihoz.

6. Beszélgetés közbeni jegyzetelés.

7. Személy kiválasztása a Telefonkönyv (Contacts)ből.

8. Hívás befejezése.

9. Gyakran hívott számok tárolása.

10. Korábbi hívások megtekintése (tárcsázott, fogadott, nem fogadott hívások).

1

2

2

3

4 5 6
7

8

2

9

2

10
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Az irányítópult és a tárcsázás

1.   Hívástárcsázó Ablak: Nyomja meg a Hívástárcsázó ablak megnyitásához!.

1.   Hívásfogadás: Nyomja meg bejövő hívás fogadásához!

1.   Kihangosító: Hívás közben a kihangosító ki/bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva!

1.   Tárcsázás: Telefonszám tárcsázása.

2.   Felfelé: Nyomja meg a lista felfelé gördítéséhez, vagy Korábbi Hívások indításához!.

3.   Hívás Vége: Nyomja meg a hívás, vagy GPRS kapcsolat befejezésekor.

4.   Korábbi Hívások: A Hívástárcsázó Ablak megnyitása után nyomja meg a Korábbi Hívások menübe 
történő belépéshez!

5.   Lefelé: Nyomja meg a lista lefelé gördítéséhez!

6.   Akciókulcs: Nyomja meg egy menü kiválasztásához, vagy a Gyorshívó elindításához!

7.   Gyorshívó: A Hívástárcsázó ablak elindítása után a gyorshívóba lép be.

PIN kód beírása
A legtöbb SIM kártya eleve rendelkezik PIN kód (PIN (Personal Identification Number)dal. Ezt a PIN 
kódot a T-Mobile adja, melyet a készülék minden egyes használatakor be kell írni. (A SIM kártya MDA 
III készülékben történő installálásával kapcsolatos bővebb információkért tekintse meg az Üzembe 
Helyezési Útmutató (Quick Start Guide) illusztrációit).

1.   Írja be a T-Mobile által megadott PIN kódot.

2. Nyomja meg az Enter (Enter) gombot!

A PIN kód egymás után háromszor történő helytelen beírása blokkolja a SIM kártyát. Ebben az esetben 
a T-Mobile által megadott PUK kód (PIN Unblocking Key (PUK)dal lehet feloldani azt.
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Kapcsolat ellenőrzése
A SIM kártya betétele, és a helyes PIN kód beírása után az MDA III automatikusan kapcsolódik a T-Mobile 
hálózathoz. Az  ikon jelzi, hogy a készülék kapcsolódott a T-Mobile hálózathoz, vagy társszolgáltatóhoz. 
A maximális térerőt az . ikon jelzi. A térerő csökkenésével egyre kevesebb oszlop látható az ikonon, 
térerő hiányában pedig egyáltalán nincsenek oszlopok.

JOGI MEGJEGYZÉS: Sok ország törvényei előírják a telefon repülőgép fedélzetén való kikapcsolását. 
Az MDA III kikapcsolása nem szünteti meg a telefon funkciót. Ahhoz, hogy a vezeték nélküli hálózati 
kapcsolatokat is megszüntessük, a készüléket Repülő Módba (Flight Mode) kell kapcsolni.

A Repülő Mód bekapcsolása
A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok megszüntetése céljából Repülő Módba (Flight mode) kell 
kapcsolnia a telefont. A Repülő Mód be-és (Flight Mode On or OFF)  kikapcsolása mellett az MDA III 
bekapcsolva maradhat.

1.   Bármilyen program futtatása közben nyomja meg a  ikont a kijelző tetején lévő címsorban.

2.   Nyomja meg a Repülő Mód Bekapcsolása (Turn on flight mode), vagy a Repülő Mód Kikapcsolása 
(Turn off flight mode) gombokat a popup párbeszéd ablakban.

3.   Hívások fogadásához nyomja meg a Repülő Mód Kikapcsolása (Turn off flight mode) gombot.

Beszélgetés közben minden készüléken lévő program használata lehetséges. A Hívásinformáció Ablak 
(Phone Dialer Screen) gyors előhívásához nyomja meg a  gombot, vagy a Start menüben válassza 
a Telefon (Phone) opciót!

Telefon hangerejének szabályozása:
1.   Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot, vagy használja a készülék oldalán elhelyezkedő hangerő-

szabályozó gombokat.

2.   A popup menüben választhatja a telefon  hangerő (csörgés), vagy a készülék  hangerő 
(figyelmeztetések és MP3) szabályozását.

3.   Amennyiben a Rezgő Módot választja, az  ikon jelenik meg a kijelző tetején lévő címsorában.

4.   A hangerő kikapcsolásához válassza a Kikapcsolás (Off) opciót.
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A beszélgetés hangerejének beállítása hívás közben is lehetséges. 
Egyéb esetekben a beállítás hatással lesz a csörgés, figyelmez-
tetések, és MP3 fájlok hangerejére is.

3.2 Híváskezdeményezés
Az MDA III-mal többféleképpen is lehet hívást kezdeményezni: a 
Tárcsázó (Dialer)val, a Telefonkönyv (Contacts)ből, a Gyorshívás 
(Speed Dial)sal, a Korábbi Hívások (Call History) menüből és a 
SIM Manager segítségével.

Híváskezdeményezés a 
Tárcsázóval
A legkézenfekvőbb módszer a Telefon (Phone) számlap 
használata.

1.   Nyomja meg a  gombot, és megjelenik a Tárcsázó 
Ablak.

2.   Írja be a hívni kívánt számot, majd nyomja meg a Beszélgetés 

(Talk) gombot, vagy a -t.

Törlés és javítás
Rossz szám beírásakor javíthat a vissza nyíllal, mely egyszerre egy 
számot töröl ki. Az összes számot a Szerkesztés (Edit) > Törlés 
(Clear) opció kiválasztásával lehet kitörölni.

Híváskezdeményezés a 
Telefonkönyvből
A Telefonkönyvből (Contacts) a következő módszerekkel lehet 
hívást kezdeményezni:

n   Nyomja meg a készülék bal felső sarkában lévő Telefonkönyv 
(Contacts) gombot.

n   Keresse ki a hívni kívánt személyt, majd nyomja meg kétszer a 

gombot (Egyszer a tárcsázó ablak megnyitásához, majd 
egyszer a híváshoz). 

n   A Tárcsázás ablak alján nyomja meg a  gombot. Ez 
megjeleníti a Telefonkönyvet (Contacts). Keresse ki a hívni 
kívánt személyt a listáról, majd nyomja meg kétszer a 
 gombot.
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A  gomb megnyomását követően a készülék automatikusan 
a Munkahelyi Számot (Work Tel) hívja. Természetesen ezt meg 
lehet változtatni, hogy az illető mobilszáma, esetleg E-mail címe 
jelenjen meg.

n   A Telefonkönyv (Contacts)ben nyomja meg a megváltoztatni 
kívánt személy neve melletti w gombot. A popup menü 
szemlélteti a személytelefonszámait és E-mail címeit. Az 
elsődleges szám mellett egy pont található.

n   Válassza ki az elsődleges elérhetőséget! Ha egy mobilszámot 
választ, a személy neve mellett m betű fog szerepelni. 

n   A navigációs pulton a Jobbra (Left) és Balra (Right) gombokkal 
lehet egy bizonyos személy elérhetőségei között váltogatni.

Híváskezdeményezés a Korábbi 
Hívások menüből:

1. A Tárcsázó ablak módban nyomja meg a , gombot, 
vagy az irányítópulton nyomja meg a Jobbra (Right) gombot.

2.   A hívás részleteinek megtalálásához először válassza ki azt a 
kategóriát, amelyben a hívás megtalálható. Például, ha Minden 
Hívásban (All calls) megtalálható, akkor válassza a bal felső 
sarokban megjelenő menüből a Minden Hívás (All calls) 
opciót.

3.   Az irányítópult segítségségével keresse meg a kívánt számot, 
majd nyomja meg a  gombot, vagy a szám mellett 
elhelyezkedő ikont.

     Korábbi Hívások (Call History) menüben szereplő ikonok:

      Fogadott hívások.

      Tárcsázott hívások.

      Nem fogadott hívások.

Nyomja le a B-t itt az összes 
telefonszám és E-mail 

cím előhívásához ehhez a 
bejegyzéshez.
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Híváskezdeményezés Gyorshívással
Gyorshívás (Speed Dial)sal a gyakran hívott számok egyetlen gombnyomással tárcsázhatóak. A számnak 
már szerepelnie kell a Telefonkönyv (Contacts)ben a Gyorshívás (Speed Dial) kezdeményezéséhez.

1.   A számlapon nyomja meg a  gombot, majd válassza az > Új (New) opciót.

2.   Nyomja meg a hívni kívánt személy nevét és számát.

3.  A Helyzet (Location) mezőben a Fel/Le (Up/Down) nyilak segítségével válasszon ki egy, még elérhető számot 
az új Gyorshívás (Speed Dial)hoz (az első a hangpostához való hozzáférést biztosítja).

A Gyorshívás (Speed Dial)ok listájának memorizálásával a kívánt telefonszám a hozzárendelt szám 
hosszan tartó megnyomásával tárcsázható. A készülék Helyzet (Location) funkciója mindig automatikusan 
a legközelebbi elérhető számot helyezi a Gyorstárcsázó (Speed Dial) ablakba. Ha olyan helyre helyezzük a 
számot, ami már foglalt, akkor az újabb szám átveszi a régi helyét.

Tanácsok a Gyorshívás használatához

A Telefonkönyv (Speed Dial)ből való Gyorshívás (Contacts) létrehozásához nyomja le hosszan a személy 
neve > Hozzáadás a Gyorshívásokhoz (Add to Speed Dial) > Fel/Le (Up/Down) nyilakat a gyorstárcsázás 
hozzáadásához. 

Gyorshívás (Speed Dial) törléséhez menjen a Gyorshívás (Speed Dial)ok listájához, hosszan nyomja meg 
a személy nevét, és válassza a Törlés (Delete) opciót.

Hangposta meghallgatása
Az első Gyorshívás (Speed Dial) automatikusan a Hangpostát tárcsázza. A SIM kártya behelyezésekor az 
MDA III automatikusan beállítja a szolgáltató Hangpostafiók számát.

A Tárcsázó Ablakban (Phone Dialer) nyomja meg a  gombot, vagy a balra gombot az irányítópulton, 
majd válassza ki az  Hangpostafiók (Voice Mail) gombot, és nyomja meg a -t.

Híváskezdeményezés a SIM Manager segítségével
A SIM Manager segítségével megnézheti a SIM kártya tartalmát, átvezethet telefonszámokat az MDA III-on 
lévő Telefonkönyv (Contacts)be, és hívást is kezdeményezhet.

1.   Nyomja le a Start menü > Programok (Programs) > SIM Manager opciókat. Várjon a SIM kártya adatainak 
betöltődésre.

2. Hosszan nyomja le a hívni kívánt személy nevét, vagy telefonszámát, majd a popup menüből válassza a Hívás 
(Call) opciót.
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3.3 Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadása
Hívás bejövetelekor egy üzenet jelenik meg, amely lehetővé teszi a hívás fogadását, illetve 
elutasítását.

1.   Nyomja meg a Felvesz (Answer), vagy a gombot.

2.   Nyomja meg az Elutasít (Ignore), vagy a  gombot, hogy a készülék visszautasítsa a hívást. Az 
elutasítás, szolgáltatótól függően a Hangpostafiókhoz kapcsolja a hívó felet.

Beszélgetés befejezése

Ha már folyamatban van egy fogadott vagy tárcsázott beszélgetés, nyomja meg a  gombot, vagy a 
Tárcsázó ablakban lévő -t a hívás befejezéséhez.

3.4 Opciók beszélgetés közben

Hívás várakoztatása
Az MDA III jelzi, ha beszélgetés közben újabb hívása érkezik, és felkínálja a válasz, illetve elutasítás 
lehetőségeit. Ha a hívás fogadása mellett dönt, akkor választhatja a két beszélgetőpartner közötti válto-
gatást, vagy a konferencia-beszélgetés megkezdését.

1.   A második hívás Fogadás (Answer)ához várakoztathatja az elsőt.

2.   A második hívás befejezéséhez, és az elsőhöz való visszatéréshez nyomja meg a , vagy a 
 gombot.

Hívások közötti váltogatás
A két beszélgetőpartner közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.
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Konferencia-beszélgetés kezdeményezése:
1.   Vagy várakoztasson egy hívást és tárcsázzon egy második számot, vagy fogadjon egy második hívást 

beszélgetés közben.

2.   A megjelenő ablakban válassza a  gombot.

3.   Ha a konferencia kapcsolat sikeres, akkor a Tárcsázó ablak (Conference) tetején megjelenik a 
Konferencia (Phone Dialer) szó.

4.   Ha további személyeket kíván bekapcsolni a konferencia-beszélgetéshbe, akkor nyomja meg a 
 gombot, írja be a kívánt számot, majd nyomja meg a -t a folytatáshoz.

Jegyzetelés beszélgetés közben
Függetlenül attól, hogy Tárcsázó ablakon (Phone Dialer), Telefonkönyv (Contacts)ön, Korábbi 
Hívások (Call History) menün, Gyorstárcsázón (Speed Dial) vagy SIM Manageren keresztül kezde-
ményez hívást, beszélgetés alatt lehetősége nyílik jegyzetelésre. A jegyzet befejezésekor, a készülék 
híváshoz csatolt fájlként automatikusan elmenti a jegyzetet a Korábbi Hívások (Call History) menün 
belüli dossziék valamelyikébe.

Jegyzet írása:
1. Beszélgetés közben nyomja meg a kijelző alján található  ikont.

2. Jegyzeteljen valamely beviteli módszer segítségével, majd nyomja meg az OK gombot. A jegyzet 
befejezésére mind beszélgetés közben, mind azután lehetőség nyílik.

Jegyzet megtekintése:
1.   A Korábbi Hívások (Call History) listájában nyomja meg hosszan a kívánt számot, aztán válassza a 

Jegyzet Megtekintése (View Note) opciót a popup menüben. A ikon egy jegyzetet takar.

2.   Vagy a Jegyzetek (Notes) menüben keresse meg a kívánt fájl nevét. (Részletesebb információ a 2. 
fejezetben található).

Kihangosító bekapcsolása
A készülék rendelkezik kihangosító opcióval, így használhatja azt úgy, hogy kezei szabadon maradnak, 
vagy lehetőséget nyújthat másoknak is, hogy hallják a beszélgetést.
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1.   Várjon, amíg meg nem csörren a telefon.

2.   Tartsa nyomva a  gombot, amíg be nem kapcsol a kihangosító, és a státusz sorban meg nem jelenik 

a  ikon.

3. A kihangosító kikapcsolásához nyomja le újra a  gombot.

FIGYELEM: Halláskárosodás elkerülése végett kihangosított MDA III készülékét ne tartsa közel a 
fülhöz.

Hívás elnémítása
Beszélgetés közben a mikrofon kikapcsolható, így beszélgetőpartnerünk nem hallhatja, amit mon-
dunk. A Tárcsázó ablak (Phone Dialer)on nyomja meg a  gombot a némításhoz, illetve annak 
feloldásához.

3.5 Információ a Telefonkönyv menün belül
Új nevet a következő módszerekkel lehet átölteni a Telefonkönyvbe (Contacts):

n   A SIM kártyáról: Használja SIM kártyáját az MDA III kívül más készüléken is; a másik készüléken beírt 
neve(ke)t a SIM kártyára menti.

n   A Korábbi Hívások (Call History) menüből: Új telefonszámok találhatóak a fogadott és a nem fogadott 
hívások alatt.

Miért töltsünk át neveket?

n   Mentse le a SIM kártyáján lévő számokat a készülék memóriájába.

n   A Gyorshívás (Speed Dial) funkció használatához csak a Telefonkönyv (Contacts)ben szereplő nevek 
felelnek meg, a SIM kártyán szereplők nem.

n   A Telefonkönyv (Contacts) menüben sokkal részletesebb adatokat tárolhat egy-egy személyről.

n   A Képes Telefonkönyv (Photo Contacts) adatai teljesen megegyeznek a Telefonkönyv (Contacts) 
adataival.

A SIM Manager

Név mentése a SIM kártyára:
1.   A SIM Manager megnyitásához válassza a Start menü > Programok (Programs) > SIM Manager 

opciókat. Várja meg, amíg a SIM kártya tölt.

2.   Miután a SIM tartalmának feltöltése befejeződött nyomja meg az Új (New) gombot.

3.   Írja be a Név (Name) és Telefon (Phone) adatokat, majd nyomja meg a Hozzáad (Add) gombot.
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Nevek átvitele a SIM kártyáról a 
Telefonkönyvbe :
A SIM Manager menüben válassza az Eszközök (Tools) > Mind-
ent Kijelöl (Select All) > Mentés a Telefonkönyvbe (Save to 
Contacts) opciókat. Egy név kiválasztása után tartsa nyomva az 
irányítópult középső gombját, vagy a kiválasztott nevet. A popup 
menüből válassza ki a Mentés a Telefonkönyvbe (Save to Con-
tacts) opciót.

Saját számok mentése

Saját számait a SIM Manageren belül egy elkülönített menüben 
mentheti el.

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > SIM 
Manager > Eszközök (Tools) > Saját Számok Listája (List 
of Own Numbers) opciókat.

2.   Írjon be egy számot, majd nyomja meg az OK gombot.

Korábbi Hívások

Név másolása a Korábbi Hívások 
menüből a Telefonkönyvbe :

1.   Keresse meg a hozzáadni kívánt adatokat.

2.   Tartsa nyomva magát az adatot, vagy az irányítópult középső 
gombját, majd a popup menüből válassza ki a Mentés a 
Telefonkönyvbe (Save to Contacts) opció.

3.   A Mentés a Telefonkönyvbe (Save to Contacts) ablakon adja 
hozzá a további részleteket, majd nyomja meg az irányítópult 
középső gombját, vagy az OK-t.

Ezután a hívás részleteit a Korábbi hívásokban (Call History) nem 
a telefonszám, hanem a név alapján jelzi ki a készülék, ill. az adatok 
módosítása is a név alapján történik, ha a kapcsolat létrejött.

Hívások részleteinek megtekintése
Nyomja meg a kijelző bal felső sarkát, és a megjelenő menüből 
válasszon ki egy kategóriát a következőkből:
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n Összes Hívás (All Calls): az összes, a telefonról kezdeményezett és a telefonra érkező hívás, időrendi 
sorrendben.

n Nem fogadott (Missed) : nem fogadott hívások megjelenítése.

n Kimenő (Outgoing) : tárcsázott hívások megjelenítése.

n Bejövő (Incoming) : fogadott hívások megjelenítése.

n Hívó fél szerint (By Caller): ABC sorrendben listázza a hívásokat, a hívó fél neve szerint.

Hívásidőtartam megtekintése:
A Korábbi Hívások (Call History) menüben keresse meg a hívást és válassza a hívás idejét.

Hívások egyenkénti törlése:
Tartsa nyomva a törölni kívánt hívást, majd a popup menüből válassza ki a Törlés (delete) opciót.

Összes hívás törlése:
Válassza az Eszközök (Tools) menü > Összes Hívás Törlése (Delete all Calls) opciót.

A Korábbi Hívások méretének korlátozása:

Nyomja meg a  > Eszközök (Tools) > Hívások Ideje (Call Timers) opciókat, majd az Ennél 
Régebbi Hívások Törlése (Delete call history items) felirat alatti dobozt. A popup menüből válassza 
ki a kívánt periódust, majd nyomja meg az OK gombot.
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3.6 Képes Telefonkönyv
A Képes Telefonkönyv (Photo Contacts) szórakoztatóbbá és 
gyakorlatiasabbá teszi az MDA III-at. Segítségével álló-, vagy 
mozgóképeket rendelhet a Telefonkönyv (Contacts)ben szereplő 
személyek nevéhez. Ha egy olyan személy telefonál, (akinek fotóját 
már hozzárendelte a Képes Telefonkönyv (Photo Contacts) ada-
taihoz), akkor a hívás pillanatában az a kép megjelenik a kijelzőn. 
Használja ki a alkalmazások által bőségesen felajánlott képszer-
kesztési lehetőségeket.

Új név a Képes Telefonkönyvben:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képes 

Telefonkönyv (Photo Contacts) opciókat.

2.   Válasszon ki egy nevet a listáról, vagy írjon be újat a 
Szerkesztés (Edit) > Új (New). Képes Telefonkönyv (Photo 
Contacts) opciók kiválasztása után.

3.   Válassza a Szerkesztés (Edit) > Kép Hozzárendelése  (Assign 
Photo) opciókat.

4.   Nyomja meg a Típus (Type) felirat melletti mezőt a fájltípusok 
kiválasztásához (pl.: jpeg, bmp, gif vagy mind), vagy a Keresés 
Itt (Find in) opciót egy bizonyos fájl megtalálásához. A Képes 
Telefonkönyv (Photo Contacts) menüben JPEG, BMP, GIF és 
animált GIF (animated GIF) formátumú fáljokat használhat.

5.   Válasszon ki egy képes fájlt, majd kétszer nyomja meg az 
OK-t, és visszatér a Képes Telefonkönyv (Photo Contacts) 
főmenüjéhez. A kép a kijelző alján látható.

Beállítások megtekintése és 
változtatása:
A fentebb található 5 lépésben az OK megnyomása után a 
Megjelenítés Beállításai (Display Settings) ablak jelenik meg, 
ahol a következőket teheti:

1.   Extra stílus hozzárendelése a képhez egy Minta (template) 
segítségével. Néhány ilyen Képes Telefonkönyv 
(Photo Contacts) minta (animált grafikai minták a képek 
keretezéséhez) megtalálható az MDA III helyi memóriájában, 
a \Dokumentumok\Minták (\My Documents\Templates) 
mappában. 

2.   A kép ablakhoz való illeszkedésének kiválasztása.

3.   Nagyítsa a képet, ha az kisebb az ablaknál.

4.   Határozza meg a kép méretét és helyzetét.

5.   Az összes változtatás megtekintése az Áttekintés (Preview) 
gombbal lehetséges.

1

2

2

3
4

5
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Eszköztár ikonok
Az Eszköztár kényelmes módszere a gyakran használt parancsok 
kiválasztásának. Balról jobbra haladva a következő funkciókat töltik 
be az ikonok:

 
n Új név beírása a Telefonkönyv (Contact)be (egyezik az Új (New...) opcióval a 

Szerkesztés menüben).

 
n Név adatainak megváltoztatása a Telefonkönyv (Contact)ben (egyezik a Szer-

kesztés (Edit...) opcióval a Szerkesztés (Edit) menüben).

n Név törlése a Telefonkönyv (Contact)ből (egyezik a Törlés (Delete) opcióval a 
Szerkesztés (Edit) menüben).

 
n Képi azonosító (Photo ID) névhez rendelése a Telefonkönyv (Contact)ben 

(egyezik a Kép Hozzárendelése (Assign Photo...) opcióval a Szerkesztés (Edit) 
menüben).

 
n Képi azonosító (Photo ID) hozzárendelésének megszüntetése (egyezik a Kép 

Hozzárendelésének Megszüntetése (Unassign Photo) opcióval a Szerkesztés 
(Edit) menüben).

 
n Az aktuális Kép/Minta (Photo/template) hozzárendelés megtekintése (egyezik az 

Áttekintés (Preview...) opcióval a Nézet (View) menüben).

 
n Az aktuális név Részletes Nézet ("Detailed View")ét jeleníti meg (egyezik a Tulaj-

donságok (Properties...) opcióval a Nézet (New) menüben).

n Opciók (Options) ablak megnyitása (egyezik az Opciók (Options...) opcióval az 
Eszközök (Tools) menüben).

Kép hozzárendelése a kamerából:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képes 

Telefonkönyv (Photo Contacts) opciókat.

2.   Válasszon egy nevet a listáról, vagy írjon be egy újat a 
Szerkesztés (Edit), Új (New) opciók kiválasztásával. A 
Képes Telefonkönyv itt teljesen megegyezik a Telefonkönyv 
menüjével.

3.   Válassza a Szerkesztés (Edit)ben a Kép Hozzárendelése a 
Kamerából (Assign Photo) opciókat.

4.   A fényképezés után a készülék visszatér a Beállítások 
megtekintése és változtatása (Display Settings and Preview) 
ablakhoz.

Kép hozzárendelésének megszüntetése:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képes 

Telefonkönyv (Photo Contacts) opciókat.

2.   Válassza ki a törölni kívánt tételt.

3.   Nyomja meg a Szerkesztés (Edit) > Hozzárendelés 
Megszüntetése (Unassign Photo) gombokat. A megjelenő 
menüből válassza ki az igent.
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Telefonkönyv képek szerinti megtekintése:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képes Telefonkönyv (Photo Contacts) opciókat.

2.   Nyomja meg a Hívó fél információs (Dialer View) ikont, vagy válassza a Nézet (View) > Képes hívó fél 
információ (Photo Dialer View) opciókat.

A Képes hívó fél információ (Photo Dialer view) menüpontban a Nézet (View Menu) opción belül 3 parancs 
segítségével választhatjuk meg ikonméretet: Nagy Ikonméret (Large Thumbnails), Normál Ikonméret (Nor-
mal Thumbnails, és Kis Ikonméret (Small Thumbnails). A Képes Telefonkönyv részletes nézetét (Detailed 
View of Photo Contact) a következő módszerekkel tekintheti meg:

n    Válassza ki a kívánt (Contact) a Telefonkönyv tételt > a Tulajdonságok … (Properties...) Nézet (View) 
menüben.

n    Válassza ki a kívánt (Contact) Telefonkönyv tételt > a Tulajdonságok (Properties) ikont az Eszköztár 
(Toolbar)ban.

n    Válassza ki a kívánt (Contact) nevet, majd nyomja meg az Akció (Action) gombot.

n Kattintson kétszer a kívánt (Contact) névre.

Kép megjelenítésének megszüntetése hívásfogadás közben:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képes Telefonkönyv (Photo Contacts) opciókat.

2.   Válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) menüpontokat. Távolítsa el a pipát a Kép megjelenítése 
hívásfogadás közben (Display photo during incoming or waiting call) dobozból. (Képi azonosító így is 
megjelenik majd minden névnél a Telefonkönyv listában).

Csoportok kezelése
Létrehozhat, átnevezhet, törölhet csoportokat, vagy képet rendelhet hozzájuk, ha az Eszközök (Tools) > 
Csoportok Kezelése (Manage group) opciót választja.

Név csoporthoz való csatolása:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képes Telefonkönyv (Photo Contacts) opciókat.

2.  Válasszon a listáról egy nevet, vagy hozzon létre egy újat. Nyomja meg a Szerkesztés (Edit), majd az Új (New) 
gombokat. Az itt szereplő Telefonkönyv (Contacts) ugyan az, mint a Telefonkönyv (Contacts).

3.   Nyomja meg a Szerkesztés (Edit) > Csoporthoz Csatol (Assign Group) opciókat.

4.   Válasszon ki egy csoportot a listáról, majd nyomja meg az OK gombot.

Csoportból való eltávolításhoz a Szerkesztés (Edit) menüben válassza a Csoportból Eltávolít (Unassign 
Group) opciót.
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Csak nevek mutatása

Ha a Nézet (View) menüben a Csak Nevek (Show Contact Names Only) opciót választja, csak a 
Telefonkönyv (Contact)ben lévő személyek nevét listázza ki a készülék (telefonszámot és egyéb adatot 
nem). A Képes azonosító (Photo ID) ebben az esetben is megjelenik.

Alapképek beállításai...

Az Alapképek Beállítása (Set Default Photos) ablak a következő 3 szituációra reagáló Képes azo-
nosítók (Photo IDs) hozzárendelését, hozzárendelésének visszavonását, illetve átnézését biztosítja:

Ismeretlen 
kép 
(Unknown 
photo)

Ez a kép akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a bejövő híváshoz nem tud a készülék 
Hívóazonosítót (Caller ID) kapcsolni, ugyanis a szám nem jelenik meg az MDA 
III kijelzőjén. Ez akkor fordul elő, ha a hívó fél letiltotta számának elküldését, vagy 
készüléke nem képes Hívóazonosító (Caller ID) funkcióra.

Meg nem 
talált kép 
(Not-found 
photo)

Ebben az esetben az Alapképek Beállítása ablakban a készülék egy generikus 
Képes Azonosító (Photo ID) hozzárendelését teszi lehetővé minden olyan bejövő 
híváshoz, amelyet egy olyan telefonszámról kezdeményeztek, amelyik nem szerepel 
a Telefonkönyv (Contacts)ben. Azaz a bejövő hívás telefonszáma ismert, de nincs 
hozzárendelhető tétel a Telefonkönyv (Contacts)ben.

Alapkép 
(Default 
photo)

Ez a kép jelenik meg, amikor a telefon ismeri a számot, és az szerepel is a Tele-
fonkönyv (Contacts) adatbázisában, de ez idáig nem rendeltek hozzá sem az egyéni 
Telefonkönyv (Photo ID) tételhez, sem a Csoporthoz (Contact), amelyikhez tartozik 
egyéni Képes Azonosítót (Group).

1.   Az alapképek beállításához az Eszközök (Tools) menü > Alapképek Beállításai (Set Default Photos) 
nevű opciót.

2.   Pipálja ki az egyik kategória melletti karikát, és válassza a Hozzárendel (Assign) gombot.

3.   Válasszon egy képet, rendelje hozzá a beállításokat.

3.7 További információ a tárcsázásról
Vészhívás kezdeményezése

Írja be a nemzetközi vészhívó számot, az 112-t, majd nyomja meg a , vagy a  gombot.

További vészhívó számok szerepelhetnek a SIM kártyán. Bővebb információért lépjen kapcsolatba a 
T-Mobile-lal.
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Nemzetközi hívás kezdeményezése:
1.   Tartsa nyomva a  gombot, amíg a + jel megjelenik. A + jel helyettesíti a hívott ország hívószáma 

előtti számokat.

2.   Írja be a hívni kívánt telefonszámot. Ebbe beletartozik az ország hívószáma, a területi szám (0 nélkül) 
(without the leading zero) és maga a telefonszám.

3.   Nyomja meg a , vagy a  gombot.

SIM Eszközkészlet
Ez a tartozék elérhetőséget biztosít a szolgáltató által felajánlott megannyi információs szolgálta-
táshoz.

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > STK (STK) opciókat.

2.   Szolgáltatások listája jelenik meg a kijelzőn.

3.   A szolgáltatás igénybe vételéhez kattintson rá bármelyik elemre.

Győződjön meg róla, hogy a SIM kártya a telefonban van, mielőtt a SIM Eszköztárba (SIM Tool Kit (STK)) 
lép.

3.8 Az MDA III biztonsági beállításai
Ön választja ki, hogy milyen szintű biztonsági beállítást szeretne az MDA III készülékén: lezárhatja a 
billentyűzetet, a készüléket, vagy a SIM kártyát.

A billentyűzet lezárása
A billentyűzár a billentyűzet funkciót kikapcsolja. Ez hasznos, ha például a készülék zsebben van, és el 
kívánja kerülni a véletlenszerű billentyű megnyomását.

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Billentyűzár (Button Lock) 
opciókat.

2.   Válassza az Összes billentyű lezárása a Power gomb kivételével (Lock all buttons except Power) 
opciót.

3.   A billentyűzár kioldásához nyomja meg a Billentyűzár Kioldása (Do not lock buttons) gombot.
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Az MDA III lezárása
Az MDA III lezárásával a személyes adatokhoz való hozzáférést akadályozhatja meg. Ha ezt a funkciót 
választja, akkor egy bizonyos inaktív idő elteltével az MDA III automatikusan lezárja magát. Egy ablak 
jelenik meg, amely a személyes kioldó jelszót kéri, mielőtt bármihez is hozzáférhetne.

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Jelszó (Password) 
opciókat.

2.   Ennek a funkciónak az elindítása előtt be kell állítani, hogy milyen hosszú idő elteltével kérje a készülék 
a jelszót. Erre a beállításra a Jelszó Kérése előtt eltelt idő (Prompt if device unused for) gombra való 
kattintással nyílik lehetőség.

3.   Válassza ki milyen típusú jelszót szeretne használni: Egyszerű 4 karaktereset (Simple 4 digit), vagy 
Erős Betű-Szám kombinációsat (Strong alphanumeric). Az erős jelszónak legalább 7 karakterből (7 
characters) kell állnia, ami kis-és nagybetűk, írásjelek és számok kombinációjából tevődik össze.

4.   Írja be és szükség esetén hitelesítse a jelszót.

MEGJEGYZÉS: Az MDA III kioldásához távolítsa el a pipát a Jelszó Kérése előtt eltelt idő (Prompt if 
device unused for) rubrika mellől.

SIM kártya lezárása
Az MDA III illetéktelen használatát PIN (Személyes Azonosító Szám) kód bevezetésével megakadályo-
zhatja. Az első PIN kódot a T-Mobile adja.

1.   Válassza az MDA III billentyűjén az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Telefon (Phone) 
menüpontokat.

2. Válassza ki a PIN kód kérése (Require PIN when phone is used) opciót.

3.   A PIN kód megváltoztatásához válassza a PIN kód Megváltoztatása (Change PIN) opciót.

3.9 Hangtárcsázás
A Hangtárcsázás (VoiceDial) egy hang által aktivált interfész, amely lehetővé teszi a Telefonkönyv 
(Contacts)ben szereplő személyek hanggal való tárcsázását. A Start menüben válassza a Programok 
(Programs) > Hang Alkalmazások (Voice Apps) mappákat, azután a Hangtárcsázás (VoiceDial) opciót. 
Egy másik lehetőség szerint a Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Gombok (Buttons) 
opciókat, és vezessen be egy gombot a manuális indításhoz. A Gombok beállításairól bővebben az 5. 
fejezetben olvashat.

A Hangtárcsázás (VoiceDial) beindítása után a képernyő a jobb oldalra kerül, és a Hangtárcsázás 
(VoiceDial) megkérdezi: „Hívás a Telefonkönyvből, vagy egy szám tárcsázása?” ("Call a contact 
or dial a number?". Ezután a Hangtárcsázás (VoiceDial) egy sípoló hangot hallat, jelezve ezzel, 
hogy a mikrofon be van kapcsolva, és „hallgató” módban van. Egy kék hangerő jelző csík szintén jelzi 
a mikrofon bekapcsolt állapotát.

MEGJEGYZÉS: Ha a Telefonkönyv (Contacts)ben nem szerepel név, akkor a Hangtárcsázás 
(VoiceDial) automatikusan a „Milyen szám?” ("What number?" kérdést teszi fel.
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Amíg a készülék hallgató módban van a következő parancsok egyikének kell elhangoznia:

„Hívás” ("Call (name)")

„Szám Tárcsázása”("Dial a number")

„Kilépés, vagy Viszlát”("Quit or Goodbye")

Ne beszéljen, amíg nem hallja a sípolást (beep), és/vagy látja a kék hangerő csíkot. A túl korai beszéd 
felismerési problémákat okozhat.

A Hangtárcsázás (VoiceDial) első használatakor a felismerő fájlok a Telefonkönyv (Contacts)be 
beírt információ alapján dolgoznak. Azonban bármilyen Telefonkönyv (Contacts) menüben végrehaj-
tott hozzáadás, vagy törlés esetén a felismerés nem történik meg, hacsak nem frissíti a Telefonkönyv 
(Contacts)et. A Hangtárcsázás (VoiceDial) beállításaival ez a fejezet foglalkozik egy későbbi oldalon.

Hívás név alapján
Név alapján való híváshoz:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Hang Alkalmazások (Voice Apps), majd a 
Hangtárcsázás (Voice-Dial) opciókat, vagy indítsa el a Hangtárcsázást (VoiceDial) közvetlenül.az ön 
által beállított gombbal.

2.   Mondja ki a „hívás,” ("Call") kívánt személy teljes nevét, vagy ha becenevet is adott neki, azt is 
használhatja. (Becenév létrehozásához segítséget nyújt a Hangtárcsázás (VoiceDial) beállításai, ebben 
a fejezetben).

3.   Sőt, a hívott személy kívánt telefonszámát is mondhatja (munkahely, otthon, mobil, csipogó).

     A következő példák érvényesek a hanggal történő tárcsázáskor:

     „Hívás Szabó János” ("Call John Smith")

     „Hívás Szabó János otthon” ("Call John Smith at home")

     „Szabó János, otthon” ("Call John Smith, home")

     „Szabó János, mobil” ("Call John Smith, mobile")

     Ha nem választunk számot akkor a Hangtárcsázás (VoiceDial) a személlyel kapcsolatos első számot 
tárcsázza, amely az utoljára tárcsázott szám, munkahely, otthon, mobil, vagy csipogó. Ez a sorrend állítható 
a Hangtárcsázás (VoiceDial) beállításoknál.

4.   A Hangtárcsázás (VoiceDial) megmutatja a személy nevét és számát, és megkérdezi helyes-e az 
információ.

5.   A szám tárcsázásához mondjon „igent” ("Yes"). Mondjon „nemet” ("No"), ha a szám helytelen. Ekkor 
a Hangtárcsázás (VoiceDial) visszamegy a kezdethez és új parancsra vár.

     MEGJEGYZÉS: Ha azt mondja „Hívás Szabó János otthon” ("Call John Smith at home") és a hívni kívánt 
személynek nincsen olyan telefonja, amit választottunk (pl: mobil), akkor a Hangtárcsázás (VoiceDial) 
az elsődleges számot fogja tárcsázni.



                   MDA III Felhasználói Kézikönyv 50  MDA III Felhasználói Kézikönyv          51

Hívás telefonszám alapján
A hívni kívánt telefonszám kimondásával is tárcsázhat:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Hang Alkalmazások (Voice Apps) > 
Hangtárcsázás (VoiceDial) opciókat, vagy indítsa el a Hangtárcsázást az ön által beállított gombbal 
közvetlenül.

2.   Mondja: „Tárcsázás” ("Dial a number"), miután a Hangtárcsázás (VoiceDial) elindult és számot kért.

3.   A Hangtárcsázás (VoiceDial) megkérdezi „Milyen számot kíván tárcsázni?” ("What number would 
you like to dial?"), és sípol egyet.

4.   Mondja be a számot, minden számjegyet egyenkén.

5.   A Hangtárcsázás (VoiceDial) megismétli a számot, és megkérdezi helyes-e az.

6.   A tárcsázáshoz mondjon „Igent” ("Yes"). A törléshez és új parancs bemondásához mondjon „Nemet” 
("No").

Kilépés a Hangtárcsázás-ből
Kilépéshez (VoiceDial) mondjon „Kilépés” ("Quit")-t, vagy „Viszlát”("Goodbye")-ot. Automatikusan 
kikapcsol, ha egy bizonyos ideje nem ismer fel beszédet.
Ha a Hangtárcsázás (VoiceDial) nem ismeri fel beszédét, akkor megkéri, hogy „Beszéljen tisztábban” 
("Please speak more clearly"). Ez megtörténhet zajos környezetben, vagy akkor, ha a tulajdonos az 
előtt mondja ki a parancsot, mielőtt elindulna a Hangtárcsázás (VoiceDial) felvétele.

A Hangtárcsázás személyreszabása
Ahhoz, hogy a Hangtárcsázás (VoiceDial) felhasználóbarátabb legyen, a Hangtárcsázás (VoiceDial set-
tings) beállítások nyújt segítséget, ahol a felhasználói preferenciákat változtathatjuk. Haladó felhasználók 
azt is elérhetik, hogy gyorsabbá és pontosabbá teszik a Hangtárcsázás (VoiceDial)-t.

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Hang Alkalmazások (Voice Apps) > 
Hangtárcsázás (VoiceDial Settings) Beállítások opciókat.

2.   Válassza a következő Hangtárcsázás (VoiceDial Settings) Beállítások valamelyikét bővebb 
információért.

3.   A változtatások mentéséhez és a Hangtárcsázás beállításaiból (VoiceDial Settings) való kilépéshez 
nyomja meg a felső jobb sarokban található OK gombot.

Fő Menü

További audio segítség aktiválása

Távolítsa el a pipát, és az eredeti jelzés eltűnik. Tapasztalt felhasználók általában nem igénylik az audio 
segítséget, hiszen anélkül gyorsabban haladhatnak.
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Telefonkönyv frissítése

Távolítsa el a pipát, és a Hangtárcsázás (VoiceDial) nem fogja automatikusan ellenőrizni, vajon a 
telefonkönyvben szereplő nevek frissítésre szorulnak-e.

Alaphelyzet beállítás

Nyomja meg a Alaphelyzet beállítás gombot, és minden érték visszaáll az eredetire.

Telefonkönyv Menü
Ez a beállítás arra szolgál, hogy bizonyos kiejtéseket, vagy beceneveket rendelhessen a Telefonkönyvben 
szereplő személyekhez, és információt nyújtson a személyek neveinek bevezetéséhez, illetve eltávolí-
tásához.

Becenevek bevezetése
Amikor a Hangtárcsázás (VoiceDial) létrehozza a „Névfelismerőt” ("Contact Name"), akkor azt a 
beépített szótár kiejtése alapján teszi. Legtöbbször ez a kiejtés megfelelő. Azonban ha Ön egyedi be-
cenevet kíván használni a személyes akcentusával, akkor megváltoztathatja a parancsot.

1.   Válassza ki a nevet.

2.   Nyomja meg a + gombot, a lista eltűnik, és megjelenik egy hangerőt jelző csík.

3.   Mondja a nevet, ahogy Ön ejti ki, vagy mondja az illető becenevét.

4.   A Hangtárcsázás (VoiceDial) lejátsza a felvételt, majd hitelesítésre kéri. Hitelesítéshez nyomja meg az 
igent (Yes), újabb felvételhez nyomja meg a nemet (No).

5.   Hitelesítés után a menü visszatér a nevek listájához, és az illető neve mellett egy ikon lesz található, ami 
azt jelzi, hogy létrehozott egy becenevet, vagy egyedi kiejtést az Ő számára.

6.   A változtatások mentéséhez nyomja meg az Igent (Yes), változtatások mentése nélküli kilépéshez a 
Nemet (No).

MEGJEGYZÉS: Ha valakinek a neve különleges betűket, például ö-t vagy é-t, esetleg az idegen ny-
elvekre jellemző fonetikus hangokat tartalmaz, akkor tanácsos egyedi kiejtést létrehozni számára. Ez 
növeli a felismerés pontosságát.
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Becenevek törlése

Becenevek, vagy kiejtések törléséhez:
1.   Válassza ki a nevet, és nyomja meg a – gombot.

2.   Nyomja meg a jobb felső sarokban található OK gombot a Hangtárcsázás Beállítások (VoiceDial 
Settings) menüből való kilépéshez.

3.   Ezután a változtatások mentéséhez nyomja meg az Igent (Yes), változtatások mentése nélküli kilépéshez 
a Nemet (No).

Telefonkönyvben szereplő nevek indítása/megszüntetése
Ahhoz, hogy a Hangtárcsázás (VoiceDial) felismerje egy személy nevét, tegyen pipát a neve 
mellett bal oldalon elhelyezkedő dobozba, hogy ne ismerje fel, távolítsa el azt. Az összes név felis-
merése megszüntethető, ha a fejlécen lévő dobozra kattintunk. Az alapbeállítás szerint minden név 
felismerendő.

Névlista szinkronizálása

A névfelismerő és a Telefonkönyv (Contacts)ben szereplő nevek szinkronizálása a fejlécen lévő Sync 
gomb megnyomásával lehetséges. Ezt tanácsos megtenni, ha a Telefonkönyvben (Contacts) szereplő 
nevek közül valamelyiket megváltoztattuk.

Időzítő menü

Holtidő beállítása

Annak az időnek a beállítása, amit a mikrofon legfeljebb vár a beszéd megkezdéséig. Ha nem hangzik 
el beszéd a beállított időn belül, akkor a mikrofon kikapcsol. A holtidő beállításához nyomja meg a Max-
imális Holt Idő (Maximum leading silence) gombot és állítsa be a kívánt időtartamo. Erre használhatók 
az irányítópult nyilai is. Tegyen pipát a Nincs Időkorlát (no limit) dobozba, és a holt idő végtelen lesz. 
Ez az alapbeállítás.

Maximális felvételi idő

A maximális felvételi idő az a maximális időtartam, amely alatt beszédet tud rögzíteni. A mikrofon kikapcsol, 
ha túllépi a maximális felvételi időt. A mikrofon akkor is kikapcsol, ha még nem léptünk túl a maximális 
felvételi időn, de hosszabb szünetet tartottunk beszéd közben. A Maximális felvételi idő lerövidítése segíti 
a pontosabb felismerést, hiszen kevesebb hangot kell felismerni. Alapértelmezésként a Hangtárcsázás 
(VoiceDial) automatikusan megkeresi a beszéd végét olyan beállításoknál, ahol alacsony a külső zaj. 
Ha a maximális felvételi idő túl rövid, akkor a felvétel leállhat a beszéd befejezése előtt. Ebben az es-
etben lehetséges, hogy a hangfelismerés nem sikerül. A maximális felvételi idő beállításához nyomja 
meg a Maximális Felvételi Idő (Maximum record time) gombot és állítsa be a kívánt időtartamot. Erre 
használhatók az irányítópult nyilai is. Az alapbeállítás értéke 3 másodperc.
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Szünet beállítása
A szünet beállításával azt az értéket adjuk meg, hogy egy felvétel megkezdése után mekkora az az időtartam, 
amennyi szünet után a készülék befejezi a felvételt. Beállíthatja, hogy a felismerő mennyi ideig várjon a beszéd 
után, mielőtt kikapcsol. Növelje ezt az értéket, ha beszéd közben kikapcsolt; és csökkentse, ha a felismerésre 
túl sokat kell várni. A szünet beállításához nyomja meg a Maximális Szünet (Maximum trailing silence) 
gombot és állítsa be a kívánt időtartamot. Erre használhatók az irányítópult nyilai is. Az alapbeállítás értéke 
fél másodperc.

Felismerés menü
Felismerési teljesítmény

Ez a beállítás arra szolgál, beszédfelismerés folyamata során végrehajtott számos számítás során megtaláljuk 
a pontos felismerés és a sebesség közötti egyensúlyt.

Akkor változtassa meg ezt a beállítást, ha a felismerési folyamat pontatlan, vagy túl hosszú ideig tart. A 
Felismerési Teljesítmény testreszabásához állítsa a csúszó állítót a kívánt pozícióba. Az irányítópultot is 
használhatjuk a beállításhoz.

Felismerés visszautasítása
Ez a beállítás arra nézve állít fel kritériumokat, hogy milyen szavakat tekintsen a készülék érvényes szavaknak. 
Ennek a túl érzékenyre való állítása a háttérzajok érvényes parancsnak tekintését vonhatja maga után. Ha 
túlságosan alacsonyra állítjuk, megnő az esélye annak, hogy parancsaink felismerését visszautasítja. A beál-
lításához nyomja meg a Felismerés Visszautasításának Beállításai (Recogniton rejection setting) gombot 
és állítsa be a kívánt értéket. Erre használhatók az irányítópult nyilai is. Az alapbeállítás értéke 25.

Preferenciák menüje

Tárcsázás hitelesítése

Távolítsa el a pipát, ha nem szeretné, hogy a Hangtárcsázás (VoiceDial) minden Ön által mondott számot 
visszakérdezzen.
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Telefonkönyvből választott személy hívásának hitelesítése

Távolítsa el a pipát, ha nem szeretné, hogy a Hangtárcsázás (VoiceDial) minden Ön által mondott 
névre visszakérdezzen.

Hívott számok Telefonkönyv menühöz adása

Tegyen pipát ebbe a dobozba, ha azt szeretné, hogy a Hangtárcsázás (VoiceDial) minden hívott számot 
elmentsen. Minden új számot a Telefonkönyvhöz rendel, Névtelen (Unnamed) elnevezéssel. A Szer-
kesztés menüben megváltoztathatja a megjelenő Névtelen (Unnamed) személy nevét.

Névlista megjelenítése

Tegyen pipát, ha azt szeretné, hogy a Hangtárcsázás (VoiceDial) mutassa a telefonkönyvben szereplő 
nevek listáját.

Telefonszám keresés sorrendje

Ha nem mondjuk ki az illető neve után, hogy melyik telefonján kívánjuk elérni, a Hangtárcsázás 
(VoiceDial) automatikusan az illetővel kapcsolatos elsődleges számot tárcsázza. A sorrend megváltoz-
tatásához használja a nyilakat. A sorrend megváltozását a telefonszámoktól balra elhelyezkedő számok 
jelzik. Az alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a Alapbeállítás (Reset) gombot.

Hang menü

Hangok

Bármelyik készüléken szereplő hang kiválasztható. A listán szerepelnek a felvett hangok is. A kiválasztott 
hang lejátszásához nyomja meg a Próba (Test) gombot. A felvett hangokat a …Fonix\Hangtárcsázás\ 
Hang klippek\ (...Fonix\VoiceDial\SoundClips) mappában lehet megtalálni és szerkeszteni.

Hangerő

Az itt lévő hangerő-szabályozó csak a rögzített beszédek hangerejét szabályozza.

Sebesség

A beszéd sebességét lehet állítani.

Hangszín

A beszéd hangszíne állítható.



4. fejezet
Információ szinkronizálása

4.1 Az ActiveSync használata
4.2 Információ szinkronizálása

4.3 Infravörös és Bluetooth kapcsolat
4.4 ActiveSync hibák
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4.1 Az ActiveSync használata
Ha a Microsoft ActiveSync mind az MDA III-on, mind a számítógépen szerepel, akkor a kettő között 
információcsere lehetséges. Ezt a folyamatot szinkronizálásnak nevezik. A szinkronizálás előtt a számító-
gépre telepíteni kell az ActiveSync-et, aminek segítségével:

n Információt cserélhet az MDA III és a számítógép, vagy szerver között, így mindenhol a legfrissebb 
információ szerepel majd.

n Változtathatja a szinkronizációs beállításokat és a munkarendet.

n Fájlokat másolhat át az MDA III és a számítógép között.

n Másolhatja és újramentheti az MDA III-on mentett adatokat.

n Hozzáadhat és eltávolíthat programokat az MDA III-ról.

Az alapbeállítás nem engedi az ActiveSync-et, hogy minden fajta információt szinkronizáljon. Használja 
az ActiveSync opcióit, és állítsa be milyen fajta információ szinkronizálását engedélyezi!

A szerver és a készülék közötti szinkronizálás akkor lehetséges, ha a cég rendelkezik a Microsoft 
Exchange Server-rel, Exchange ActiveSync-kel.

ActiveSync telepítése
Szinkronizálás megkezdése előtt a számítógépre telepíteni kell az ActiveSync-et a Társító CD (Com-
panion CD) segítségével. Az ActiveSync az MDA III-ra már telepítésre került.

A telepítést követően partnerkapcsolatot lehet létesíteni az MDA III-mal kábel, állvány, infra, vagy Bluetooth 
kapcsolaton keresztül.

Kapcsolat létesítése kábelen, vagy állványon 
keresztül
Az ActiveSync telepítésével kapcsolatban tekintse meg az Üzembe Helyezési (Quick Start Guide) 
útmutatót.

1.  Kösse össze az MDA III-at és a számítógépet kábellel, vagy az állványon keresztül a 
szinkronizálás megkezdéséhe.

2.  Az első szinkronizálás azonnal megkezdődik, amint a Telepítő Varázsló végzett. Az első 
szinkronizálás után az Outlook információ jelenik meg az MDA III-on.

3.  A kapcsolat megszüntetéséhez vegye ki a készüléket az állványból, vagy húzza ki a kábelt.
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Szinkronizálás Infravörösön keresztül, 
vagy szinkronizálás beállításainak 
megváltoztatása

Kapcsolati állapot megtekintése

Csatlakozás és 
szinkronizálás

Szinkronizálás 
leállítása

Kapcsolat létesítése Infravörös 
porton keresztül
Gyorsan lehet kapcsolatot létesíteni infrával, egy infrával szintén 
felszerelt számítógéppel, vagy telefonnal. Ez az adatátvitelnek 
ideális módja, hiszen nincs szükség kábelekre, vagy töltőre a kapc-
solathoz. Partnerkapcsolat létrehozásához azonban elengedhetetlen 
a kábeles, vagy állványon keresztül vezető kapcsolat.

1.   Készítse elő az infravörös kapcsolatot. (Telepítsen infravörös 
portot a számítógépére agyártó utasításait követve).

2.   A számítógépen váltson infravörös portra; az ActiveSync 
Fájl (File) menüjében klikkeljen a Kapcsolat Beállításaira 
(Connection Settings). A Soros kábel vagy Infravörös 
kapcsolat portra engedése (Allow serial cable or infrared 
connection to this COM port) listán válassza az Infravörös 
Portot (IR) (Infrared Port (IR)).

3.   Csatlakoztassa a számítógép és az MDA III infravörös portját, 
úgy, hogy ne legyen semmi az útjukban és közel legyenek 
egymáshoz.

4.   Az MDA III-on a Start menüben válassza az ActiveSync > 
Eszközök (Tools) > Infravörös Kapcsolat (Connect via IR) 
opciókat.

4.2 Információ szinkronizálása
Ez a rész áttekintést nyújt a szinkronizálható Outlook információ 
típusai között. Az ActiveSync nem szinkronizál automatikusan min-
den Outlook információt. Bizonyos információtípusok szinkronizá-
lásához, illetve szinkronizálás tiltásához használja a számítógépen 
az ActiveSync opciói.

Outlook E-mail szinkronizálása
Az ActiveSync-ben a szinkronizáláskor kiválasztott Üzenetek 
(Inbox) kiválasztása után az OutlookE-mail üzenetek az általános 
szinkronizálási folyamat részeként szinkronizálódnak. Szinkronizálás 
közben:

n A számítógépen, vagy a Microsoft Exchange szerveren 
található Üzenetek (Inbox) a készülék Outlook mappájába 
másolódnak. Közvetlenül Exchange szereveren keresztül csak 
akkor lehetséges szinkronizálni, ha a vállalat futtatja a Microsoft 
Mobile Information Server 2002-es, vagy frissebb kiadását. Az 
alapbeállítás szerint a 3 utolsó nap üzeneteit kapja meg, az 
összes új üzenet első 100 sorát, és 100 KB-nál kevesebb csatolt 
fájlt.
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n A Outlook mappa átmásolódik a készülékről az Outlook-ra, vagy a szerverre.

n A két számítógép kapcsolatban áll. Ha kitörlünk egy üzenetet a készüléken, akkor a következő 
szinkronizálásnál a számítógépen sem fog szerepelni.

n Más mappákban lévő üzenetek csak abban az esetben szinkronizálódnak, ha azt az ActiveSync 
beállításainál külön megjelöltük.

Az Outlook szinkronizálással és a beállítások változtatásával kapcsolatos információk megtalálhatók az 
ActiveSync Súgó (ActiveSync Help) menüjében, vagy a számítógép Kapcsolat Súgó (Connections 
Help) menüjében. SMS és MMS nem érkezik szinkronizáláskor, ehelyett a készülékre küldik azokat a 
szolgáltatón keresztül.

Naptár szinkronizálása
n Az MDA III-on tárolt Naptár (Calendar) tételek szinkronizálhatók a számítógépen, vagy a szerveren 

található naptárakkal. Közvetlenül Exchange szereveren keresztül csak akkor lehetséges szinkronizálni, 
ha a vállalat futtatja a Microsoft Mobile Information Server 2002-es, vagy frissebb kiadását. A Naptár 
(Calendar) szinkronizálása az alapbeállítás része.

n A szinkronizálás közben változtatott Naptár (Calendar) tételek mindkét számítógépen mentésre kerülnek. 
Kézzel írt jegyzetek és rajzok képekként fognak szerepelni.

Telefonkönyv szinkronizálása
n Az MDA III-on tárolt Telefonkönyv (Contacts) tételek szinkronizálhatók a számítógépen, vagy a szerveren 

Mobile Information Server 2002-es, vagy frissebb kiadásán található Outlook tételekkel.

n A szinkronizálás közben változtatott Telefonkönyv tételek mindkét számítógépen mentve lesznek. Kézzel 
írt jegyzetek és rajzok képekként fognak szerepelni, de a szerverrel való szinkronizálásnál el lesznek 
távolítva. További információért használja a számítógépen található ActiveSync Súgó (ActiveSync Help) 
menüt.
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Feladatok szinkronizálása
n A készüléken tárolt Feladatok (Tasks) szinkronizálhatók a számítógép Outlook-jával. A Feladatok 

szinkronizálása az alapbeállítás részét képzi.

n A szinkronizálás közben változtatott Feladatok tételek mindkét számítógépen mentésre kerülnek. Kézzel 
írt jegyzetek és rajzok képekként fognak szerepelni, de a szerverrel való szinkronizálásnál eltávolítódnak. 
További információért használja a számítógépen található ActiveSync Súgó (ActiveSync Help) 
menüjét.

Jegyzetek szinkronizálása
A Jegyzetek (Notes) szinkronizálása a számítógép és az MDA III között történhet jegyzet-, vagy fájlsz-
inkronizálással. A Jegyzetek (Notes) szinkronizálásával az MDA III-on lévő jegyzeteket szinkronizálja a 
számítógép Outlook jegyzeteivel (Outlook Notes). A fájlszinkronizálás során a számítógép Dokumen-
tumok (My Documents) mappáját szinkronizáljuk az MDA III összes jegyzetével.

A jegyzetszinkronizáláshoz először az ActiveSync-ben ki kell választani a szinkronizálás típusát. A 
következő szinkronizálásnál Dokumentumok alatt szereplő fájlok a számítógép Outlook Jegyzetek (Out-
look Notes) opciója alatt jelennek meg. A csak gépelt szöveget tartalmazó jegyzetek átlagos jegyzetként 
jelennek meg, míg az írást, esetleg képeket tartalmazó jegyzetek a készüléken is használt formátumban 
szerepelnek majd. Továbbá, a számítógép Jegyzetek (Outlook Notes) mappájában található fájlok a 
telefonon is láthatóak lesznek.

A jegyzetek fájlszinkronizálásához az ActiveSync-ben ki kell választani a Fájlok (Files) információtípusát, 
és törölni kell a Jegyzetek (Notes) információtípusát. Ha a Fájlok (Files) opciót választja, a számítógépen 
létrejön egy Dokumentumok (My Documents) mappa. A készülék Dokumentumok (My Documents) 
nevű mappájában található összes .pwi, és a számítógépen létrejött Dokumentumok mappába helyezett 
összes .doc fájl szinkronizálva lesz. A jelszóval védett fájlok szinkronizálása lehetetlen. Az ActiveSync 
a szinkronizáció során dokumentumokat konvertál. További információért a szinkronizációról és a fájl-
konvertálásról használja a számítógépen található ActiveSync Súgó menüt.

MEGJEGYZÉS: Ha a készüléken, vagy számítógépen kitöröl, vagy megváltoztat egy tételt, akkor a 
következő szinkronizálásnál az a másik készüléken is megváltozik, vagy kitörlődik.

Ha fájlszinkronizálás közben jegyzetszinkronizálásra vált, akkor nem a Dokumentumok (My Docu-
ments) mappában lesznek a fájlok, hanem a szinkronizálás a számítógépen található Outlook-on 
keresztül történik.

4.3 Infravörös és Bluetooth kapcsolat

Infravörös
Az infravörös (IR) kapcsolat mobil készülékek közötti információcserére használható. Ha a számítógép 
rendelkezik infravörös porttal, akkor a számítógép és az MDA III között is lehetséges ez. A Start menüben 
válassza a Beállítások (Settings) > Kapcsolatok (Connections) > Sugár (Beam) opciókat.
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Az alapbeállítás szerint a készülék érzékeli a bejövő infravörös (IR) és Bluetooth sugarakat, és megkér-
dezi, fogadja-e őket. Ha ezt nem szeretné, akkor távolítsa el a pipát a Minden Bejövő Sugár Fogadása 
(Receive all incoming beams) dobozból.

MEGJEGYZÉS: Ha egy régebbi készülékről érkezik infravörös jel, lehetséges, hogy a készülék nem 
érzékeli. Ebben az esetben mielőtt e jelet elküldik a másik készülékről, válassza az Infravörös Sugár 
fogadása (Receive an infrared beam) opciót a Sugár (Beam) ablakban.

Bluetooth:
1.   Az MDA III-nak alkalmasnak kell lennie ilyen sugarak fogadására.

2.   Az MDA III, tiszta terepen és 10 méteres (kb. 30 láb) távolságon belül a másik készülékhez képest legyen 
bekapcsolva.

3.   A fogadja-e a sugarat kérdést követően nyomja meg az igent.

További információ a Bluetooth-ról és beállításairól a 6. fejezetben található.

4.4 ActiveSync hibák
Ha a szinkronizálás sikertelen az ActiveSync segítségével, akkor hibajelentés jelenik meg az MDA III 
képernyőjén.

Hibajelentés megtekintése
A hibajelentés megjelenése után nyomja meg az Akció (Action) gombot. Ekkor az ActiveSync részle-
tesebb információval szolgál a hibáról.

Néhány hiba az automatikus szinkronizálással lehet összefüggésben. Ha gyanítja, hogy egy kívánt 
automatikus szinkronizálás nem történt meg, akkor próbálja meg manuálisan szinkronizálni az infor-
mációkat. Ha ez sikeres, akkor felülírja az automatikus szinkronizálást. További információért nézze 
meg a számítógép ActiveSync Súgó (ActiveSync Help) menüjéban a Szinkronizálással kapcsolatos 
információk (Synchronizing Information) részt.



5. fejezet
Az MDA III személyes beállításai

5.1 A készülék beállításai
5.2 A Telefon beállításai



                  MDA III Felhasználói Kézikönyv 62 MDA III Felhasználói Kézikönyv          63

5.1 A készülék beállításai
A készülék kényelmesebbé tétele érdekében változtathat a beállításokon. A Start menüben válassza a 
Beállítások (Settings) > Személyes (Personal)/Rendszer (System) gombokat.

A Személyes menü
 A Gombok (Buttons) alkalmazást rendelnek egy hardver gombhoz.

 A Input előkészíti a készülék bejöveteli részét.

 A Menük (Menus) a menü-megjelenést alakítja, és egy popup menüt hoz létre az Új (New) gomb 
megnyomásával.

 A Tulajdonosi Információ (Owner Information) a Telefonkönyv információit mutatja meg.

 A Jelszó (Password) korlátozza a készülékhez való hozzáférést.

 A Telefon (Phone) előkészíti a készülék vezeték nélküli telefon funkcióját.

 A Hangok és Figyelmeztetések (Sounds and Notifications) beállítja a figyelmeztetések típusait, 
eseményeket, és a hangerőt.

 A Mai Nap (Today) szerkeszti a Mai Nap (Today) ablak kinézetét és információtartalmát.

A Rendszer menü
 A Készülékről (About) fontos információkat közöl a készülékről.

 A Csengőhang Hozzáadása (Add Ring Tone) új csengőhangok meghallgatását és kiválasztását 
teszi lehetővé.

 A Háttérfény (Backlight) a fényerőt alakítja energia-megtakarítás céljából.

 A Billentyűzár (Button Lock) a Power gomb kivételével minden billentyűt lezár a készüléken.

 A Garancia (Certificates) megmutatja a garancia kiállítóját és a lejárat időpontját.

 Az Óra és Ébresztés (Clock & Alarms) az idő és az ébresztőóra beállítását szolgálja.

 A Készülék Információ (Device Information) részletezi a készülék hardver és szoftver infor-
mációit.

 A Billentyűzet (Keyboard) a billentyűzet beállításait befolyásolja.

 A Memória (Memorey) megmutatja a jelenlegi memóriaállapotot és a futó programokat.

 A Mikrofon AG (Microphone AG) felvétel közben automatikusan szabályozza a hangerőt.

 A Hosszútávú Mentés (Permanent Save) hosszú távra lementi a Telefonkönyvben szereplő 
adatokat.
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 A Power maximalizálja az akkumulátor élettartamát.

 A Regionális Beállítások (Regional Settings) a földrajzi helyek megjelenítését változtatja.

 A Programok Eltávolítása (Remove Programs) több memóriát hoz létre.

 A Kijelző (Screen) a Törlés Típusát kezeli, és változtatja a kijelző irányát.

Gombok
A hardver gombok beállításaihoz, hogy a leggyakrabban használt programokhoz való hozzáférés csupán 
egy gombnyomás legyen:

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Gombok (Buttons) > 
Programgombok (Program Buttons) opciókat.

2.   A Gomb Kiválasztásánál (Select a button) nyomja meg a kívánt gombot, majd válasszon egy programot 
a Program Hozzárendelésénél (Assign a program).

   Alapbeállítások:
  1 - Telefonkönyv
  2 - Naptár
  3 - Start menü
  4 - Üzenetek
  5 - Inernet Explorer
  6 - OK/Bezár
  7 - Kamera
  8 - Felvétel

A Fel/Le Irányító (Up/Down Control) menüben, az Első ismétlés előtti késedelem (Delay before 
first repeat) megváltoztatja a tallózás kezdete előtt eltelt időt. Az Ismétlési Arány (Repecat rate) a két 
tétel közötti váltási időt állítja. Tartsa nyomva a Fel/Le irányítót, hogy a beállításhoz végigböngészhesse 
a listát.

 Input:
1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Input opciókat.

2.   Az Input Módszer (Input Method) esetében válassza ki a kívánt módszert, és változtassa meg a kívánt 
opciókat. A Szókiegészítőt (Word Completion) állítsa be kívánsága szerint. Az Opciók (Options) 
menüben válassza ki a kívánt írás- és felvételopciók beállításait. Ezek az opciók minden olyan programra 
vonatkozni fognak, ahol írni vagy felvétel készíteni lehet. Ezek az opciók nem érvényesek arra a szövegre, 
amelyet az input panel segítségével üt be.

Az Input opciók változtathatók a  nyíl megnyomása utáni Opciók (Options) menü 
kiválasztásával.

1 2

43

8

7

5 6
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 Menük
A Start menüben (Start Menu) csak 7 program fér el. A leggyakrabban használt programok hozzáadá-
sa:

1. A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Menük (Menus) 
opciókat.

2. Válassza ki a kívánt programokat és nyomja meg az OK-t.

3. Az Új Menü (New Menu) pontban választhatja az Új gomb menü bekapcsolását (Turn on New button 
menu), és meghatározhatja milyen tételek jelenjenek meg a menüben. Amikor így tesz egy nyíl jelenik 
meg a parancssor Új (New) pontja mellett, mint például Zseb Word (Pocket Word), Zseb Excel (Pocket 
Excel), Telefonkönyv (Contacts), Naptár (Calendar), és Feladatok (Tasks). Kattintson a nyílra, és új 
tételt hoz létre.

A Start menü alá tartozó mappákat is létre lehet hozni. A számítógép ActiveSync programjában válassza 
az Explore, Zsebszámítógép (My Pocket PC), Windows, majd a Start menü opciókat.

 Tulajdonosi Információ:
1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Tulajdonosi Információ 

(Owner Information) opciókat.

2.   Az Azonosítás (Identification) menüben írja be személyes adatait.

     A Jegyzetek (Notes) menüben írjon be olyan információt, amit a kijelzőn szeretne látni a készülék 
bekapcsolásakor.

     Az Opciók (Options) menüben írja be elérhetőségeit, hogy a készülék elvesztése esetén vissza tudják 
juttatni magához.

Jelszó
Az erős jelszónak legalább 7 karakterből (7 characters) kell állnia, kis-és nagybetűk, számok, valamint 
írásjelek kombinációja kell, hogy legyen.

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Jelszó (Password) 
opciókat.

2.   Állítsa be milyen hosszú időn keresztül kell a készüléknek használaton kívül lennie ahhoz, hogy a jelszó 
életbe lépjen. Ez megtehető a Jelszó kérése készülék használaton kívül volt (Prompt if device unused 
for) rubrikában.

3.   Válassza ki a használni kívánt jelszót: Egyszerű 4 karakteres (Simple 4 digit), vagy Erős alfanumerikus 
(Strong alphanumeric).

4.   Írja be, szükség esetén hitelesítse a jelszót.

n Ha a készülék valamilyen hálózattal kapcsolatban áll, használjon erős jelszót a hálózat védelme 
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érdekében.

n Ha elfelejti a jelszót, ki kell ürítenie a memóriát mielőtt hozzáfér a készülékhez. Ezáltal minden telepített 
program, és az összes Ön által készített adat és fájl törlődik. A memória kitörlésével kapcsolatos 
információért nézze az A Függeléket.

n Ha az ActiveSync-kel alkalmazva mentett, akkor az összes adat visszamásolható. Ezzel kapcsolatban 
további információt az A Függelékben taláhat.

 Hangok és Figyelmeztetések
A hangok és figyelmeztetések kikapcsolásával növelhető az akkumulátor élettartama. A beállítások 
megváltoztatásához:

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Hangok és 
Figyelmeztetések (Sounds & Notifications) opciókat.

2.   A Hangok (Sounds) menüben kiválaszthatja a kívánt beállításokat.

3.   A Figyelmeztetések (Notifications) menüben kiválaszthatja hogy kíván értesülni bizonyos eseményekről. 
Válassza ki az esemény nevét és az emlékeztető típusát. Speciális hang, üzenet, illetve villogás is 
választható.

 Mai Nap

Háttércsere:
1. Válassza Start menüben > Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Mai Nap (Today) 

opciókat.

2. A Megjelenítés (Appearance) menüben válassza ki a használni kívánt hátteret. Saját háttér használatához 
válassza az Ezt a képet háttérnek (Use this picture as the background), majd a Tallózás (Browse) 
után válassza ki a pontos helyet.

3. Válasszon egy mappát, kattintson a fájlra, majd nyomja meg az OK-t.

MEGJEGYZÉS: Az ajánlott háttérkép méret 240x320 jpeg formátumban. Ha szeretne egy képet kül-
deni barátjának infrán keresztül, válassza a Sugár (Beam) opciót a Megjelenítések (Appearance) 
menüben.

A megjelent információ megváltoztatása:
1. A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Mai Nap (Tdoay) > 

Tételek (Items) opciókat.

2.   Válassza ki a Mai nap (Today) ablakban megjeleníteni kívánt információkat.

3. Információ további szerkesztéséhez válassza ki az információ típusát, majd kattintson rá az Opciók 
(Options) gombra (nem minden információtípusnál alkalmazható).
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 A Készülékről
A Verzió (Version) menü fontos információkat közöl a készülékről, 
beleértve a telepített memória mennyiségét. A Készülék Azonosító 
(Device ID) menüben megváltoztatható a készülék neve, ha esetleg 
kapcsolatteremtéskor névazonosság problémája lépne fel.

 Háttérfény
A Háttérfény rendszeres használata csökkenti az akkumulátor élet-
tartamát. A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > 
Rendszer (System) > Háttérfény (Backlight) opciókat.

n Nyomja meg az Akkumulátor Energia (Battery power) gombot 
a fény ki/bekapcsolásához.

n Nyomja meg a Külső Energia (External power) gombot a fény 
ki/bekapcsolásához.

n Nyomja meg a Fényerő (Brightness) gombot a fényerő 
állításához.

 Óra és Ébresztő:
A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Rendszer 

(System) > Óra és Ébresztő (Clock & Alarms) opciókat.

n Ha egy bizonyos időzónába sokat utazik, az Idő menüben 
válassza a Zóna (Visiting) gombot, és láthatja a pontos időt.

n A készülék használható hordozható ébresztőórának is, ha 
beállítja az Ébresztés (Alarms) menüben az ébresztést. 
Válassza ki az ébresztés ikon megnyomásával a kívánt 
ébresztési módot. 

n Az idő és a dátum megjelenítésének megváltoztatásához a 
Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Rendszer 
(System) > Regionális Beállítások (Regional Settings) 
opciókat.

 Memória
Egy program futtatásának befejezésére kényszerülhet, ha elveszti 
stabilitását, vagy a memória túl kevés. A Start menüben válassza a 
Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Memória (Memory) 
opciókat.
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n A Fő (Main) menüben láthatja mennyi memóriát különít el a rendszer a fájlok és adatok tárolására a 
programmemóriával szemben. Ugyanígy a használatban lévő és a kihasználatlan memória arányát is 
szemlélteti. Az A Függelék részletesebben foglalkozik a memóriával.

n A Tárolókártya (Storage Card) menü azt mutatja meg, mennyi memória található a készülékben található 
kártyán. Több kártya esetében mindegyiket külön megnézheti, ha rákattint a listázó dobozra, majd a 
tárolókártya nevére.

n A Futó Programok (Running Programs) az éppen aktív programok listáját mutatja. Leállításukhoz 
kattintsuk a leállítani kívánt programra és nyomja meg a Leállítás (Stop) gombot, vagy az összes 
leállításához egyszerűen nyomja meg a Mindet Leállít (Stop All) gombot.

Szükség lehet program leállítására, ha instabillá válik, vagy a programmemória alacsony.

 Energia:
A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Energia (Power) opciókat.

n Az Akkumulátor (Battery) menü az akkumulátor energiaszintjét mutatja. Az akkumulátor teljesítménye 
függ annak típusától és a készülék használatától. 

n A Speciális (Advanced) menüben olyan opciókat választhat, mint a készülék kikapcsolása energia-
megtakarítás céljából. A legtöbb energia-megtakarításhoz válassza a 3 perc, vagy kevesebb opciót. Ennyi 
idő telik el, amíg a készülék magától kikapcsol.

 Hosszú távú Mentés
A Telefonkönyv (Contacts), Megbeszélt Találkozók (Appointments), Feladatok (Tasks), és a Kapc-
solatok Beállításainak (Connection Setting) adatai lementhetők egy ritkán változó memóriába. Ezzel 
elkerülheti az adatok elvesztését, ha a készülék teljesen lemerülne.

Mentés a FlashROM-ra:
1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Hosszú távú Mentés 

(Permanent Save) opciókat.

2.   Pipálással válassza ki a menteni kívánt tételeket.

A Telefonkönyv (Contacts) és a Megbeszélt Találkozók (Appointments) adatainak lementése után 
az újonnan hozzáadott tételek automatikusan mentésre kerülnek az MDA III-ra. Ez a kapcsolatok beál-
lításánál nem fög működni, ha új kapcsolatot hoz létre, azt manuálisan kell lementenie.
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FlashROM újraraktározása:
1.   Start menüben válassza a > Beállítások (Settings) >Rendszer (System) > Hosszú távú Mentés 

(Permanent Save) gombokat.

2.   Válassza ki a kívánt tételt a dobozok kipipálásával > OK.

 Billentyűzet
A billentyűzet az MDA III tartozéka. Kinyitása a készülék alsó részének lefelé csúsztatásával történik. 
Válassza a Start menü > Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Billentyűzet (Keyboard) op-
ciókat. Mielőtt megnyitná a Billentyűzet (Keyboard) beállítási programját, mely segítségével a billentyűzet 
háttérfényét kapcsolhatja be, állítsa be billentyűzet háttérfényének időzítőjét, hogy az kikapcsoljon, ha 
használaton kívül van. Kedvenc programokat is rendelhet egy-egy billentyűhöz.
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5.2 A Telefon beállításai
Olyan beállításokon változtathat, mint a bejövő hívások a csengőhangtípusa, csörgésének módja, tele-
fonszám beütésekor a billentyűzet hangja, sőt védheti a telefont jogosulatlan használat ellen. Két módja 
van a telefon beállításainak szerkesztésére:

n  A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Telefon (Phone) 
opciókat.

n   A Telefon billentyűzeten válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) menüket.

Csörgés típusa
Meghatározhatja, hogy milyen módon jelezze a készülék a bejövő hívásokat. Választhatja a csörgést, 
rezgést, vagy a kettő kombinációját. Kattintson a Csörgés Típusa (Ring type) listára és állítsa be a 
kívánt opció.

Csengőhang
Válassza a Csengőhang (Ring tone) listát, és alkalmazza kedvenc csengőhangját.

n A .wav, illetve .mid fájlok kiválasztásához az ActiveSync segítségével másolja a fájlokat a készülék 
\Windows\Ring mappájába, majd a listáról válassza ki a megfelelő csengőhangot (Ring tone).

n Hogy csengőhangokat tölthessen le, csatlakozzon az Internetre (Internet), majd olyan fájlokat töltsön le, 
amelyek kompatibilisek a .wav, vagy .mid formátummal.

Csengőhang hozzáadása
A Csengőhang Hozzáadása (Add Ring Tone) gomb gyorsabbá teszi a csengőhangok megtalálását 
és megjelenítését, illetve azok meghallgatását, alkalmazását, vagy eltávolítását a Telefonbeállítások 
(Phone Settings) fent említett listájáról.

1. A készüléken lévő összes csengőhang megjelenítéséhez válassza a Start menü > Beállítások (Settings) 
> Rendszer (System) > Csengőhang Hozzáadása (Add Rig Tone) opciókat. A program automatikusan 
kilistázza az MDA III-on található összes .wav és .mid fájlt.

2.   Ha megjelentek a csengőhangok, láthatja, hogy az itt már kiválasztott tételek azok, amelyek a 
telefonbeállításoknál szerepelnek.

3. Egy csengőhang lejátszásához kattintson az egyikre. Ha valamelyik nem tetszik, szüntesse meg a 
kijelölést. Ezáltal az eltűnnek/hozzáadódnak a kijelölt/nem kijelölt csengőhangok telefonbeállításoknál 
lévő listáról/listához.
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Számlap Hangja
Számok beütésekor a számlap hangot ad ki. Ha a Hangok (Tones) opció van kiválasztva, akkor a hangot 
addig hallja, amíg a bizonyos billentyű le van nyomva, ha a Sípolás (Beep) opciót választotta, akkor 
csak egy-két másodpercig hallhatja a hangot.

1. Kattintson a Számlap (Keypad) listára és válassza ki a megfelelő opciót.

2.   Ha nem szeretne semmilyen hangot se hallani számok beírásakor, válassza a Ki (Off) gombot.

Hálózat
A hálózati beállításoknál megtekinthetők az elérhető hálózatok, állítható azoknak az elérési sorrendje, va-
lamint az, hogy automatikusan, vagy manuálisan kíván a bizonyos hálózatokhoz kapcsolódni. A hálózatok 
aktívak maradnak, amíg le nem cseréli őket, nem veszik el a jel, vagy SIM kártyát cserél.

n A mindenkori használatban lévő hálózat neve a kijelző tetején látható.

n Ha a hálózat nem elérhető akkor nyomja meg a Hálózatválasztás (select Network) gombot, és válasszon 
másikat.

Szolgáltatások
A Szolgáltatások (Services) menü olyan opciók beállítására használható elsődlegesen, mint a 
Hívásátirányítás (Call Forwarding), Hívásvárakoztatás (Call Waiting), vagy Hívóazonosító (Caller 
ID). A szolgáltatások beállításainak megváltoztatásához válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Op-
tions) > Szolgáltatások (Services) > Beállítások (Get Settings) opciókat.

TARTOZÉK FUNKCIÓ
Hívásblokkolás 
(Call Barring)

Blokkolja a bejövő és/vagy kimenő hívásokat.

Hívóazonosító 
(Caller ID)

Azonosítja a hívót, a név, és/vagy telefonszám megmutatásával.

Hívásátirányítás 
(Call Forwarding)

Az összes, vagy a kiválasztott számokról érkező hívásokat másik számra 
irányítja.

Hívásvárakoztatás 
(Call Waiting)

Beszélgetés közben jelzi egy másik hívás érkezését.

Hangposta/SMS 
(Voice Mail/SMS)

A telefon-beállításoknál megmutatja a helyes számokat.

Egyéb
Az Egyéb (More) gombon keresztül hozzáfér az Automatikus Fogadás (Automatic Pickup), és a 
Sugárzó Csatornák (Broadcast Channels) beállításaihoz.

A Sugárzó Csatornák (Broadcast Channels) menün keresztül friss információkhoz juthat hírekről, 
közlekedésről, vagy az időjárásról. A szolgáltatás függ a szolgáltató mibenlététől.



6. fejezet
Kapcsolat létesítése

6.1 A kapcsolatokról
6.2 Internethez való csatlakozás

6.3 CSD vonaltípus
6.4 Zseb Internet Explorer

6.5 Vezeték nélküli Manager
6.6 WLAN Manager

6.7 Hálózati Kártya beállítások
6.8 A Terminal Services Client (TSC)

6.9 Bluetooth
6.10 Vezeték nélküli modem

6.11 GPRS monitor
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6.1 A kapcsolatokról
A készülék erőteljes hálózati funkciókkal van felszerelve, így 
lehetséges Internet kapcsolat létesítése GPRS hálózaton, vagy a 
beépített WiFi modul, vagy Bluetooth modem segítségével. Külső 
modem is használható Internet kapcsolat létrehozására.

Kapcsolatot létesíthet az Internettel, vagy vállalati hálózatokkal, E-
mail küldés/olvasás, vagy pl. szinkronizálás céljából.

Az MDA III-on kétfajta hálózati beállítás létezik: az ISP (My ISP) és 
a Munkahálózat (Work Network). Az ISP (My ISP) Internethez, a 
Munkahálózat (My Work Network) pedig magánhálózatokhoz, mint 
például vállalati hálózathoz való csatlakozáskor használatos. Végez-
ze el a kívánt beállításokat, és máris csatlakozhat az Internetre.

6.2 Internethez való csatlakozás
Az ISP (My ISP) beállításai után küldhet és fogadhat E.maileket, és 
szörfölhet az InterNeten.

ISP-n keresztüli csatlakozás:
1.   Szerezze meg a következő információkat az ISP-től (Internet 

szolgáltató): 

n ISP szerver telefonszáma (ISP server phone number).
n Felhasználó neve (User name).
n Jelszó (Password). 

 n Hozzáférési pont neve. (Access point name.) (a GPRS 
kapcsolathoz).



                  MDA III Felhasználói Kézikönyv 72 MDA III Felhasználói Kézikönyv          73

2.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Kapcsolatok (Connections) > Kapcsolatok 
(Connections), és Kapcsolatok (Connections) opciókat.

3.   Új ISP (My ISP) kapcsolat létrehozásához kattintson az Új modemkapcsolat hozzáadása (Add a 
new modem connection) gombra és kövesse az Új kapcsolat létrehozása (Make New Connection) 
varázslójának utasításait.

4.   Vezeték nélküli kapcsolat létesíthető mobil-telefonhálózaton, vagy GPRS-en keresztül. Válassza ki milyen 
módon kíván csatlakozni a Modemválasztás (Cellular Line) listáról. Ha mobilhálózatot akar használni, 
válassza a Mobil vonal (Select a modem list), ha GPRS-t, akkor a Mobil vonal (GPRS) (Cellular Line 
(GPRS))opciókat.

n További információ minden ablakban az ikon alatt található.

 n A kapcsolat lényegi beindításához menjen a Zseb Internet Explorer (Pocket Internet Explorer) 
gombhoz és lépjen egy Web oldalra. A készülék automatikusan csatlakozni fog.

A modemkapcsolat beállításainak megváltoztatásához az ISP (My ISP), vagy a Munkahálózat (My Work 
Network) menüben válassza a Létező Kapcsolat Szerkesztése (Manage existing connections) opciót. 
Válassza ki a kívánt modemet, menjen a Beállítások (Settings)hoz és kövesse az utasításokat.

Csatlakozás magánhálózathoz
1.   Szerezze meg a következő információkat a hálózat szolgáltatójától. 

n Szerver telefonszáma (Server phone number).
n Felhasználó neve (User name). 
n Jelszó (Password). 

2.   A Start menüben válassza a válassza a Beállítások (Setting) > Kapcsolatok (Connections) > 
Kapcsolatok (Connections) opciókat.

3.   A Munkahálózat (My Work Network) menüben kövesse az utasításokat minden hálózattal 
kapcsolatban.

4.   A kapcsolat lényegi indításához kezdjen el futtatni egy érintett programot. Például menjen a Zseb Internet 
Explorer (Pocket Internet Explorer) gombhoz és lépjen egy Web oldalra. A készülék automatikusan 
csatlakozni fog.

6.3 CSD vonaltípus
Ez a program lehetővé teszi a vonaltípus meghatározását a CSD kapcsolatok használatakor.

A CSD vonaltípus meghatározása:
1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Kapcsolatok (Connections) > CSD Vonaltípus 

(CSD Line Type) opciókat.

2.   Az Adatarány (Data rate) rubrikában válasszon egy értéket. A Kapcsolat Elem (Connection element) 
gombnál popup menüből válasszon egy típust, majd nyomja meg az OK-t.
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MEGJEGYZÉS: Az alapbeállítás értékei a legoptimálisabbak. Ha nem adódik semmilyen probléma, ne 
változtasson a beállításokon.

GPRS Beállítások
A program segítségével kiválaszthatja a GPRS beállítási módot a GPRS kapcsolathoz. Kétfajta hitele-
sítési eljárás közül választhat:

n PAP hitelesítés (PAP authentication): A Password Authentication Protocol (Password Authentication 
Protocol) egyszerű módja a felhasználó hitelesítésének a távoli ISP (internetszolgáltató) szerverre 
kapcsolódás előtt.

n CHAP hitelesítés (CHAP authentication): a Challenge Handshake Authentication Protocol (Challenge 
Handshake Authentication Protocol) a legbiztonságosabb módja a felhasználó és szerver közötti 
titkosított azonosító hitelesítésének.

MEGJEGYZÉS: Mivel a beállítások megváltoztatása az adatáramlás abbamaradásával járhat, ezért 
bármilyen változtatás előtt konzultáljon szolgáltatójával.

6.4 Zseb Internet Explorer
A csatlakozást követően böngészéshez használható a Zseb Internet Explorer (Pocket Internet Ex-
plorer). Fájlok és programok letöltésére is lehetőség nyílik az Internetről, vagy az intranetről. Töltse le 
kedvenc linkjeit és mobiltelefonos alkalmazásait a számítógépes szinkronizáláskor, melyeket a számítógép 
Internet Explorerben (Internet Explorer) található Mobiltelefonos kedvencek (Mobile Favorites) 
mappában tárol. Hogy szinkronizálás segítségével letölthesse a gépen lévő kedvenc linkjeit Active Sync 
módban, válassza a Kedvencek (Favorites) opciót az Eszközök (Tools Menu) > Opciók (Options) > 
Sync Opciókban (Sync Options).

Tallózás az Interneten
A Zseb Inernet Explorer (Pocket Internet Explorer) megnyitásához válassza a Start menü > Zseb 
Inernet Explorer opciót.
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1.   A képernyő felső részén megjelenő cím rubrikába írja be az 
elérni kívánt oldalt. Nyomja meg a lefelé gombot, hogy régebben 
már választott oldalak listája jelenjen meg.

2.   Nyomja meg az  -et és a beírt címhez tér vissza. 

3.   Nyomja meg az -et és visszaugrik az előző oldalra.

4.   Nyomja meg az  -et és frissíti az oldalt.

5.   Nyomja meg az  -et és visszamegy a főoldalra (Home 
page).

6.   Nyomja meg az -et és kedvencei közül válassza ki melyiket 
akarja elérni. A Kedvencekhez (Favorites) való hozzáadáshoz 
menjen az oldalra, majd tartsa nyomva rajta a tűt, majd a 
legördülő menüből válassza a Hozzáadás a Kedvencekhez 
(Add to Favorites) opciót.

6.5 Vezeték nélküli Manager
A Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager) gyors hozzáférést 
biztosít a GPRS, WiFi Internet és Bluetooth indításához. Indítás előtt 
győződjön meg róla, hogy elérhető-e GPRS az MDA III-on, vagy 
WiFi kapcsolat.

A jelenlegi kapcsolat állapotának 
ellenőrzése
A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Wireless 
Manager opciókat, vagy a Mai Nap ablakot.

n Mai Nap (Today Screen): Ha van mobilhálózati kapcsolat, 
akkor egy GPRS ikon látható a felső állapotsorban. A WiFi és 
Bluetooth ikonok is a jobb alsó sarokban találhatóak a Mai nap 
ablakban.

n Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager): Minden egyes 
vezeték nélküli csatorna állapota jelenik meg.

1 2

643 5

2
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Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása/
megszüntetése:

n Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager): válasszon ki egy kapcsolatfajtát. Kiválasztás után a 
popup menü megerősítést fog kérni. Igennel csatlakozik, nemmel nem. Vagy használja a kijelző alján 
elhelyezkedő ikonokat a kapcsolatok létrehozására/megszüntetésére.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth ikonra kattintás nem szünteti meg a Bluetooth kapcsolatot, csak lekapcsolja 
a Bluetooth Internetkapcsolat Bluetooth hozzáférési pontjátt. Ez az egyéb Bluetooth tartozékok, például 
a Bluetooth headset és más eszközök, váratlan lekapcsolásának elkerülése végett van így. A Bluetooth 
teljes lekapcsolása a Bluetooth alkalmazáson keresztül lehetséges: > Kapcsolatok (Connections) > 
Bluetooth opciók.

Eszközök menü
Ha szeretné, hogy egy popup üzenet figyelmeztesse egy kapcsolat megkezdéséről, vagy megszüntetéséről, 
pipálja ki az Opciók (Option) menüpontban az Emlékeztetőt (Remind).

Vezeték nélküli kapcsolatok
A GPRS (General Packet Radio Service) a GSM standard része és mindenkori adatszolgáltatást nyújt 
a GSM vevők részére. A GPRS maximális sebessége 115KB/s. Győződjön meg róla, hogy szolgáltatója 
felruházza ezzel a tartozékkal, és SIM kártyával is. Internetes  csatlakozáshoz a GPRS csatorna működik 
a Bluetooth mellett, de nem a WiFi mellett.

A WiFi, vagy másképpen WLAN a 802.11_protocol-on alapul. Egy 802.11b/g-s hozzáférési pont szük-
séges az MDA III-on a WiFi csatornával való kapcsolatba lépéshez. Internetes csatlakozáshoz a Wifi 
használható együtt a Bluetooth-al, de a GPRS-szel nem.

A Bluetooth a közelben lévő készülékekkel, laptopokkal, headsetekkel, nyomtatókkal, digitális kamerákkal 
tud vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni. A Bluetooth csatorna használható a GPRS, vagy a WiFi csa-
torna mellett. Ezt a csatornát szintén használhatja Internetes csatlakozásra egy Bluetooth hozzásférési 
pont segítségével.
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6.6 WLAN Manager
A WLAN Manager alkalmas a WiFi Internet kapcsolatok kényelmes 
kezelésére. Beállíthatók a hálózati beállítások, és az energia-meg-
takarítási mód, hogy a WLAN környezetben is optimális legyen 
az akkumulátor fogyasztása. A WLAN Managert létező 802.11b-s 
készülékekkel való együttműködésre tervezték, ez lehetővé teszi az 
akkukulátor optimális használatát. A WLAN Manager használatához 
szükség van a megfelelő hozzáférési pontokra és útmutatókra, a 
WLAN jelzés életbe lépéséhez. Ha ezekkel nem rendelkezik a készül-
éke, lépjen kapcsolatba ADSL, vagy DSL szolgáltatójával.

WLAN jel ellenőrzése
Ellenőrizheti, hogy a készülékének van-e hozzáférése a WLAN 
csatorna jeléhez, mielőtt a megnyitná a WLAN manager-t:

n Mai Nap ablak (Today Screen): Ha a készülék WLAN hálózattal 
való kapcsolatot észlel, akkor a jobb felső sarokban egy W ikon 
látható, és a WLAN ikon a jobb alsó sarokban.

n Vezeték nélküli Manager (Wireless Manager): A Programok 
(Programs) menüből válassza a Vezeték nélküli Manager 
(Wireless Manager)-t. Kattintson a WiFi ikonra.

A WLAN jelek elérhetősége és távolsága a falak, a plafon és más 
olyan tárgyak mennyiségétől, vastagságától és elhelyezkedésétől is 
függhet, melyeken áthatolnak a WLAN jelek.

A WLAN bekapcsolása:
A WLAN MDA III-on történő használatához be kell kapcsolni a 
beépített WLAN antennát:

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > 
Kapcsolatok (Connections) > WLAN opciókat.
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2.   A Fő (Main) menüben válassza a WLAN bekapcsolásához a 
Vezeték nélüli LAN Be (Wireless LAN ON) gombot.

Ha a WLAN be van kapcsolva, a készülék bal felső sarkán 
elhelyezkedő zöld LED 6 másodpercenként jelzi ezt az állapotot 
WLAN, ha a Bluetooth is be van kapcsolva akkor 3 másodpercenként 
jelez, kéket és zöldet váltogatva.

Az energiatakarékos mód állítása
Energiamegtakarítási okokból kapcsolja ki a WLAN-t, amikor nem 
használja az MDA III-at. Beállíthatja a WLAN bekapcsolásakor az 
Energiatakarékos üzemmódot, ha az irányító oszlopot a Beállítások 
menüre húzza.

1.   A Start menüben válassza a WLAN > Beállítások (Settings) 
opciókat.

2.   A Beállítások (Settings) menüben válassza az 
Energiatakarékos Módot, és állítsa be kívánsága szerint. Az 
irányítópult bal/jobb gombja is használható erre.

n Legjobb teljesítmény (Best Performance): 
energiatakarékosság nélkül. Csak akkor használja, ha a 
legmagasabb WLAN hozzáférés szükséges, vagy ha a 
rendszer konfigurációja nem engedélyez mást.

n Legjobb akkumulátor (Best Battery): A legkevesebb 
akkumulátor energiát használja WLAN kapcsolatkor. A 
WLAN adatátvitel jelentősen lecsökken. Nem ajánlott 
nagyobb horderejű másolásoknál, vagy ha a Bluetooth 
be van kapcsolva.

Automatikus Kikapcsolás 
Bekapcsolása
Az MDA III WLAN antennája is lekapcsolható automatikusan 
takarékossági okokból. 2, 3, 4, 5 perces időtartam közül 
választhat.

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > 
Kapcsolatok (Connections) > WLAN opciókat.

2.   Nyomja meg a Beállítások (Settings) billentyűt, majd válasszon 
a WLAN Automatikus kikapcsolása (Auto turn off WLAN if 
not connected) rubrikánál 2, 3, 4, vagy 5 perces időtartamot.
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LEAP aktiválása
Az alkalmazás LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) szekciója lehetővé teszi a 
biztonságosabb használatot, az SSID, felhasználónév, domain és jelszó beállításán keresztül, így 
biztosítva, hogy senki nem fér hozzá jogosulatlanul az Ön hálózatához. A legtöbb 802.11 hozzáférési 
pont alapvetően nyújt valamilyen hitelesítési lehetőséget, melyet nyílt rendszer hitelesítésnek nevezünk, 
és amely ezen készülék alapértelmezett beállításai között szerepel. Ebben az üzemmódban a hozzáférési 
pont minden hitelesítési kérelmet elfogad. A kliens csupán elküldi hitelesítési kérelmét, a hozzáférési pont 
pedig válaszként elfogadja a hitelesítést. Így bárki, aki helyes SSID-vel rendelkezik összekapcsolható a 
hozzáférési ponttal. A LEAP helyes működésének feltétele, hogy a hozzáférési pont és a fogadó készülék 
(az Ön MDA III készüléke) ugyanazzal a felhasználónévvel, jelszóval és SSID-vel rendelkezzen.

6.7 Hálózati Kártya beállítások
A vezeték nélküli hálózatok hozzáférhetőek a fent említett automatikus módokon, vagy kézi irányítással, 
a szükséges beállítások bevitelével a Hálótati Kártyák (Network Cards) menüben.

Vezeték nélküli hálózat kapcsolása kézi irányítással:
1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Setting) > Kapcsolatok (Connections) opciókat, a Hálózati 

Kártyák ikont > Vezeték Nélküli (Network Cards) > Új Hozzáadása (Add New) opciókat, ha a WLAN 
be van kapcsolva.

2.   Az Általános (General) gombnál írja be a hálózat nevét (SSID). Ha az 1. lépésben (Step 1) automatikusan 
beíródott egy SSID, akkor az már nem cserélhető.

n Válassza ki a kapcsolat módját a (Internet (The Internet) vagy Munka (Work)) Kapcsolat (Connects 
to): gombnál.

n Ha Gép és telefon közötti kapcsolatot (This is a device-to-computer) (ad-hoc) connection) akar 
létrehozni, jelölje be az Ad-hoc kapcsolat rubrikát.

3.   A Hálózatkulcs (Network Key) menüben válassza ki milyen hitelesítési típust szeretne, ha hitelesítési 
információra van szüksége. Hogy valóban szüksége van-e hitelesítési információra, kérdezze 
hálózatadminisztrátorát.

n A hitelesítés beállításaihoz válassza a kívánt típust a legördülő Hitelesítés (Authentication) 
listából.

n Adat rejtjelezéséhez válassza ki a kívánt típust a legördülő Adatrejtjelezés (Data Encryption) listából.Az 
alapbeállítás a WEP-et kapcsolja be.

n Írja be a hálózatkulcsot a Hálózatkulcs (Network Key): dobozba. Ha a hálózat automatikusan 
rendelkezésére bocsát hálózatkulcsot, válassza a Automatikus Kulcs (The Key is provided for me 
automatically) opciót.

4.   Az N802.1x menü alatt válassza a IEEE 802.1x hálózat hozzáférési kontrollt a nagyobb biztonság 
érdekében. Csak akkor válassza ezt az opciót, ha a hálózati környezet támogatja. Ha bizonytalan, 
konzultáljon hálózatadminisztrátorával.
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Hálózat keresése:
A már konfigurált hálózatok megtalálhatók a Vezeték Nélküli Hálózatok (Wireless Networks) listánál. 
Kapcsolódhat ezekhez a preferált hálózatokhoz, vagy kerestethet az MDA III-mal bármilyen elérhető 
hálózat után.

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Setting) > Kapcsolatok (Connections) opciókat, a Hálózati 
Kártyák (Network Cards) ikont, majd a Vezeték Nélküli (Wireless), opciókat, ha a WLAN be van 
kapcsolva.

2.   Az Elérhető Hálózatok (Networks to access): dobozban válassza a megfelelő hálózattípust: Minden 
Elérhető (All Available), Csak Hozzáférési Pontok (Only access points), Csak gép-gép (computer-
to-computer).

3.   Csak a preferált hálózatokhoz való csatlakozáshoz távolítsa el a pipát a Nem preferált hálózatokhoz 
való automatikus csatlakozás (Automatically connect to non-preferred networks) dobozból.

Ha ezt nem teszi meg, akkor az MDA III minden alkalommal listázni fogja az összes elérhető hálózatot, 
és megkérdezi szándékozunk-e konfigurálni azokat.

IP cím kikeresése:
1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Setting) > Kapcsolatok (Connections)opciókat, a Hálózati 

Kártyák (Network Cards) ikont, majd a Vezeték Nélküli > Hálózat Adapterek (Network Adapters) 
opciókat, ha a WLAN be van kapcsolva.

2.   A hálózatkártya csatlakozik (My network card connects to): rubrikába válassza az Internetet (The 
Internet) vagy a Munkát (Work). Ha az ISP-re kíván csatlakozni otthon, akkor válassza az Internetet 
(The Internet), ha magánhálózatra, például vállalati hálózatra, válassza a Munka (Work) opciót.

3.   Válassza ki a megfelelő adaptert az Adapter kiválasztása a beállítások megváltoztatásához (Tap an 
adapter to modify settings): rubrikában és az IP cím megjelenik az IP Cím (IP Address) menüpont alatt 
az IP cím (IP Address) rubrikában.

4.   Ha az ISP vagy a magánhálózat nem dinamikus IP címeket használ, akkor az TCP/IP beállításainak 
megváltoztatásához nyomja meg a Speciális IP cím használata (Use specific IP address) gombot, és 
írja be a kért információt. Forduljon ISP szolgáltatójához vagy hálózatadminisztrátorához, hogy megkapja 
az IP címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjáró útvonalát (ha szükséges).

5.   Ha az ISP vagy a magánhálózat nem dinamikus IP címeket használ, akkor a DNS és WINS beállítások 
megváltoztatásához, nyomja meg a Szerverek Nevei (Name Servers) gombot és írja be az információt. 
Az olyan szerverek, melyek hozzárendelt IP címet kérnek, elképzelhető, hogy kérik a számítógép neveinek 
IP cím feloldását is. Az MDA III a DNS és WINS opciókat támogatja.

6.8 A Terminal Services Client (TSC)
A Terminál-szolgáltatás kliens (Terminal Services Client) segítségével csatlakozhat egy másik gép 
Terminál-szolgáltatásaihoz (Terminal Services) vagy Távoli asztalához (Remote Desktop), például 
nem kell a Zseb Word (Pocket Word)-öt használnia, hanem használhatja a Word PC verzióját, és 
beléphet az MDA III készülékéről a számítógépen található összes .doc fájlba.
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Csatlakozás a szerverhez
Távoli szerverkapcsolat GPRS, vagy Vezeték nélküli LAN (Wireless LAN) kapcsolaton keresztül:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > TSC (Terminal Services Client) opciókat.

2.   Ha korábban már csatlakozott ugyanerre a szerverre, akkor kattintson rá a Korábbi Szerverek (Recent 
Servers) menü alatt. Új szerverhez történő csatlakozáshoz írja be a szerver nevét a Szerver (Server) 
dobozba. Pipálja ki a Szervergép képernyőjének ehhez a kijelzőhöz való igazodása (Limit size of 
server desktop to fit on this screen) dobozt, ha olyan alkalmazásokat használ, melyek kifejezetten MDA 
III-as használatra lettek méretezve.

3.   Nyomja meg a Csatlakozás (Connect) gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha a hálózatadminisztrátor a Terminal Services Client (Terminal Services Client)-
et újracsatlakozási és lecsatlakozási szakaszokra konfigurálta, és korábban lecsatlakozott a Terminál 
szerver (Terminal Server) ről a szakasz befejezése előtt, akkor a TSC (Terminal Services Clien) arra 
a szakaszra csatlakozik vissza.

A TSC-n belüli tájékozódás
Ha létrejött a szerverkapcsolat, lehetséges, hogy a szerver képernyője sokkal nagyobbra alakul, mint 
a mobil kijelzője. Ha a szerverképernyőn állapotsorokat lát, akkor az MDA III képernyőjén egynél több 
állapotsort fog látni: egy a számítógépes információkhoz, és egy a Terminál-szolgáltatás kliensen 
(Terminal Services) belül a Terminál-szolgáltatások (Terminal Services Client) ablakban történő 
mozgáshoz.

Használja a Terminál-szolgáltatás kliens (Terminal Services Client) képernyő alján található 5 
iránynyilat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Terminál-szolgáltatás kliens (Terminal Services 
Client) minden adatot átvitt a szerver képernyőjéről. A hatékonyabb illeszkedéshez válassza a Szervergép 
képernyőjének ehhez a kijelzőhöz való igazodása (Limit size of server desktop to fit on this screen) 
gombot. A legjobb hatást úgy érheti el, ha a gépen teljes képernyőt használunk.

Feladat befejezése előtti lekapcsolódás
A Start menüben a Terminál-szolgáltatások (Terminal Services) ablakból a következő parancsokhoz 
kell hozzáférni. Ne használja az MDA III Start menüjét.

1.   A Terminal Services (Terminal Services) ablakban válassza a Start > Kikapcsolás (Shutdown) 
opciókat.

2.   Válassza a Lekapcsolódás (Disconnect) gombot.

Ha az adminisztrátor úgy konfigurálta a TSC-t (Terminal Services Client), hogy visszatérjen a befejezetlen 
feladathoz, akkor a legközelebbi alkalommal innen fogja folytatni.
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Lekapcsolódás és feladat befejezése:
1.   A TSC ablakban válassza a Start > Kikapcsolás (Shutdown) opciókat.

2.   Nyomja meg a Kijelentkezés gombot.

6.9 Bluetooth

A Bluetooth egy kis távolságban hatékony vezeték nélküli technológia. Az infravörös kapcsolattal el-
lentétben Bluetooth használatakor a készülékeknek nem közvetlenül egymás közelében lenniük. A 3 
és 10 méter (meters) között elhelyezkedő Bluetooth készülékek között információ vihető át, valaminta 
következő feladtok hajthatók végre, ha a Bluetooth be van kapcsolva:

n Információcsere (Exchange information), mint például fájlok, naptáradatok, feladatok, nevek és 
névjegyek cseréje.

n Szinkronizálás (Synchronize) Bluetooth-szal felszerelt számítógéppel ActiveSync kapcsolaton 
keresztül.

n Társítás (Partner) egy Bluetooth-szal felszerelt (Bluetooth-enabled) mobiltelefonnal, és annak 
modemként való használata.

n Más Bluetooth készülékek használata.

A Bluetooth használata
A Mai Nap (Today) ablak jobb alsó sarkában lévő Bluetooth ikon gyors hozzáférést biztosít a Bluetooth 
Manager-hez és Beállítások (Bluetooth Settings )hoz.

Az ikon a használati állapot változásával együtt változik:
 - Bluetooth aktív.

 - Bluetooth kikapcsolva (alapbeállítás).

 - Bluetooth kapcsolatot teremt.

Ha a Bluetooth aktív, akkor az MDA III bal felső részén elhelyezett Bluetooth LED 6 másodpercenként 
kéken villog, jelezve, hogy a Bluetooth be van kapcsolva. Ha a Vezeték nélküli LAN (Wireless LAN) 
is be van kapcsolva, akkor 3 másodpercenként és zölden villog.
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Bluetooth beállítások
A Bluetooth Beállításokkal:

n Bluetooth ki/bekapcsolása, Bluetooth szolgáltatások igénybe vétele.

n Létrehozhat vagy módosíthatja az MDA III nevét amikor Bluetooth kapcsolatban kerül más 
készülékekkel.

n A kapcsolatpreferenciák és felhasználói profilok beállításai.

n Adja meg a biztonsági beállításokat és adja meg a fájlcsere és kapcsolati beállításokat.

Bluetooth bekapcsolása
A Mai Nap ablak jobb alsó sarkában nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához, majd válassza 
a Bluetooth Bekapcsolása (Turn Bluetooth ON) opciót. Vagy válassza a Bluetooth Beállítások 
(Bluetooth Settings) > Bekapcsolás (Turn On) opciót.

Profilok használata
Minden Bluetooth beállítás (Bluetooth Settings) az aktív profilban kerül mentésre. Amikor az MDA III-t 
kikapcsolja a Bluetooth Beállítások (Bluetooth Settings) elmenti az utoljára használt profilt és újratölti 
ezen profilt amikor az MDA III-t ismét bekapcsolja. A profilok beállításával:

n Más felhasználók könnyen visszaállíthatják az MDA III személyes preferenciáit. Például Joe és Mary 
mindketten használják az MDA III-t, de mindketten más célra. Egy előre beállított profil kiválasztásával a 
megadott felhasználó beállításait figyelmen kívül hagyja.

n Egy felhasználó könnyen válogathat a környezettől függő preferenciák között az MDA III-ban. Ha például 
Joe elsősorban az irodában használja a készüléket, akkor könnyedén átválthat egy előre telepített profilra 
amelynek jobb biztonsági beállításai vannak, ha „publikus“ helyre megy, mint például a hotel, reptér vagy 
hasonlók.
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Új profil létrehozása:
1.   Az Általános (General) menüben válassza a  ikont, amely hozzáférést biztosít egy ablakhoz, ahol 

Létrehozhat (Add), Átnevezhet (Rename) és Kitörölhet (Delete) profilokat.

2.   Nyomja meg az Új (New) gombot. 
3.   Adjon nevet az új profilnak, például Office (Office).
4.   Válasszon már létező profilt, ami alapján létrehozhatja az újat.

5.   Nyomja meg az OK-t.

Az új profil nem lesz automatikusan az aktív profil; hogy az legyen válassza ki az Általános (Current 
Profile) ablakon a Jelenlegi Profil (General) menüpont alatt.

Profil átnevezése vagy törlése:

1.   Az Általános (General) menüben válassza a  ikont, amely hozzáférést biztosít egy ablakhoz, ahol 
Létrehozhat (Add), Átnevezhet (Rename) és Kitörölhet (Delete) profilokat.

2.   A profil listárol válassza ki a kívánt profilt, majd nyomja meg az Átnevez (Rename), vagy a Töröl (Delete) 
gombokat szándék szerint.

Konfigurációs beállítások mentése a profilokba
Ha megváltoztatja az MDA III konfigurációját, a változtatások megmaradnak, ha profilt vált, kikapcsolja 
a Bluetooth-ot, vagy magát az MDA III-at.

1.   Az Általános (General) oldalon nyomja meg a  gombot, és létrehozhat, átnevezhet, vagy kitörölhet 
profilokat.

2.   Válassza ki a kívánt profilt a Jelenlegi Profil (Current Profile) mezőből az Általános (General) 
menüben.

3.   Hajtsa végre az MDA III-on a szükséges változtatásokat a Hozzáférhetőség (Accessibility) és a 
Szolgáltatások (Services) menükben, ahogyan azt a  későbbiekben leírjuk, annak érdekében, hogy a 
megfelelő módon működjön.

4.   Nyomja meg az OK-t, és zárja be a Bluetooth beállítások (Bluetooth Settings) ablakot. A változtatások 
automatikusan mentődnek.

A nem kívánt változtatások egy gyakran használt profilra való mentésének elkerülése érdekében inkább 
hozzon létre egy új profilt a gyakran használt alapján, és hajtsa végre azon a változtatásokat.



                  MDA III Felhasználói Kézikönyv 84 MDA III Felhasználói Kézikönyv          85

Hozzáférhetőségi jogok beállításai
Az MDA III más Bluetooth eszközökkel való hozzáférhetőségi 
jogokat adhat meg és módosíthat, a mai nap ablak jobb alsó sarkában 
elhelyezkedő Bluetooth ikon lenyomásával a Mai ablak (Today) > 
Bluetooth Beállítások (Bluetooth Settings) > Hozzáférhetőség 
(Accessibility) menüpontban.

1.   Írja be az MDA III Bluetooth nevét, ahogyan az a fogadó 
eszközön megjelenik, amikor a a megfelelő profil aktív ha a 
Zsebszámítógép Bluetooth neve ablak (Use Pocket PC 
device name for Bluetooth) nincs beklikkelve.

2.   Ha a Zsebszámítógép neve a Bluetooth-é is (Use Pocket 
PC device name for Bluetooth) doboz ki van pipálva, akkor 
az MDA III-hoz rendelt név (Start > Beállítások (Settings) > 
Renszer (System) > About > Készülékazonosító (Device ID) 
> Készülék neve (Device Name)) mindig megjelenik a partner 
felhasználó készülékén, mint az MDA III Bluetooth neve.

3.   Más készülékek csatlakozásának engedélyezése (Allow 
other devices to connect): ha ezt az opciókat választja, 
akkor más készülékeket csatlakoztathat. Két fajta opciót lehet 
választani a finomítás véget: 

n Minden készülék (All devices): bármilyen készülék 
csatlakoztatható.

n Csak párosított készülékek (Paired devices only): ez 
az opció csak az MDA III.-mal párosított kapcsolatban lévő 
készülékeket csatlakoztatja.

4.   Más készülékek felfedezhetnek engem (Other devices can 
discover me): ha ezen opció be van állítva más Bluetooth-
szal rendelkező készülékek látják és jelentik az MDA III-at. Ez 
minden készüléknek, még az Ön számára ismeretleneknek is 
hozzáférést biztosítanak a telefonhoz.

A távoli készülékek csatlakoztatása szintén biztonsági előírások 
tárgya és hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth az MDA III-on.

Bluetooth szolgáltatások indítása
A szolgáltatások, melyeket az MDA III nyújt más készülékeknek a 
Bluetooth használatakor:

n Fájlátvitel (File Transfer): fájlokkal kapcsolatos műveletek, 
például fájlkeresés/ fájlhasználat/ fájl törlése.

1
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n Információcsere (Information Exchange): kérésre az alapértelmezett névjegy elküldése (Zseb Outlook 
kapcsolat).

n Soros port (Serial Port): Bluetooth soros port működése. A Bluetoth soros portokat az eszközök közötti 
fizikai kábel helyettesítésére használják.

n Személyes hálózati szerver (Personal Network Server): lépjen be vagy hostként irányítson egy Bluetooth 
alapú személyes hálózatot.

n Betárcsázós hálózatok (Dial-up Networking): hozzáférést biztosítanak telefonvonalon vagy más 
rendszeren keresztül egy távoli számítógép-hálózathoz, például internet szolgáltatásokhoz.

n Szabad kezes használat (Hands Free): kapcsolatot biztosít egy távol lévő headsethez vagy más audió 
készülékekhez.

Az összes szolgáltatás egyenként konfigurálható, a Mai nap (Today) ablak, Bluetooth beállítások 
(Bluetooth Settings) > Szolgáltatások (Services) menüben, a jobb alsó sarokban lévő Bluetooth 
ikon segítségével.

1.   A Szolgáltatások (Services) mezőben válassza ki a konfigurálni kívánt szolgáltatást.

2.   A Szolgáltatás beállítások (Service settings) mezőben aktiválja a kívánt opciókat a Szolgáltatás 
aktiválása (Enable service) ablakban.

Szolgáltatás biztonsági beállításai 
Minden Bluetooth szolgáltatás rendelkezik saját, egyedi biztonsági beállítással. Bár az opciók minden 
szolgáltatás esetében ugyanazok, mégis minden esetben speciálisan az egyedi konfigurálandó 
szolgáltatásra vonatkoznak. A Szolgáltatások (Services) menüben válassza a Szolgáltatás beállítások 
(Service settings) mezőt, és nyomja meg a Mai nap (Today) ablak > Bluetooth beállítások (Bluetooth 
Settings) jobb alsó sarkában lévő Bluetooth ikont.

2
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1.   Engedélyezési kérelem (Authorization required): ha lehetséges, akkor az MDA III minden csatlakozás 
alkalmával egyéni engedélyezést kér az Engedélyezési kérelem (Authorization Request) popup 
ablakban; azaz a felhasználónak minden kapcsolatot engedélyeznie kell, ha egy távoli eszköz csatlakozni 
kíván ehhez a szolgáltatáshoz.

2.   Hitelesítési (Belépési kód) kérelem (Authentication (Passkey) required): ha lehetséges, a távoli 
készüléktől belépési vagy Kapcsolódási kódot (Link Key) kér az MDA III mielőtt a csatlakozást 
engedélyezné. A belépési kódot akkor kell beütni, ha más készülék csatlakozási kérelmét szeretné 
engedélyezni. Ezt a belépési kódot a kapcsolat mindkét felének ismernie és használnia kell, máskülönben 
a kapcsolat nem jöhet létre.

3.   A Titkosítási kérelem (Encryption required) funkciót is aktiválhatja ha az MDA III és a távoli Bluetooth 
készülék között átvitt összes adatot titkosítani kívánja.

4.   Néhány szolgáltatás speciális konfigurációs opciókkal rendelkezik; ha elérhető, nyomja meg a Speciális 
(Advanced) gombot a további beállítások megtekintéséhez.

Bluetooth Manager
A Bluetooth Manager felhasználóbarát környezetet biztosít, amelyet a Bluetooth beállításokban 
(Bluetooth Settings) előzőleg beállított csatlakozási preferenciákra és profilokra alapoz. A Bluetooth 
Manager funkciói:

n Információ- és névjegycsere.

n Hozzon létre, kezelje és használja a szolgáltatáskapcsolatokat, amelyeket a Bluetooth beállítások 
(Bluetooth Settings )nál más távoli eszközökre vonatkozólag aktivált.

n Parancsikonok megjelenítése.

n Az OSD vezérlése.

A Bluetooth Manager beindításához nyomja meg a Mai nap (Today) ablak jobb alsó sarkában 
elhelyezkedő Bluetooth ikont, majd válassza ki a Bluetooth Manager ikont. A Bluetooth Manager 
megnyitása automatikusan beindítja a Bluetooth-t.
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Információ- és névjegycsere
Információ vagy névjegy cseréjéhez válassza vagy a Párosított készülékek (Paired devices) vagy 
a Névjegycsere (Business Card Exchange) opciókat. A Mai nap (Today) ablak jobb alsó sarkában 
elhelyezkedő Bluetooth ikon megnyomása után válassza a Bluetooth Manager > Eszközök (Tools) 
opciókat.

Más készülékekkel való párosítás:
A párosítás alapvetően azt jelenti, hogy két készüléknek engedélyezzük az egymással való kommunikációt. 
Ha sor kerül két készülék párosítására, akkor azok minden kapcsolatot megelőzően egy belső biztonsági 
kódot osztanak meg és cserélnek. Ez a kód Kapcsolódási kód (Link Key) egy egyedi Bluetooth-készülék 
címen (Bluetooth Device Address) alapszik, amely egy véletlenszerű szám, melyhez a felhasználó 
által létrehozott jelszó tartozik.

1.   Válassza a Bluetooth Manager > Eszközök (Tools) > Párosított készülékek (Paired devices) 
opciót.

2.   A Párosított készülékek (Paired devices) ablakban válassza a Hozzáadás (Add)-t.

3.   A Készülékpárosító (Device Pairing) ablakban válassza az   ikont a Bluetooth készülék kiválasztása 
(Select a Bluetooth device) ablak megnyitásához, majd válasszon a listából, hogy visszatérhessen az 
előző ablakhoz a Készülék: (Device:) mezőhöz. Adja meg a helyes jelszót a Belépési kód: (Passkey:) 
mezőben.

4.   Nyomja meg az OK-t.

Névjegycsere:
1.   Válassza a Bluetooth Manager > Eszközök (Tools) menüben > a Névjegycsere (Business Card 

Exchange) opciót.

2.   Nyomja meg a kijelző alján található linket az alapértelmezett névjegy kijelöléséhez. Miután kijelölte a 
névjegyet nyomja meg az OK-t, hogy visszatérhessen a Névjegycsere (Business Card Exchange) 
ablakhoz.

     Névjegy(ek) Küldéséhez (Send) vagy Cseréjéhez (Exchange) először adja meg az alapértelmezett 
beállításokat a Bluetooth Beállítások (Bluetooth Settings) > Szolgáltatások (Services) > 
Információcsere szolgáltatások (Information Exchange) > Speciális (Advanced) menüpontban.

3.   Nyomja meg a megfelelő Küldés (Send), Csere (Exchange) vagy Kérelem (Request) ikonokat. 

4.   A Bluetooth tallózó (Bluetooth Browser) segítségével válassza ki a távoli készülék nevét, majd nyomja 
meg az OK-t.

Bluetooth kapcsolatvarázsló

A Bluetooth Managerben az Új (New) menü megnyomása beindítja a Bluetooth kapcsolatvarázslót 
(Bluetooth Connection Wizard), amely segítséget nyújt a kapcsolat létrehozásának teljes folyamatában. 
Válassza ki a kapcsolat típusát, majd nyomja meg a Következő (Next) gombot. A varázsló egymás után 
megjelenő ablakai segítenek a kapcsolat paramétereinek meghatározásában. Az ablakok tartalma változni 
fog a létrehozandó kapcsolat típusától függően.
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Nyomja meg a Következő (Next) gombot a következő oldalra való lépéshez vagy a Vissza (Back) 
gombot az előző oldalra való lépésre.

A varázslóban szereplő néhány kapcsolattípus, melyek segítséget nyújthatnak:

n  Szabadkezes / Head-set beállítás: másik Bluetooth head-set vagy más szabadkezes készülékek 
keresése és párosítása.

n  ActiveSync Bluetooth-on keresztül: egy Bluetooth -szal rendelkező számítógép keresése és 
gyors kapcsolat létrehozása, mely szinkronizálási kapcsolatot tesz lehetővé az MDA III Személyes 
információkezelő (Personal Information Manager) és a PC között.

n  Fájlok tallózása a távoli készüléken: távoli készülék keresése és csatlakozás az eszközhöz, hogy 
megtekinthesse egy könyvtár tartalmát, és/vagy hogy fájl(oka)t küldhessen/fogadhasson a készülékre/
készülékről. Opcionális gyors kapcsolat létrehozható.

n  Csatlakozás egy hálózathoz: egy távoli készülék keresése, mely Internet hozzáférést biztosíthat, 
például Bluetooth mobiltelefon, Bluetooth modem vagy akár Helyi hálózat (Local Area Network). Ha 
létrehozta a gyors kapcsolatot, nyissa meg, majd lépjen be egy böngészőbe, például az Internet Explorer-
be.

n  Csatlakozás egy Személyes hálózathoz: egy Bluetooth hálózat létrehozása, vagy keresése és 
belépés. Hozzon létre gyors kapcsolatot fájlmegosztás, kollégákkal való együttműködés, sokszereplős 
játékokban való részvétel céljából.

n  Névjegycsere: távoli Bluetooth készülék keresése és csatlakozás az eszközhöz, ezt követően pedig 
elektronikus névjegyek küldése, fogadása és/vagy cseréje a két készülék között.

n  Bluetooth készülék keresése: távoli készülék keresése, a távoli készülék által nyújtott szolgáltatások 
megtekintése, majd egy vagy több szolgáltatással gyors kapcsolat létrehozása. Tartja nyomva a Navigálás/
Akció gombot (Navigation/Action Button), hogy kiválaszthassa a szolgáltatásokat.

Soros port kapcsolat használata

Bluetooth vezeték nélküli soros port kapcsolat olyan, mint a két készülék közötti fizikai kábeles soros 
port kapcsolat. Csak úgy, mint a fizikai kapcsolat esetén, a kapcsolatot használó alkalmazást a helyes 
soros port használatára kell konfigurálni. 

A Bluetooth soros porthoz rendelt kommunikációs port meghatározása:

1.   Nyomja meg a Mai nap (Today) > Bluetooth beállítások (Bluetooth Settings) > Szolgáltatások 
(Services) ablak jobb alsó sarkában található Bluetooth ikont. 

2.   Válassza a Soros portot (Serial Port) a szolgáltatások mezőből és nyomja meg a Speciális (Advanced) 
gombot. 

3.   A Kimenő COM Port (Outbound COM Port) az alsó lista a kijelzőn. Először azt az alkalmazást kell 
konfigurálni, amely a Bluetooth Soros portot (Bluetooth Serial Port) fogja használni, hogy adatokat 
küldjön erre a portra. 
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Az alkalmazás Kimenő COM portjának (Outbound COM port) konfigurálásával kapcsolatos további 
információért olvassa el az alkalmazás kézikönyvét.

Soros kapcsolat létrehozása:
1.   Nyomja meg a Mai nap (Today) ablak > Bluetooth Manager jobb alsó sarkában található Bluetooth 

ikont.

2.   Nyomja meg az Új (New) > Bluetooth készülék keresése (Explore a Bluetooth device) > Következő 
(Next) gombokat.

3.   Kövesse a kapcsolatvarázsló utasításait.

     MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatni kívánt Szabad kezes (Hands-free) készülék 
készen áll bejövő kapcsolatkérelem fogadására. További információhoz lásd a készülék kézikönyvét.

Bluetooth szabadkezes / headset kapcsolat létrehozása:
1.   A Mai nap (Today) ablakban > Bluetooth ikon > Bluetooth Manager opció.

2.   Nyomja meg az Új (New) > Szabadkezes/ headset beállítás (Hands-free/Headset setup)> Következő 
(Next) gombokat.

3.   Kövesse a kapcsolatvarázsló utasításait.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatni kívánt Szabadkezes készülék (Hands-free) 
készen áll bejövő kapcsolatkérelem fogadására. További információhoz lásd a készülék kézikönyvét.

ActiveSync indítása Bluetoothon keresztül

Előkészíthet ActiveSync partnerkapcsolatot egy Bluetooth-szal felszerelt (Bluetooth-enabled) 
számítógéppel. Előszőr be kell állítani a Bluetooth Konfigurációt (Bluetooth Configuration) a 
számítógépen (kövesse a Bluetooth készülék, vagy a PC kézikönyvének utasításait), majd készítse 
elő az MDA III-at.

ActiveSync kapcsolat létrehozásához az MDA III-on:

1.   A Mai nap (Today) ablakban > Bluetooth ikon > Bluetooth Manager opció.

2.   Nyomja meg az Új (New) > ActiveSync Bluetoothon keresztül (ActiveSync via Bluetooth) > Következő 
(Next) gombokat.

3.   Kövesse a kapcsolatvarázsló utasításait. Győződjön meg róla, hogy a számítógép ActiveSync COM 
portjának beállításai megegyeznek a számítógép Bluetooth kapcsolatra használt COM portjának 
beállításaival.

4.   A Bluetooth tallózó (Bluetooth Browser) oldalon válassza ki a számítógépet, mellyel a szinkronizálást 
végre kívánja hajtani, majd nyomja meg a Következő (Next) gombot.

5.   A Soros port kiválasztása (Serial Port Selection) menüben válassza ki a számítógép soros portjának 
fent kiválasztott nevét, majd nyomja meg a Következő (Next), és a Befejezés (Finish) gombokat.
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Csatlakozás távoli számítógéphez

A Betárcsázós hálózat (DUN) (Dial-up Networking (DUN)) lehetővé teszi a telefonvonalon keresztül 
történő csatlakozást egy számítógéphez. Csatlakozás után böngészhet az interneten vagy megnézheti e-
mailjeit. A Betárcsázós hálózati (Dial-up Networking) szolgáltatást nyújtó távoli Bluetooth készüléknek 
rendelkeznie kell hozzáféréssel egy telefonrendszerhez (vezetékes vagy mobil kapcsolat). A következő 
készülékek nyújthatnak Betárcsázós hálózati (Dial-up Networking) szolgáltatást:

n    Bluetooth-szal felszerelt (Bluetooth-enabled) mobiltelefonok.

n    Bluetooth-szal felszerelt (Bluetooth-enabled) telefonrendszerre csatlakozó asztali számítógépek.

n    Bluetooth modemek.

A távoli számítógépnek, amelyhez csatlakozott szintén összeköttetésben kell lennie telefonrendszerrel, 
és képesnek kell lennie hívások fogadására.

A Betárcsázós hálózati szolgáltatás használata:
1.   A Mai nap (Today) ablakban > Bluetooth ikon > Bluetooth Manager opció.

2.   Nyomja meg az Új (New) > Csatlakozás hálózathoz (Connect to a network) > Következő (Next) 
gombokat.

3.   Kövesse a kapcsolatvarázsló utasításait.

     Miután gyors Betárcsázós hálózati (Dial-up Networking) kapcsolatot létesített a készülékkel, és 
parancsikont hozott létre, tartsa nyomva a parancsikont a Bluetooth Manager Parancsikonok (My 
Shortcuts) menüjében és nyomja meg a Csatlakozást (Connect).

4.   Nyomja meg az Új kapcsolat (New Connection) > OK gombokat.

5.   Írja be a kapcsolat nevét Kapcsolat neve (Connection Name) mezőbe.

6.   Írjon be egy telefonszámot. Lehetséges, hogy ország előhívószámot és körzetszámot is be kell ütnie attól 
függően, hogy honnan kezdeményezi a hívást.

7.   A tárcsázás megkezdéséhez nyomja meg az OK-t.

Ahhoz, hogy ezen kapcsolatot lapértelmezett betárcsázós modemként használja, amikor használja a 
Bluetooth modemet a Zseb Internet Explorerhez (Pocket Internet Explorer) a következő lépéseket 
kell megtenni: 

1.   A Mai nap (Today) ablakban nyomja meg a Start menü > Beállítások (Settings) > Kapcsolatok 
(Connections) opciókat.

2.   Válassza a Kapcsolatok (Connections) ikon > Speciális (Advanced) > Hálózat választása (Select 
Networks) opciókat.

3.   Indítsa el a Bluetooth beállításokat (Bluetooth Settings) a legördülő listáról.

Küldés Bluetooth-on keresztül

A Zseb Outlook Telefonkönyv (Pocket Outlook Contacts) adatai, a Naptár (Calendar) elemei, és a 
Feladatok (Tasks) egyenként vagy csoportosan küldhetők távoli készülékekre. Bluetooth segítségével 
történő adatküldéshez:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) opciót, majd nyissa meg a Naptár (Calendar), 
Telefonkönyv (Contacts) vagy Feladatok (Tasks) opciók valamelyikét.
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2.   Jelölje ki az elküldeni kívánt eleme(ke)t.

3.   Tartsa nyomva az eleme(ke)t és popup menüből válassza a Küldés Bluetooth-on keresztül (Send via 
Bluetooth) opciót.

4.   A Bluetooth készülék választása (Select a Bluetooth device) ablakban kattintson a célkészülék nevére, 
majd nyomja meg az OK-t.

Bluetooth személyes hálózat

A Bluetooth személyes hálózat (Bluetooth personal area network) egy privát ideiglenes, ad hoc 
hálózat, amely maximum nyolc készükét köt össze. A Bluetooth személyes hálózat (Bluetooth personal 
area network) lehetővé teszi a könnyű információcserét olyan környezetben, amely normális esetben 
TCP/IP hálózatot igényelne. Például a legtöbb chat-alkalmazás vagy sokszereplős játék teljes mértékben 
működik a Bluetooth személyes hálózati környezetben.

A Bluetooth személyes hálózatra (Bluetooth personal area networks) ugyanazok a biztonsági 
beállítások érvényesek, mint bármely más Bluetooth kommunikációs alkalmazásra, mint például 
szolgáltatás elérhetősége, engedélyezés, hitelesítés és titkosítás.

Az egyik Bluetooth készüléknek a személyes hálózati host szerepét kell betöltenie. A többi Bluetooth 
készülék vendégként csatlakozik a hálózathoz. A host egyéni alapon dönti el, ki csatlakozhat.

A host feladati a Személyes hálózatban (Personal Area Network): 
1.   Válassza a Bluetooth Manager > Új (New) > Csatlakozás (Connect) > Csatlakozás személyes 

hálózathoz (Join a personal network) > Következő (Next) opciókat.

2.   A varázsló következő oldalán válassza a Személyes hálózati host (Host a personal network) > Következő 
(Next) opciót.

3.   Kívánságra csatlakoztasson a Bluetooth személyes hálózathoz (Bluetooth Personal Area Network) 
más készülékeket is:

     Nyomja meg a Hozzáadás (Add) gombot és válassza ki a csatlakoztatni kívánt készüléket.

     Csatlakoztasson további készülékeket. Legfeljebb – a hostkészülékkel együtt – nyolc készülék 
csatlakoztatható.

     Miután az összes kívánt eszközt hozzáadta a hálózathoz, nyomja meg az OK-t a beállítások befejezéséhez 
és varázsló bezárásához. A készülékek hozzáadása a hálózathoz lehetőség; nem kötelező eszközöket 
csatlakoztatni a személyes hálózatho z (personal area network), ha a Host (Host) konfigurálva van. 
A készülékek később is csatlakozhatnak a személyes hálózathoz.

TCsatlakozás egy Személyes hálózathoz (Personal Area Network):

1.   Válassza a Bluetooth Manager > Új (New) > Csatlakozás (Connect) > Csatlakozás személyes 
hálózathoz (Join a personal network) > Következő (Next) opciókat.

2.   A varázsló következő oldalán válassza a Csatlakozás személyes hálózathoz (personal network) > 
Következő (Next) opciókat.

     A Bluetooth tallózó (Bluetooth Browser) megjelenése után válassza ki személyes hálozat host-ját, majd 
nyomja meg a Következő (Next) gombot a kapcsolat létrehozásához. Ha kérik, hogy adja meg az IP 
hálózati beállításokat, válassza a Szerverfüggő IP-cím használata (Use server-assigned IP address) 
opciót, majd nyomja meg az OK-t.

     A hálózat host-jának engedélyezési és hitelesítési beállításai, és/vagy a host Személyes hálózati (Personal 
Area Network) szolgáltatásának elérhetősége korlátozhatja az Ön belépését a hálózatba. Bármely olyan 
alkalmazás esetén, amelyhez hálózati kapcsolat szükséges, használható a Személyes hálózati (Personal 
Area Network) kapcsolatot.
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Parancsikonok
A Bluetooth Manager alapértelmezett menüpontja a a Parancsikonok (My Shortcuts). Ez az ablak 
azokat az ikonokat tartalmazza, amelyeket a más készülékekkel való kapcsolat kialakításakor hoztunk 
létre. Az ikonok a vizuális visszacsatolást biztosítják megjelenítve az aktuális kapcsolat állapotát.

A dupla kattintás környezetfüggő:
n    Ha a kapcsolat nem aktív, akkor az ikon dupla kattintása révén jön létre a kapcsolat.

n    Ha a kapcsolat aktív, akkor az ikon dupla kattintásával megnézhetjük a kapcsolat állapotot. Az ikon 
megnyomásával és nyomva tartásával is kezdeményezhetünk/befejezhetünk kapcsolatokat, ill. léphetünk 
be más opciókba. Ha megnyom egy kapcsolatikont, majd a tűt pár másodpercig nem mozdítja, a 
környezetfüggő menü jelenik meg.

Aktív kapcsolatok
Ez a menü az aktív Bejövő (Outgoing) és Kimenő kapcsolatokat (Incoming Connections) szemlélteti 
az MDA III-on.

6.10 Vezeték nélküli modem
Ez a szolgáltatás vezeték nélküli modemként tünteti fel a készüléket, és lehetővé teszi a PC/Notebook 
vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozást. A Vezeték nélküli modem (Wireless Modem) 
segítségével különböző vezeték nélküli kapcsolattípusok közül választhat: Soros (Serial), IrDA, USB, 
vagy Bluetooth.

Soros porton vagy IrDA-n keresztüli csatlakozás

Mielőtt új modemet hoz létre IrDA kapcsolaton keresztül, telepítenie kell az IrCOMM2k szoftvert. Az 
IrCOMM2k egy Windows 2000 és XP program. Soros portot indít el, amelyet mobil készülékekkel való 
adatcserére lehet alkalmazni. A program letöltéséhez menjen a http://www.ircomm2k.de oldalra és 
telepítse a számítógépre. Kövesse a weboldalon olvasható telepítési utasításokat.

Ha Soros port (Serial port) kapcsolatot használ, akkor a beállításokat a lent leírtak alapján egyszerűen 
csak el kell indítania a számítógépen és az MDA III-on. Nem szükséges további programok telepítése.

A számítógép beállításai
Lépjen kapcsolatba az ISP, Internet szolgáltatójával, és kérjen egy APN (Hozzáférési pont nevet)(APN 
(Access Point Name)). Ha a Vezeték nélküli modem (Wireless Modem) kapcsolatot szeretne 
létrehozni IrDA-n vagy soros porton (serial port) keresztül, először új modemet kell létrehoznia a 
számítógépen:

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Irányítópanel (Control Panel) > Telefon és modem 
opció (Phone and Modem Options) menüpontokat.
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2.   A Modem kiválasztásával új modem Hozzáadására (Add) kerül sor.
3.   Pipálja ki a Ne keressen modemet; kiválasztom egy listáról (Don’t detect my modem; I will select 

it from a list) dobozt.
4.   Válassza a Gyártó (Manufacturers) mezőben a Standard modemtípusok (Standard Modem Types) 

opciót, majd válassza a Standard 33600bps modemet (Standard 33600 bps Modem), és válassza a 
Következő (Next) gombot.

5.   Válassza ki a modem portot és nyomja meg a Következő (Next) gombot.
6.   Ha a Modem telepítése befejeződött (Modem installation is finished). ablak jelenik meg, nyomja meg a 

Befejezés (Finish) gombot, hogy visszatérhessen a Második lépésben (Step 2) említett Modem menüre. 
Ekkor már láthatja a Standard 33600 bps modemet (Standard 33600 bps Modem) a modemlistán.

7.   Jelölje ki a most létrehozott modemet, nyomja meg a Tulajdonságok (Properties) gombot és válassza 
Speciális (Advanced) menüt.

8.   Az Extra indulási parancsok (Extra initialization commands) mezőbe írja be a teljes karakterláncot: 
AT+CGDCONT=1,”IP”,”APN”, „„, 0.0.

9.   Ne felejtse el megnyomni az Alapértelmezett preferenciák megváltoztatása (Change Default 
Preferences) gombot, miután beütötte a fent említett karakterláncot.

10. Az Általános (General) menüben állítsa be a Float vezérlést (Float control) úgy, hogy a Nincs (None)-
et választja a legördülő listából. Amíg a modem telepítő varázsló be nem zárul, folyamatosan nyomja az 
OK-t.

Egy új standard modemet telepített a számítógépre, de létre kell még hoznia egy új betárcsázós 
kapcsolatot:

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Irányítópanel (Control Panel) > Hálózati és 
betárcsázós kapcsolatok (Network and Dial-up Connections) > Új kapcsolat létrehozása (Make 
New Connection) opciókat. 

2.   A folytatáshoz nyomja meg a Következő (Next) gombot. 
3.   Válassza az Internet betárcsázása (Dial-up to the Internet) opciót, majd nyomja meg a Következő 

(Next) gombot.
4.   Válassza a Manuálisan szeretném beállítani az internetkapcsolatomat, vagy helyi hálózaton 

(LAN) keresztül szeretnék csatlakozni (I want to set up my Internet connection manually, or I 
want to connect through a local area network (LAN)) gombot, majd nyomja meg a Következő (Next) 
gombot.

5.   Válassza a Telefonvonalon és modemen keresztül csatlakozom (I connect through a phone line 
and a modem) opciót, majd nyomja meg a Következő (Next) gombot. 

6.   Pipálja ki a Területi kód és tárcsázási szabályok használata (Use area code and dialing rules) dobozt, 
aztán írja be a telefonszámot *99#, majd nyomja meg a Következő (Next) gombot.

7.   Írja be a felhasználói nevet és a jelszót, amelyet az ISP-hez történő belépéshez is használ, majd nyomja 
meg a Következő (Next) gombot.

8.   Írja be ennek a kapcsolatnak a nevét, majd nyomja meg a Következő (Next) gombot. 
9.   Válassza a Nem (No) opciót, ha a varázsló megkérdezi, akar-e internetes postafiókot, majd nyomja meg 

a Következő (Next) gombot. 

10. A telepítés befejezéséhez nyomja meg a Befejezés (Finish) gombot. 

Az MDA III beállításai
A Vezeték nélküli modem (Wireless Modem) használata előtt a következőket ellenőrizze, ill. hajtsa 
végre az MDA III-on:

n A GPRS SIM (GPRS SIM )-kártyának az MDA III-ban kell lennie.

n A számítógép ActiveSync com port kapcsolatát szüntesse meg.
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n Szüntesse meg az Infravörös (Infrared) funkciót. A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) 
> Kapcsolatok (Connections) > Sugár (Beam) opciókat. Távolítsa el a pipát az Összes bejövő sugár 
fogadása (Receive all incoming beams) dobozból.

n Az MDA III-at kösse össze a számítógéppel/Notebookkal Soros kapcsolaton (Serial connection) keresztül 
(a megfelelő soros sync kábelt használja). 

1.   Az indításhoz a Start menüben válassza a Programok (Programs) > Vezeték nélküli modem (Wireless 
Modem) opciókat.

2.   A legördülő listából válassza ki a Soros (Serial) kapcsolattípust, és helyezze be a szinkronizálási kábel 
adaptert.

3.   Győződjön meg róla, hogy a készüléket soros sync kábelen keresztül kötötte össze, ehhez válassza a 
Soros (Serial) kapcsolat notebookhoz vagy számítógéphez opciót, majd nyomja meg a Start gombot. 

Ezután elkezdheti tárcsázni a betárcsázós kapcsolatot, melyet a Start > Beállítások (Settings) >Irányító 
Panel (Control Panel) > Hálózati és Betárcsázós kapcsolatok (Network and Dial-up Connections) 
megnyomásával hozott létre. 

USB porton keresztüli csatlakozás
Csakúgy, mint a soros (serial) és az IrDA-n keresztüli csatlakozás esetén a következőket kell 
ellenőriznie mielőtt elkezdené használni a Vezeték nélküli modemet (Wireless Modem) az MDA III-on 
USB kapcsolaton keresztül:

n A GPRS-szel rendelkező (GPRS enabled SIM) SIM-kártyának az MDA III-ban kell lennie. 
n A számítógép ActiveSync com port kapcsolatát szüntesse meg.  
n Szüntesse meg az Infravörös (Infrared) funkciót. A Start menüben válassza a Beállítások (Setting) > 

Kapcsolatok (Connections) > Sugár (Beam) opciókat. Távolítsa el a pipát az Összes bejövő sugár 
fogadása (Receive all incoming beams) dobozból.

n Az MDA III-at csatlakoztassa az számítógép USB portjához (USB connection) (USB sync kábel vagy 
bölcső segítségével). 

Mielőtt az USB modemet telepíti, meg kell győződnie róla, hogy az USBMDM és az USBModem_Tárcsázó 
(USBModem_Dialer) fájlok rendelkezésére állnak az Alkalmazás C D (Application CD)-n. Rakja be 
az Alkalmazás CD (Application CD)-t a számítógép CD meghajtójába és hajtsa végre a következő 
beállításokat: 

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Vezeték nélküli modem (Wireless Modem) 
opciókat. 

2.   A legördülő listából válassza ki az USB kapcsolattípust és tegye be az USB kábel adaptert. 
3.   Nyomja meg a Start gombot az MDA III Vezeték nélküli modem (Wireless Modem) ablakában.
4.   A számítógép képernyőjén megjelenik az Új hardver (Found New Hardware) üzenet. 
5.   Válassza ki a Készülék összes ismert meghajtójának megjelenítése, hogy kiválaszthassak egy adott 

meghajtót (Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver) 
opciót, majd nyomja meg a Következő (Next) gombot.

6.   A Hardvertípusok (Hardware types) listából válassza ki a Modemet (Modem), majd nyomja meg a 
Következő (Next) gombot. 

7.   Klikkeljen a Van lemez (Have Disk) gombra, majd nyomja meg a Következő (Next) gombot. 
8.   Válassza ki a felismert USB modemet (USB Modem) a Modellek (Models) listáról, majd nyomja meg a 

Következő (Next) gombot. A telepítés befejezése után nyomja meg a Befejezés (Finish) gombot. 
9.   A telepítés után egy új USB modemet (USB modem) talál a modemlistán. A számítógép Start menüjében 

válassza a Beállítások (Settings) > Irányítópanel (Control Panel) > Telefon és modem opciók (Phone 
and Modem Options) menüket. 
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10.Klikkeljen kétszer az Alkalmazás CD (Application CD)-n található USBModem_Tárcsázó (USBModem_
Dialer) fájlra, és állítsa be a GPRS beállításokat az üres szövegdobozban (adja meg az ISP által adott 
APN-t), valamint nyomja meg a Tárcsázás (Dial) gombot a kapcsolat indításárhoz. 

Bluetoothon keresztüli csatlakozás
Mielőtt Bluetooth modemként használná az MDA III-at, tudnia kell, hogy a számítógépe rendelkezik-e 
Bluetooth-szal (Bluetooth-enabled). Következőket továbbra is ellenőriznie kell:

n A GPRS-szel rendelkező SIM-kártyának az MDA III-ban kell lennie. 

n A számítógép ActiveSync com port kapcsolatát szüntesse meg.

n Szüntesse meg az Infravörös (Infrared) funkciót. A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) 
> Kapcsolatok (Connections) > Sugár (Beam) opciókat. Távolítsa el a pipát az Összes bejövő sugár 
fogadása (Receive all incoming beams) dobozból. 

1.   A kezdéshez a Start menüben válassza a Programok (Programs) > Vezeték nélküli modem (Wireless 
Modem) opciókat. 

2.   A legördülő listáról válassza ki a Bluetooth kapcsolattípust, majd nyomja meg a Start gombot.

3.   A PC-re telepített Bluetooth alkalmazásból nyissa meg a MDA III-at. 

A számítógépre telepített Bluetooth alkalmazás interfésze változó, attól függ hogy vásárláskor milyen 
Bluetooth modult (Bluetooth module) építettek a számítógépbe. Kövesse a telepítési instrukciókat a 
Bluetooth készülék kézikönyvének megfelelően. 

6.11 GPRS monitor
A GPRS monitor jelentéseket készít az adatátvitel mennyiségéről bizonyos időközönként. Napi/havi/éves 
adatátviteli mennyiségeket számol, az összegyűjtött adatok mennyiségét összehasonlítja az előre becsült 
adatforgalommal (tarifaadatok), és más funkciói is vannak, melyek segítséget nyújtanak a mobiltelefon 
számlájának vezetésében. 

Spb GPRS monitor beállítása
A kezdetekben ki kell választani az ellenőrizni kívánt kapcsolatot:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Spb GPRS monitor opciókat. 

2.   Az Eszközök (Options) menüből válassza ki az Opciók (Tools) gombot. 

3.   Válassza a Kapcsolatok (Connection) menüt. Konfigurált kapcsolatok listája jelenik meg. Válassza ki 
azt, amelyiket ellenőrizni szeretné és pipálja ki a Csatlakozás-ellenőrzés indítása (Enable connection 
monitoring) dobozt. 
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Az eszköztár ikon
A GPRS Monitor eszköztár ikon fontos információkat mutat a 
hálózati kapcsolatról és az energia állapotról. Ez az ikon mutatja 
meg a sebességet, a GPRS adatblokkoló használatát és az ak-
kumulátor energiáját. 

A popup ablak
A Popup ablak a GPRS hálózati kapcsolat aktuális állapotáról közöli 
az összes fontos információt. 

A Mai nap plug-in
A Mai nap plug-in a kapcsolatstatisztikát, az akkumulátor energiaál-
lapotát mutatja, segítségével állítható a kijelző háttérfényének 
erőssége, a GPRS monitor fő alkalmazása is innen indítható. A 
plug-in segítségével kapcsolatot is létesíthet/szüntethet meg, ha 
megnyomja a Csatlakozás/Csatlakozás bontása gombot. 

Az ellenőrizni kívánt kapcsolat 
kiválasztása:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > GPRS 
monitor opciókat.

2.   Az Eszközök (Options) menüből válassza ki az Opciókat 
(Tools).

3.   Nyissa meg a Kapcsolatok (Connection) menüt. Konfigurált 
kapcsolatok listája jelenik meg. Válassza ki azt, amelyiket 
ellenőrizni szeretné, és pipálja ki a Csatlakozás-ellenőrzés 
indítása (Enable connection monitoring) dobozt.

A GPRS Monitor a többszörös profilokat támogatja. Ha általában 
roaming-ot használ, akkor beállíthat több profilt egy-egy szolgáltató, 
vagy tarifa szerint.

Szolgáltatásterv kiválasztása
Tegye fel a GPRS szolgáltató által biztosított szolgáltatástervet, 
amely segítségével a GPRS Monitor ki tudja számolni a hálózati 
kapcsolatok költségeit.

GPRS Monitor 
Eszköztár Ikon

A popup ablak

A Mai Nap bemenet
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1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > GPRS Monitor opciókat.

2.   Az Eszközök (Tools) menüből válassza az Opciók (Options) gombot.

3.   Nyomja meg a Tarifa (Tariff), vagy Tarifarészletek (Tariff Details) gombokat, és adja meg a megfelelő 
információt.

A GPRS Monitor a beírt információ alapján számolja ki a hálózati kapcsolat költségeket. Ez a számítás 
csupán a kölcségek becslése, és különbözhet a szolgáltató által kiszámlázott összegtől.

Az ikon helyzetének irányítása:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > GPRS Monitor opciókat.

2.   Az Eszközök (Tools) menüből válassza az Opciók (Options) gombot.

3.   Válassza az Ikon (Icon) menüt, majd pipálja ki az Eszköztár ikon megmutatása (Show taskbar icon) 
dobozt.

4.   Válassza ki az ikon kívánt helyzetét az eszköztáron a slider állításával.

Megjelenítés kiválasztása:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > GPRS Monitor opciókat.

2.   Az Eszközök (Tools) menüből válassza az Opciók (Options) gombot.

3.   Válassza a Testreszabás (Customize) gombot az Ikon (Icon) menüben. 

4.   Rendelje az ikonokhoz megjeleníteni kívánt adatokat. 3 oszlopból választhat, melyek a következő 
információkat jelenítik meg: sebesség, session forgalom, napi forgalom, havi forgalom, akkumulátor.

Ha telítődés után vissza akarja állítani az oszlop adatait, pipálja ki a Telítődés után adatok visszaállítása 
(Reset bar when full) dobozt.

A Popup ablak testreszabása
A popup ablak (pop-up window) azonnali hozzáférést biztosít a hálózati kapcsolatokra vonatkozó 
vázlatos statisztikákhoz. Bármikor rákattinthat az eszköztár ikonra (taskbar icon), ha szeretné megnézni 
a popup ablakot. Az alapbeállítás szerint az aznapi adatok jelennek meg, de beállíthatja úgy az ablakot, 
hogy az az adott, vagy múlt heti session információit jelenítse meg:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > GPRS Monitor opciókat.

2.   Az Eszközök (Tools) menüből válassza az Opciók (Options) gombot.

3.   Válassza ki a megfelelő beállításokat a Popup (Popup) menüpontban.
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Forgalomkorlátozó figyelmeztetések beállításai
Állítsa be, ha szeretne értesítést kapni bizonyos forgalmi határok átlépésekor. Állítson be 3 hónapos, 
vagy 3 napos határokat, állapítsa meg azokat megabyte-ban, kilobyte-ban, vagy a napi/havi forgalom 
százalékában. Ha a forgalom eléri az egyik beállított határt, azonnal megjelenik egy figyelmeztető 
ablak.

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > GPRS Monitor opciókat.

2.   Az Eszközök (Tools) menüben válassza az Opciók (Options)at.

3.   Indítsa el a figyelmeztetéseket a Napi figyelmeztetés (Day warn), vagy a Havi Figyelmeztetés (Month 
warn) gombokkal. Legfeljebb 3 napi és 3 havi figyelmeztetést állíthat be.

A Mai nap plug-in
Minden alkalommal, ha az MDA III-t először kapcsolja be a nap folyamán (vagy 4 óra inaktivitás után) a 
Mai nap (Today) ablak jelenik meg, mutatva az összes fontos információt. A GPRS Monitor automatikusan 
egy dobozt jelentet meg, amelyben a napi adatkapcsolat használatáról jelenít meg információkat, és 
lehetővé teszi az MDA III energiabeállításainak kezelését. Ezt hívják Mai nap plug-in (Today plug-in)-
nek, amelynek testreszabása a következőképpen történik:

1.   A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Személyes (Personal) > Mai nap (Today) 
opciókat.

2.   A Tételek (Items) menüben megjelenő listából válassza a GPRS Monitort, majd az Opciók (Options) 
gombokat.

A következő konfigurációs opciók érhetőek el:

n Frissítés minden … másodperc után (Refresh every … seconds): a plug-in indikátor frissítésének 
gyakoriságát határozza meg.

n Forgalmi állapot … -ra (Traffic status for …): kiválaszthatja, hogy a forgalmi mennyiség/költség a 
mai napra, erre a hétre, erre a hónapra vagy az aktuális session-re vonatkozóan jelenjen meg.

A következő tételek is láthatók a GPRS monitor Mai nap plug-in (GPRS Monitor Today plug-in)-ján:

n Fényesség panel (Brightness Panel): Beállíthatja az MDA III képernyő háttérfényének szintjét.

n Akkumulátor panel (Battery Panel): Beállíthatja az MDA III háttérfényének szintjét.

n Kapcsolat állapota ikon (Connection Status Icon): Jelzi, hogy aktív vagy inaktív a kapcsolat, és 
lehetővé teszi a csatlakozást vagy a csatlakozás bontását.

n Zseb Internet Explorer ikon (Pocket Internet Explorer Icon): egy kattintással megnyithatja a Zseb 
IE-t.

n Bejövő üzenetek ikon (Inbox Icon): Megnyithatja a Bejövő üzenetek alkalmazást. 
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A GPRS monitor alkalmazásainak használata
A GPRS Monitor alkalmazásainak segítségével jelentéseket kap a hálózati kapcsolathasználatról. 
Forgalom-és költséggrafikonokat, -jelentéseket tekinthet meg, és a jelentéseket exportálhatja CSV 
fájlokba, amelyeket Excel-lel, Access-szel vagy más hasonló táblázatkezelő és adatbázis szoftverrel 
nyithat meg.

Az Eszköztár ikon

A legfontosabb információk a GPRS monitor eszköztár ikonjában jelennek meg. Az ikon az alábbi infor-
mációkat jeleníti meg alapértelmezettként:

n GPRS kapcsolat sebessége (GPRS connection speed): a teljes sáv 19 kbit/s-nak felel meg.

n GPRS adatblokk használata (GPRS data block usage): A teljes sáv 100%-nak, az egyes elemek 20%-
nak felelnek meg.

n Akkumulátor állapota (Battery status): minden elem a teljes töltöttség 20%-ának felel meg.

Mai nap plug-in

A GPRS Monitor mai nap plug-in-je a következő fontos információkat mutatja a napi GPRS (today 
GPRS) használatról. A következőket jelzi ki:

n Napi forgalom (Today's traffic).

n Forgalomköltség (Traffic cost).

n Aktuális kapcsolat sebessége (Current connection speed): állítsa be, hogy megjelenjen a Mai nap 
(Today) ablakban.

A popup ablak

Klikkeljen az eszköztárban található GPRS Monitor ikonra, hogy részletes információkhoz jusson, mint 
például::

n Forgalom (Traffic) (session-re, napra, hétre vonatkozóan, beállítástól függően).

n Költségek (Costs) (session-re, napra, hétre vonatkozóan, beállítástól függően).

n Adatblokk használata (Data block usage): megmutatja, hogy az aktuális adatblokkból mennyit sikerült 
átvinni. 

GPRS sebesség Akkumulátor

GPRS blokk 
használat
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n Aktuális sebesség (Current Speed).

n Napi teljes fennmaradó mennyisége (Day inclusive amount left).

n Havi teljes fennmaradó mennyisége (Month inclusive amount left).
n Kapcsolat használat grafikon az elmúlt 7 napra (Connection usage graph for the past 7 days).

A popup ablak szintén tartalmaz információt a jelenlegi profilról, és lehetőséget nyújt a GPRS kapcsolat 
megkezdésére/befejezésére. Csaknem a popup ablak teljes területére rákattinthat. Grafikonra kattintva 
részletes táblázatokat láthat, a profilokra kattintva pedig változtathat azokon. Ha az akkumulátor, vagy 
háttérfény sorra kattint, akkor a megfelelő Beállítások (Settings) jelennek meg.

Profilok közötti váltás

Általában többféle kapcsolat használható, vagy más beállításokat kell használni a különböző szituációkban. 
A GPRS roaming tarifái mindig a különböző mobilszolgáltatóktól függnek. Ezért a GPRS monitoron 
(GPRS Monitor) belül hozzon létre különböző profilokat, hogy a kapcsolatokat különbözőképpen 
mérhesse ezekben a szituációkban.

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > GPRS Monitor opciókat.

2.   Az Eszközök (Tools) menüből válassza a Profilok (Profiles)at.

3.   A megjelenő Profilok (Profiles) párbeszédablakban lecserélheti az aktív profilt, átnevezheti, vagy kiürítheti 
a forgalmi naplót egy adott profil létrhozásához.

Ha minden profil más kapcsolathoz lett konfigurálva, akkor pipálja ki a Profil automatikus váltása 
(Auto change profile) dobozt, és a GPRS Monitor a kapcsolat jellegétől függően fogja megváltoztatni 
az aktív profilt.

AAmikor előszőr használ egy profilt, győződjön meg róla, hogy konfigurálta a beállításokat, hívásköltés 
részleteit, stb. Az Eszközök (Options) menüben válassza az Opciók (Tools)at, és pipálja ki a Profil 
Automatikus Váltása (Auto change profile) dobozt.

GPRS forgalomjelentés
A GPRS Monitor egy jelentéskészítő eszközt is tartalmaz. Segítségével egy bizonyos időtartam hálózati 
kapcsolathasználatáról készíthet részletes, szöveges tájékoztatót. A Start menü > Programok (Programs) 
> GPRS Monitor > Jelentés (Report) opciókat válassza.
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GPRS forgalom/költség grafikon

A hálózati kapcsolat költség-grafikonjának megtekintéséhez nyomja meg a  gombot. Megtekinthetők 
az adatok évi, havi és napi megközelítésben. A költség-grafikonon zöld vagy kék sávok találhatók, me-
lyek a megfelelő on-line költségeket (időalapú tarifáknál), illetve a további forgalmat jelölik. A hálózati 
kapcsolatforgalom megtekintéséhez a nyomja meg a mellett lévő gombot. Ez azt mutatja meg mennyi 
adatot cserélt hálózati kapcsolaton keresztül.

A GPRS forgalom jelentés Microsoft Excelbe való konvertálása
A GPRS forgalom (GPRS traffic)ról szóló adatok egy profilban egyesíthetők, és CSV formátum (CSV 
file)ban később Excelben illetve Accessben használhatók.

1.   A Jelentés (Report) ablakban válassza ki az időtartam kezdetét és végét.

2.   Nyomja meg a Konvertálás fájlba (Generate to File) gombot, és válasszon nevet.

3.   Másolja a lementett fájlt a számítógépre az ActiveSync segítségével.

4.   Indítsa a Excel-t.
5.   A GPRS Monitorból nyissa meg a konvertált fájlt szövegfájl formátumban.

6.   A megjelenő varázslóban válassza a szövegfájl nincs korlátozva a függőleges vonal által opciót.

GPRS Monitor Adatok mentése

A GPRS forgalomról (GPRS traffic) szóló információk a Dokumentumok\GPRS monitor (\My 
Document\GPRS Monitor Data folder) adatok mappában találhatóak. Minden profilra egy fájl jut a 
következő nevekkel:

n GPRS Monitor_Main.dat.

n GPRS Monitor_Roaming.dat.
n GPRS Monitor_Custom1.dat.

n GPRS Monitor_Custom2.dat.

n GPRS Monitor_Custom3.dat.

Ezeket a fájlokat lementheti a számítógépre vagy tárolókártyára, és az MDA III teljes újraindítása esetén 
újraraktározhatja. A profil beállításai (tarifa és kapcsolat) nincsenek ezen fájlok között. Az összes tarifával 
kapcsolatos információt újra be kell írni újraraktározás előtt.



7. fejezet
Az Outlook használata

7.1 A Naptár
7.2 Telefonkönyv

7.3 Feladatok
7.4 Jegyzetek
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7.1 A Naptár
Használja a Naptárat megbeszélt időpontok, események rendszerezésére. Különböző szempontok alapján 
ellenőrizheti találkozóit (Nap (Day), Hét (Week), Hónap (Month) és Témakör (Agenda)) és beállíthatja a 
Naptá (Calendar)rat, hogy hangjelzéssel vagy egyéb módon emlékeztesse Önt talákozójára. Az aznapi 
találkozók a Ma (Today) ablakban is megtekinthetőek. 

Ha használja az Outlook-ot, akkor a Naptár ban szereplő tételeket szinkronizálhatja a számítógéppel. 
Részletesen a 4.fejezetben.

1.   Vissza az aznapi megbeszélt időpontokhoz.

2.   Megbeszélt találkozók részleteinek megtekinte.

3.   Nyomja meg új időpont beírásához.

4.   Nyomja meg a találkozók különböző nézetben történő megjelenítése közötti váltáshoz.

Megbeszélt találkozó létrehozása, illetve 
megváltoztatása:

1.   Létrehozáshoz nyomja meg az Új (New) gombot. Időpont kijelöléséhez nyomja meg a az időpontot a 
megjelenő naptárban, majd válassza ki a pontos időt is. Töltse ki a részleteket, majd nyomja meg az 
OK-t.

2.   Ha Napi nézet (Day)ben dolgozik, csak nyomja meg az Idő dobozt, majd az új gombot, és az idő 
automatikusan beíródik.

3.   A találkozó megváltoztatásához nyissa me a naptárban, majd nyomja meg a Szerkesztés (Edit) gombot. 
A találkozó adatainak megváltoztatásához kattintson rá és írja be az új információkat.

1

2

2

3
4

2
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Az idő beírásakor használhat katonai és rövidített időformátumokat, 
mint pl.: 2300 (11:00 PM-re változik), 913pm (9:13 PM-re változik), 
911 (9:11 AM-re változik), 9p (9:00 PM-re változik).

Találkozási kérelem küldése
Megbeszélést folytathat Napt (Calendar)ár használatával Outlook 
vagy Zseb Outlook (Pocket Outlook) felhasználókkal. A találkozási 
kérelmet akkor küldi el a rendszer, ha a Bejövő Üzenetek (Inbox)et 
szinkronizáljuk, vagy az E-mail szerverhez csatlakozunk. 

1.   Hozzon létre egy találkozót, és írja be a részletes 
információkat.

2.   Nyomja meg a Résztvevők (Attendees) gombot (szükség lesz 
a bejövő panelek eltűntetésére).

3.   Válassza ki a találkozó résztvevőit a Telefonkönyv 
(Contacts)ben lévő e-mail listából. Csak az E-mail címmel 
rendelkező személyek kerülnek megjelenítésre.

4. Válasszon más kívánt opciókat, majd nyomja meg az OK-t.

5. Az Üzenetek automatikusan létrehoz egy találkozási 
kérelmet, és elküldi a résztvevőknek a számítógép következő 
szinkronizálásának alkalmával. Minden, a Jegyzetek (Notes) 
között megtalálható szöveges feljegyzés (kivéve a beírtak vagy 
rögzítettek) is elküldésre kerül.

Ha Internet szolgáltatón, vagy hálózaton keresztül kívánja inkább 
elküldeni a találkozási kérelmet, akkor válassza az Eszközök (Tools) 
> Opciók (Options) > Megbeszélt találkozók (Appointments) 
menüpontokat. A Találkozási Kérelem Küldése (Send meeting re-
quests via) ablakban válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

Az összegző ablak használata

Ha a Naptár (Calendar)ban egy találkozóra kattintunk, megjelenik 
egy összegző ablak. A találkozó megváltoztatásához nyomja meg a 
Szerkesztés (Edit) gombot.

Kattintson az üzenet elküldé-
sére használni kívánt szolgál-
tatásra.
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Emlékeztető beállítása:
1.   A Naptár (Calendar) menüben válasszon ki egy találkozót, és nyomja meg az összegző oldal felső részét 

a találkozó adatainak szerkesztése közben.

2.   Nyomja meg az Emlékeztető (Reminder) gombot, és válassza ki az Emlékeztetés (Remind me) 
opciót.

3.   Állítsa be hány perccel a találkozó előtt szeretené működésbe hozni az emlékeztetőt.

Az emlékezetető automatikussá tételéhez válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Meg-
beszélt Találkozók (Appointments) > Emlékezetetés minden új tételhez (Set reminders for new 
items) opciókat.

Megbeszélt találkozó vezeték sugárral való küldése
Tartsa nyomva hosszan az elküldeni kívánt találkozót. A megjelenő menüből válassza a Sugár ral való 
küdés opciót. Ha infravörös módszert használunk, ügyeljünk rá, hogy ne legyen akadály a két készülék 
között.

7.2 Telefonkönyv
A Telefonkönyv (Contacts) kollégák és barátok adatainak listáját tartalmazz, annak érdekében, hogy 
Ön könnyebben megtalálja a keresett információt, akár otthonról, akár út közben. Magán vagy üzleti 
információ egyaránt megadható.

Ha a számítógép Outlook-ját használja akkor szinkronizálhatja a Telefonkönyvben szereplő személyeket 
a számítógép és a készülék között. Lásd az ActiveSyncet a 4.fejezetben.

Telefonkönyv megnézése:
1.   Válassza ki milyen kategóriájú személyek listáját kívánja megtekinteni.

2.   Írja be a név egy részét a könyebb megtalálás érdekében.

3.   Ha az adott személy neve mellett jobb oladalán lenyomja a h (otthon), w (munkahely), vagy m (mobil) 
betűket, további telefonszámok, illetve E-mail címek jelennek meg.

4.   Kattintson rá a szerkesztéshez.

5.   Tartsa nyomva a tételt, és válasszon cselekvést a megjelenő ablakból.

Az információ megjelenítési módjának megváltoztatásához válassza az Eszközök (Tools), majd pedig 
az Opciók (Options) menüpontokat.
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Tétel létrehozása, megváltoztatása:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Telefonkönyv (Contacts) > Új (New) 

opciókat.

2.   Az input panel segítségével írja be a személy nevét, és az egyéb információkat. Hsználja a legördítő sávot 
a további mezők megtekintéséhez.

3.   A kategóriába soroláshoz válassza a Kategóriák (Categories) opciót, majd válasszon egy kategóriát a 
listáról. A telefonkönyvben a személyeket kategóriánként is megjelenítheti.

4.   Jegyzetek (Notes) hozzáadásához nyomja meg a Jegyzetek gombot. Lehet szöveges, rajzos, vagy audio 
jegyzet.

5.   A megváltoztatáshoz válassza ki a kívánt tételt a listáról, majd nyomja meg a Szerkesztés (Edit) gombot. 
Ha végzett nyomja meg az OK-t a listához való visszatéréshez.

Ha egy személy neve több, mint 2 szóból áll, akkor a középső név automatikusan Középső névként 
kezeltetik. A megváltoztatáshoz nyomja meg a Név (Name) nyilat, és tegye a neveket a megfelelő 
helyükre.

Tétel keresése:
n   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Keresés (Find) opciókat.írja be a személy nevét, 

számát, címét, adja meg a kategóriát, majd nyomja meg a Mehet (Go) gombot.

n   A Telefonkönyv (Contacts)ben kezdje meg beírni az illető nevét, amíg nem jelenik meg a kijelzőn. Az 
összes név újbóli megjelenítéséhez kattintson a képernyő szövegdobozának tetjére és törölje ki a szöveget 
vagy kattintson a szövegdoboz jobb oldalán található nyíl ikonra.

n   A névlista felett lévő egyik betű megnyomásával az azzal a betűvel kezdődő nevű személyekhez 
ugorhatunk.

n   Válasszon kategóriát, és keressen azon belül (az alapbeállítás a Minden Nevet (All Contacts) kategória). 
Ha minden nevet szeretne látni nyomja meg a Minden Nevet (All Contacts). Ha olyan neveket szeretne 
látni, amelyek nem tartoznak kategóriához, nyomja meg a Kategória Nélkült (No Categories).

n   Ha szeretné megnézni melyik vállalatnak dolgoznak az egyes személyek, nyomja meg a Nézet (View) > 
Cég szerint (By Company) opciókat. A nevek száma a cégneve mellett jobb oldalon jelenik majd meg. 

n   Tartsa nyomva az irányítópult felső gombját, amíg az ABC meg nem jelenik a képernyőn, majd válasszon 
egy kezdőbetűt a gördítő menüben.

Név küldése:
1.   Kontakt küldéséséhez tartsa nyomva a megfelelő nevet. A megjelenő menüben válassza a Név Küldése 

(Beam Contact) opciót.

2.   Többszörös névküldéshez jelölje ki a neveket, majd válassza az Eszközök (Tools) >Név Küldése (Beam 
Contacts) opciókat.
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Infravörös (infrared (IR)) használatakor helyezze úgy az IR (IR) portokat, hogy közel legyenek, és 
minden akadály nélkül.

Opciók megváltoztatása:
1.   A névjegyzékben válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) menüpontokat.

2.   A telefonkönyv lista területgazdaságossági megjelenítéséhez kapcsolja ki az ABC-t Mutat (Show ABC 
tabs) gombot.

3.   A területi és ország hívószámok automatikusak az Ország/Régió Beállítások (Country/Region 
settings)nak megfelelően.

Az összegző oldal használata
Ha egy személy nevére klikkel, egy összegző oldal jelenik meg. A szerkesztéshez nyomja meg a 
Szerkesztés (Edit) gombot.

7.3 Feladatok
A Feladatok mappa a tennivalók nyilvántartására használható. A feladatok bizonyos információi 
megjelenethítóek a Mai nap (Today) ablakon. Ha az Outlook-ot használja, akkor szinkronizálhatja a 
telefonon és a számítógépen található feladat tételeket. Lásd a 4.fejezetet.

Feladat létrehozása és megváltoztatása:
1.   Az új információkkal történő új feladat elindításához válassza a Start menü> Feladatok (Tasks) > Új 

(New) opciókat.

2.   A feladatlista kategorikusan jeleníthető meg.

3.   Egy feladat kategóriába csatolásához nyomja meg a Kategóriák (Categories) gombot és válasszon 
egyet. Új kategória létrehozásához nyomja meg a Hozzáadás/Törlés (Add/Delete) gombot és írja be az új 
kategória nevét, majd nyomja meg a Hozzáadás (Add) gombot. Az új kategóriát a kéészülék automatikusan 
kijelöli a Selectmenüben.

4.   Jegyzetek hozzárendeléséhez nyomja meg a Jegyzetek (Notes) gombot. Ha végzett, nyomja meg az 
OK-t.

5.   Feladat megváltoztatásához kattintson rá a listában, majd válassza a Szerkesztés (Edit) opciót. Feladat 
gyors létrehozásához lépjen be a szövegbe a Kattintson ide új feladat létrehozásához (Tap here to 
add a new task) gombra a képernyő tetején. Ha nem látja ezt a gombot, aakor használja az Eszközök 
(Tools) > Belépés (Entry Bar) opciót.
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Emlékeztető beállítása a feladatokhoz:
1.   A feladatlistáról válassza ki a feladatot, amjd nyomja meg a Szerkesztés (Edit) gombot.

2.   Nyomja meg az Időpont mezőt az időpont beállításához.

3.   Nyomja meg az Emlékezető (Reminder) gombot és válassza az Emlékeztetés (Remind me) gombot. 
A feladat napján reggel 8-kor figyelmeztetni fogja a készülék.

4.   A dátum megváltoztatásához kattintson a dátumra.

     Új feladatok automatikus emlékeztetéséhez a feladatlistán válassza az (Set reminders for new 
items) Eszközök > Opciók (Options), majd (Tools) Új tételek emlékeztetőjét.

     A figyelmeztetés módjának megváltoztatásához A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > 
Személyes (Personal)> Hangok és Figyelmeztetések (Sounds & Notifications) opciókat.

Az összegző ablak használata
Ha egy feladatra kattint a feladatlistán, egy összegző ablak jelenik meg. A feladat megváltoztatásához 
nyomja meg a Szerkesztés (Edit) opciót.

Feladat küldése
Feladat küldéséhez a feladatlistában válassza ki a megfelelő feladatot. A megjelenő menüben válassza 
a Feladat Küldése (Beam Task) opciót.

7.4 Jegyzetek

A jegyzetek segítségével gyorsan rögzíthet gondolatokat, ötleteket. Jegyzet lehet írott, vagy gépelt szöveg, 
rajz, vagy felvétel. A jegyzeteket megoszhatja másokkal E-mailen, infravörösön, szinkronizáláson keresztül. 
További információ a 4.fejezetben.

Magasabb szintű formátumú dokumentumok létrehozására, mint a felsorolás és tabulátorok, használja 
a készülékén lévő Zseb Word (Pocket Word)-öt.
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Jegyzet létrehozása:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Jegyzetek (Notes) > Új (New) opciókat.

2.   Egy új jegyzetet beírásához, rajzolásához, vagy rögzítéséhez kapcsolódóan az Információk Beírása 
(Entering Information) című 2. fejezetben olvashat további információkat a beviteli panel, a képernyőre 
történő írás és rajzolás, valamint a felvételek rögzítésének működéséről.

A dátumot beillesztheti a jegyzetbe. Előszőr szüntesse meg a  ikon működését, és győződjön meg 
róla, hogy egy rajz sincsen kijelölve, majd kattintson bárhová a jegyzeten belül, és válassza a Dátum 
beillesztése (Insert Date) opciót.

Jegyzet küldése e.mail-ben:
1.   Ha nem állította be az Üzenetek (Messaging) funkciót üzenetek küldéséhez és fogadásához,kérjük, tegye 

meg. nézze meg a 8.fejezetet.

2.   A jegyzetlistában kattintson a jegyzetre, vagy felvételre. Több jegyzet egyidejű felvételéhez, jelölje és fogja 
meg a kiválasztott elemeket.

3.   A megjelenő menüből válassza a Küldés E-mailben (Send via E-mail) opciót. Egy új üzenet a csatolt 
elemmel együtt hozható létre.

Jegyzet küldése
Jegyzet küldéséhez a jegyzetlistában válassza ki a megfelelő jegyzetet. A megjelenő menüben válassza 
a Jegyzet Küldése (Beam File) opciót.

Opciók megváltoztatása:
1.   A jegyzetlistán válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) pontokat.

2.   Az Alapmintá (Default template)k listából választhat milyen mintájúak lesznek az új jegyzetek.

2.   Ha a legtöbb jegyzetet és felvételt egy Tárolókártyán (Save to) tárolja, akkor a Mentés Helye (Storage 
card) mezőben válassza a Tárolókártya opciót, és az új tételeket automatikusan oda mentik.



8. fejezet
Üzenetek kezelése

8.1 E-mail és szöveges üzenetek
8.2 MSN Messenger

8.3 MMS üzenetek
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8.1 E-mail és szöveges üzenetek
E-mail-t és szöveges üzenetet az Üzenetek (Messaging)en keresztül kaphat. Az e-maileket az Internet 
szolgáltatótól, e-mail szolgáltatótól, vagy munkahelyétől kapott e-mail cíen keresztül kaphat. A szöveges 
üzeneteket a telefon szolgáltatón keresztül kapja, a cím a telefonszám.

E-mailt küldhet és fogadhat a számítógéppel való szinkronizálással, vagy a Post Office Protocol 3-hoz 
(POP 3), vagy az Internet Message Access Protocol 4 (IMAP 4) mail szerverhez történő csatlakozással. Az 
Outlook-on kívül minden mást telepíteni kell az E-mailezéshez. Az Outlook olyan E-mail üzenetekettárol 
az MDA III készüléken, melyeket szinkronizálás során küldtünk/kaptunk. Az üzenetek neveit az irányítópult 
alatt balra elhelyezkedő mappa listában nézhetjük meg, az üzenetlista nézetben.

Az üzenetk másolatainak letöltési módja attól függ, hogyan kapta az üzenetet:

n   Ha egy távoli E-mail szerverről érkezik az E-mail üzenet, akkor kövesse az „Üzenetek letöltése szerverről” 
(„Downloading messages from a server.”) című oldal utasításait.

n   Ha ActiveSync segítségével kap E-mailt, akkor kezdje meg a szinkronizálást. További infromációt a 
4.fejezeben találhat.

n   A szöveges üzenetek automatikusan érkeznek, ha a telefon be van kapcsolva. Egyéb esetben az üzenetet 
a szolgáltató tárolja a telefon következő bekapcsolásáig.

A szinkronizálás során az üzenetek az MDA III bejövő üzenetek (Inbox) mappa, az Outlook e-mail cím 
és a PC Bejövő üzenet (Inbox)ei szinkronizálódnak ActiveSync, Microsoft Exchange, vagy Outlook 
segítségével. További információ a 4.fejezetben.

Cím létrehozása:
Az Üzenetek (Messaging) MDA III-on történő megnyitásához nyomja meg a Start menü > Üzenetek 
(Messaging) opciót. Válassza az Outlook E-mail opciót a Címekben. Nyomja meg a Cím (Accounts) 
> Új cím (New Account) gombokat. Az E-mail Telepítő (E-mail Setup) varázsló azonnal a szükséges 
infromációk megadására fogja utasítani.

1.   Írja be az E-mail cím (address)et, majd nyomja meg a Következő (Next) gombot.

2.   Az Automata Konfiguráció (Auto configuration) megpróbálja csatlakotatni az MDA III készülékét az 
E-mail szerverhez, és letölteni a szükséges kapcsolat beállításokat. Ha az Automata konfiguráció (Auto 
configuration) sikertelen, vegye fel a kapcsolatot Internet szolgáltatójával, vagy hálózatadminisztrátoráv
al.

3.   Írja be Nevét (Your name), Felhasználó nevét (User name) és a jelszót (Password), majd a Következő 
(Next) gombot. Ha kipipálja a Jelszó Mentése (Save password) dobozt, akkor a készülékl nem kéri a 
jelszavat a következő bejelentkezésnél. Így azonban mások is hozzáférhetnek a címéhez, ha elveszti a 
készüléket.

4.   Válassza ki a megfelelő Cím típust (Account type) (POP3, vagy IMAP4). Írjon be egy elnevezést, majd 
nyomja meg a Következő (Next) gombot.
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5.   Írja be az Internet szolgáltató szerver név információát a Bejövő (Incoming) és Kimenő (Outgoing) 
levelek miatt, majd nyomja meg a Befejezés (Finish) gombot. 

Végül nyomja meg a Címeket (Accounts). Az új E-mail cím ebben a menüben lesz megtalálható. Innen 
csatlakozhat az E-mail szerverre.

SzámosE-mail címet állíthat be, beleértve az Outlook E-mail címeit. Egy Szöveges Üzenet (Text Mes-
sages) és egy és MMS cím eleve konfigurálva van az Üzenetekben (Messaging).

Cím opcióinak megváltoztatása:
1.   Válassza a Címek (Accounts) > Címek (Accounts) opciókat.

2.   Kattintson a címre és kövesse az utasításokat.

Cím törlése:
1.   Válassza a Címek (Accounts) > Címek (Accounts) opciókat.

2.   Tartsa nyomva a címet, majd válassza a Törlés (Delete) opciót.

A szöveges üzenetek és az MMS cím nem törölhetők.

Üzenetek letöltése szerverről
Az Üzenetek (Messaging) menüben válassza a Címek (Accounts) > Csatlakozás (Connect) opciókat 
az Internetes kapcsolat megnyitásához, vagy a vállalati hálózatra történő csatlakozáshoz. További 
infromációt a 6. fejezetbe találhat.

1.   Kattintson a Címek (Accounts)re, és győződjön meg róla, hogy a használni kívánt cím (ponttal jelölve) 
ki van-e jelölve.

2.   Nyomja meg a Csatlakozás (Connect) gombot. Az E-mail szerveren és a készüléken lévő üzenetek 
szinkronizálása megkezdődik. Az új üzenetek az MDA III Bejövő (Inbox) mappájába,az üzenetek az MDA 
III Kimenő Üzenetek (Outbox) mappájában kkerülnek elküldésre, a törölt üzenetek az MDA III Bejövő 
üzenet (Inbox)eiből is kitörlődnek. Kattintson egy üzenetre, és az megnyílik.

3.   Ha teljes másolatra van szüksége egy üzenetről, akkor válassza a Szerkesztés (Edit) > Teljes Másolat 
(Mark for Download) opciót. Ha az üzeneten belül tartózkodik, akkor tartsa nyomva az üzenetet, majd 
válassza a Teljes Másolat (Mark for Download) opciót. Ez minden csatolt fájlt is letölt, ha a beállítások 
erre utasítják. Az alapbeállítást is meg lehet változtatni erre az opcióra.

4.   Ha végzett nyomja meg a Címek (Accounts) > Kijelentkezés (Disconnect) opciókat.
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Csatolt fájlok fogadása
Az üzenet alsó részében megjelenik egy ikon, ha csatolt fájl is érkezett vele. Kattintsunk rá, és megnyílik 
a csatolt fájl, amennyiben az sikeresen letöltődött. Megjelölheti letöltéshez a csatolt anyagot (csak IMAP4 
cím (IMAP4 account only)), mely a következő csatlakozás alkalmával kerül letöltésre.

Szinkronizáláson keresztül:
1.   Indítsa be a számítógépen az ActiveSync-et.

2.   Nyomja meg a Fájl (File) > Mobil készülék (Mobile Device) opciókat, és válassza ki saját mobilját.

3.   Klikkeljen az Eszközök (Tools) > Opciók (Options)ra.

4.   Válassza ki a címet, majd a Beállítások (Settings) > Csatolt Fájlokat Beleértve (Include File 
Attachments) gombot.

IMAP4 e-mail szerveren keresztül:
1.   Az Üzenetek (Messaging) menüben válassza a Címek (Accounts) > Címek (Accounts), majd az IMAP4  

opciókat.

2.   Haladjon tovább egészen a Szerver Információ (Server Information)ig, ahol válassza az Opciók 
(Options)at.

3.   Nyomja meg kétszer a Következő (Next) gombot, majd válassza az Üzenetek Teljes Másolata (Get full 
copy of messages) > Teljes Másolattal Csatolt Fájlok is (When getting full copy get attachments) 
gombokat.

Beültetett képek vagy tárgyak nem kaphatóak meg cstolt fájlként. Az IMAP4 használatakor az ilyen képek 
mint csatolt fájl megnézhetőek. De ez a funkció nem működik, ha a TNEF (Szállítás Természetesen 
Tömörített Formátumban) (TNEF (Transport Neutral Encapsulated Format)) be van kapcsolva, és 
készen áll találkozási kérelmek fogadására.

Üzenet írása és küldése:
SMS Text Messages (SMS) nem használható E-mail küldésére. A teljes fejléc megjelenítéséhez nyomja 
meg a dupla nyilat a Tárgy (Subj) mező mellett. A Címek (Account) listából válasszon egy E-mail 
címet.

Ha SMS-t küld és szeretné tudni célba ért-e az üzenet, akkor a küldés előtt válassza az Eszközök 
(Tools) > Opciók (Options) > Kézbesítési jelentés kérése (Request message delivery notification) 
opciókat.
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SMS küldhető a Tárcsázás oldalról is, az Eszközök (Tools) > SMS küldése (Send Text Message) opciók 
kiválasztásával. Egy új üzenet ablak jelenik meg az Üzenetek (Messaging) menüben.

1.   Az üzenetlistában kattintson a Címek (Accounts)re, majd válassza ki az Outlook E-mal, Szöveges 
Üzenet (SMS) (Text Messages (SMS)) vagy a kívánt E-mail címet.

2.   Nyomja meg az Új (New) gombot.

3.   Írja be az e-mail címet, vagy telefonszámot. Több címzett esetében pontosvesszővel válassza el 
őket. A Telefonkönyv (Contacts)ben lévő adatok kinyeréséhez nyomja meg a Címzett mezőt, vagy a 
Telefonkönyv (Address Book) gombot.

4.   Írja be az üzenetet. Gyakori üzenetek esetében nyomja meg a Szöveg (My Text) gombot, és válassza ki 
az üzenetet.

5.   A helyesírás ellenőrzéséhez nyomja meg az Eszközök (Tools) > Helyesírás Ellenőrzés (Spell Check) 
gombokat.

6.   Nyomja meg a Küldés (Send) gombot. Ha offline dolgozik, akkor az üzenet a Kimenő (Outbox) mappába 
kerül, és a legközelebbi csatlakozáskor küldődik el.

Üzenetek és mappák kezelése
Minden E-mail és szöveges üzenet címnek megvan a maga alap mappa hierarchiája, amely 5 mappából áll: 
Bejövő (Inbox), Kimenő (Outbox), Lomtár (Deleted Items), Piszkozat (Drafts), és Elküldött Üzenetek 
(Sent Items). Az Ön által elküldött és fogadott üzenetek ezen mappákban tárolódnak. Természetesen 
létrehozhatók újabb mappák is a hierarchiában. Az új mappák viselkedése attól függ, hogy az Outlook 
E-Mail, Szöveges Üzenet (Text Messages), POP3, MMS vagy IMAP4 címként hozták létre.
Ha Outlook E-mail címet használ, akkor az Outlook Bejövő (Inbox) Üzenetek mappájában lévő Outlook 
E-mail üzenetek automatikusan szinkronizálódnak a telefonnal. Választhatja, hogy további mappák 
szinkronizálását az ActiveSync-hez történő kapcsolásával. Az Ön által készített mappák és üzenetek 
megjelennek a szerveren. 

Ha SMSeket használ (Text Messages), akkor üzeneteit a Bejövő (Inbox) mappában találja.

Ha POP3 címet használ, és E-mail üzeneteket akar mozgatni egy létrehozott mappában, akkor a 
készüléken lévő üzenetek és a mail szerveren lévő másolataik közötti kapcsolat megszakad. Következő 
csatlakozás alkalmával a mail szerver észleli a Bejövő (Inbox) mappából hiányzó üzeneteket. Ezzel 
megelőzhetők az üzenetk dupla másolatai, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy csak a készülékről lesznek 
hozzáférhetőek az áthelyezett üzenetek.

Ha IMAP4-et használ, akkor a létrehozott mappák és a E-mail üzenetek megjelennek a szerveren. Ezért 
az üzenetek a mail szerverről bármikor hozzáférhetőek, ha azokat a készülékéről vagy számítógépéről 
küldte. A mappák szinkronizálása a mail szerverre történő csatlakozáskor, új mappa létrehozásakor vagy 
átnevezése/törlése esetén megtörténik.

Az Outlook E-mail-en kívül minden címhez az Eszközök (Tools) > Címek kezelése (Manage Folders) 
úton lehet eljutni.
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8.2 MSN Messenger
Az MSN Messenger-rel:

n   Látni ki van online.

n   Üzenetek küldése és fogadása.

n   Azonnal chat beszélgetések a személyek egy csoportjával.

n   Figyelmezteti ismerőseit, hogy online.

n   Blokkolja a fenti opciókat.

Az MSN Messenger használatához Microsoft Útlevél (Microsoft Passport)-re, vagy Microsoft Csere 
(Microsoft Exchange) E-mail címre van szükség a munkáltatótól. Ha ezzel már rendelkezik, akkor 
szükséges:

n   Egy cím létrehozása az MSN Messenger-ben (MSN Messenger).
n   Jelentkezzen be az MSN Messenger-ben (MSN Messenger).

Cím készítése
Az MSN Messenger használata előtt fel kell iratkoznia az azonnali üzenetek címlista használatára. Az 
MSN Messenger Service használatához Microsoft Útlevél (Microsoft Passport)lel, vagy Hotmail 
címmel kell rendelkeznie. Az Exchange Instant Messaging-hez pedig Exchange (Exchange) címmel 
kell rendelkeznie. 

1.   Az MSN Messenger (MSN Messenger Service) használatához csatlakozzon az Internetre, az Exchange 
Instant Messeging-hez a vállalati hálózatra. 

2.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > MSN Messenger opciókat.

3.   A Messenger-ben válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Címek (Accounts) opciókat.

4.   Indítsa el az Enable MSN Messenger és/vagy az Enable Exchange Instant üzenő programot (Enable 
Exchange Instant Messaging).

5.   Írja be a felhasználó nevét és a jelszót. A felhasználónév általában ebben a formában van: 
username@domain.com.

6.   Ha mindkét címet kiválasztotta, akkor a Beállítások (Settings)nál válassza ki a sorrendet.

n   A Microsoft Passport megszerzéséhez menjen a http://www.passport.com oldalra.

n   Hotmail cím létrehozásához menjen a http://www.hotmail.com oldalra.

n   Az Exchange cím létrehozásához konzultáljon hálózatadminisztrátorával.
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Be-és Kijelentkezés
1.   Bejelentkezéshez nyomja meg bárhol a kijelzőt. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

2.   Kijelentkezéshez válassza az Eszközök (Tools) > Kijelentkezés (Sign out) opciókat.

Ha a készülék csatlakoztatva van az Internethez, akkor válassza az Eszközök (Tools) > Opciók 
(Options) > Áltlános (General) > Program futtatása a kapcsolaton (Run this program upon con-
nection) opciókat.

Az Exchange címre való bejelentkezés a kapcsolat sebességétől függően eltarthat néhány percig. Minél 
kevesebb anév, annál gyorsabb lesz a csatlakozás.

8.3 MMS üzenetek
Az MDA III MMS szolgálata különféle képi anyagok küldésére alkalmas, mint fotók, videóklipek, szövegek, 
audio fájlok. Az MDA III kamerája arra is használható, hogy a kép készítése után azonnal továbbküldjük 
azt MMS üzenet formájában.

Az MMS készítő oldal indítása
Az MMS beépített része az MDA III Üzenetek (Messaging) funkciójának. Igénybe vehető, ha a Start 
menü > Üzenetek (Messaging) > Címek (Accounts) > MMS opciókat választjuk, de még van néhány 
módszer az MMS szerkesztő elindításához:

n   Az Albumból: Válasszon egy képet az albumból, nyomja meg az Eszközök, > Küldés MMS-ben opciókat. 
Ekkor az MMS készítő ablakba lép. 

n   A Kamerá (Camera)ból (Opcionális): Készítsen egy képet, vagy egy filmet. A kép vagy film elkészítése 
után megjelenő menü négy ikonjából válassza ki a Küldés MMS-ben opciót.

n   Az MMS Vide (MMS Video)ó-ból: A Start menüben válassza a Programok (Programs) > MMs Videó 
(MMS Video) opciókat, amely a Kamerát közvetlenül MMS Videó módba kapcsolja.

MMS üzenet létrehozása
Az MMS üzenetek különböző diák összefésülésével jönnek létre. Minden dia egy képből, egy audió 
vagy videóklippből, audió, vagy szövegből állhat. A kiválasztáshoz vállassza a Start menü > Üzenetek 
(Messaging) > Címek (Accounts) > MMS opciókat. Az MMS Bejövő mappában válassza az Új (New) 
gombot. Nem egy üres ablakot kapunk automatikusan, hanem a minták listáját. Amennyiben egy üres 
üzenet ablakot szeretne létrehozni legközelebb, ellenőrizze a „Mindig a beállítás választása”opciót.
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1.   Ha felkészült üzenet küldésre,kattintson ide.

2.   Itt megadhatja a címzettet és a tárgyat. A lefelé mutató nílra történő duplaklikkeléssel az Alcímzettek, és 
az üzenet mérete tekinthető meg.

3.   Kép vagy film beillesztése.

4.   Szöveges üzenet beillesztésee.

5.   Audio felvétel beillesztése.

Kép vagy film beillesztése
Egy állóképet, vagy videoklipet is csatolhatunk minden egyes diához. Miután kijelölte a területet, mely-
hez hozzá kívánja adni a képet vagy videót, lehetősége lesz pontosan kiválasztani az elküldeni kívánt 
tételt.

1.   Kép vagy film pontos helyének kiválasztása.

2.   Kattintson a beilleszteni kívánt képre vagy filmre.

A kijelző alján található ikonok nyomvatartásával funkciójuk magyarázata jelenik meg.

5

1

2

4

2

3

1

2

2



                  MDA III Felhasználói Kézikönyv 118 MDA III Felhasználói Kézikönyv          119

Szöveg beillesztése
Szöveget is csatolhat bárelyik diához. Vagy a billentyűzet segítségével írhatja be az új szöveget, vagy 
választhat az ún. „dobozolt” szövegek közül is. A dobozolt szövegek korábban lementett szavak vagy 
kifejezések. Nyomja meg a Mentett Szövegek ikont, és megjelenik a mentett szövegek listája. Válasszon 
egyet és klikkeljen a „Kiválasztás” gombra.

Tartsa nyomva a Mentett szövegek ikont, és a következő opciók közül választhat:

n   Új (New): új, mentett szöveges üzenetet írhat.

n   Szerkesztés (Edit): egy már létező szöveg átszerkesztés.

n   Törlés (Delete): törli a kijelölt, mentett szöveges üzenetet a listáról.

Audio fájl beillesztése
Egy már létező, vagy egy frissen létrehozott audio fájl csatolása.

1.   Válasszon egy audio fájlokat tartalmazó helyet.

2.   Kattintson a használni kívánt fájlra.

A Fájl információt ugyanúgy nézheti meg, mint a képeket és a filmeket. Tartsa nyomva a fájlt, majd válassza 
a „File info”-t (ki is törölheti a fájlt). Megjelenik a fájl neve, érvényessége, dátuma és a mérete. A lejátszás 
gomb megnyomásával meghallgathatja az audio fájlokat a lejátszás gomb megnyomásával.

Menüparancsok
A következő parancsok találhatók a beviteli oldal alján:

n   SZERKESZTÉS (EDIT)
     Dia beillesztése (Insert Slide): Új, üres diát ad hozzá az aktuális üzenethez.

      Új a Mintákból (New From Template): létrehozhat egy új üzenetet előre készített minta segítségével.

      Mentés Mintaként (Save As Template): Az aktuális üzenetet mintaként mentheti későbbi használat 
céljából.

     Dia törlése (Delete Slide): Az aktuális diát törli az üzenetből.

     Diák szervezése (Organize Slides): Sorrend és időköz beállításai.

     VCard hozzáadása (Add vCard): a kívánt vCardot csatolja az üzenethez.

     VCalendar hozzáadása (Add vCalendar): megbeszélt időpontot csatol az üzenethez.

      Fényképezés (Capture Picture): Új kép készítése (opcionális).

     Video készítése (Capture Video): Új video felvétel készítése (opcionális).

     Mégse (Cancel): Kilép az üzenet írása menüből, és visszatér az üzenetfiókba.
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n   Opciók (Options)
     Szöveg (Text): Válasszon az „Alsó” és „Felső” közül. Ez azt jelzi hol fog megjelenni a beillesztett szöveg. 

Nézze meg előre melyik tetszik jobban.

     Küldés Opciók (Send Options):
      • Távolítsa el a pipát az „Üzenet küldése most” dobozból, és előre beállított időpontban küldheti el az 

üzenetet.

      • A „Lejárat” menüben állítsa be mennyi az az idő, amíg a szerveren szeretné tárolni az üzeneteket. A 
szerver a lejárati idő után már nem kísérli meg az üzenet továbbítását.

      • Állítsa be az üzenetek sorrendjét a „Sorrend” menüben.

Üzenetek megtekintése
Ha bejövő vagy kijövő üzeneteket néz, vagy átnéz egy üzenetet, amin dolgozik, számos lehetősége 
adódik.

A Lejátszás/Szünet/Leállítás gombokkal tekintheti meg az üzenetet. Használja a Bal/jobb nyilakat a diák 
közötti váltáshoz. Nem szükséges végignézni az egész üzenetet, lehet ugrálni a diák között.

A „Tárgyak” menüpontban egy bizonyos üzenet összetevőit tekinthetjük meg. Rákattintással mindegyik 
külön-külön is megtekinthető. Az „Eszközök” menüben a tárgyak le is menthetőek.

MMS beállítások
A „Szerverek” menü megmutatja az elérhető szerverek listáját. Az „About” menü programinformációkat 
közöl. Az MMS beállítások megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza az „Eszközök” menüben az 
„MMS beállítások”-at.

n   Csatlakozás (Connect Via): Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.

n   Üzenetek azonalli letöltése (Retrieve Messages Immediately): Minden új üzenet érkezésekor 
figyelmeztetés jelenik meg. Ha kipipálja ezt a dobozt, akkor az új üzenetek automatikusan letöltődnek. 
Hálózat használata közben is letöltheti az üzeneteket.

n   Elküldött üzenetek mentése (Save Sent Messages): Pipálja ki és mentse az elküldött üzeneteket.

n   Feladás előtti próbálkozások száma (Attempts Before Giving Up): ez az érték azt mutatja meg, hogy 
a program hány alkalommal próbálja meg elküldeni a z Ön üzenetét.

n   Fotó felbontás (Photo Resolution): Válassza ki az elküldésre szánt képek felbontását. Az eredetit 
lecsökkentheti az erdeti felbontási érték alá, hogy növelje ezzel a küldés/fogadás sebességét.
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9.1 Zseb Word
Pontosan úgy működik és olyan funkciókat lát el, mint a Microsoft Word (Pocket Word). A dokumentumok 
.psw, .doc, .rtf, vagy .txt formátumban menthetők le. A dokumentum bezárása és mentése után az 
automatikusan a Zseb Word Dokumentum (Pocket Word document) listába kerül. A dokumentum 
begépelésével, berajzolásával vagy felvételével is beléphet egy dokumetum információiba.

Word dokumentumok szinkronizálása
A Zseb Word (Pocket Word) dokumentumok a számítógépen szikronozálhatók a Word-el. A 
szinkronizáláshoz az ActiveSync Opciók beállításainál válassza ki a Fájl (File) típusokat a számítógépen. 
Ha kijelöl Fájl (File)okat, létrejön a \Dokumentumok (\My Documents)mappa a számítógépen. 
Helyezze ebbe a mappába a készülékkel szinkronizálni kívánt fájlokat. A jelszóval védett fájlok nem 
szinkronizálhatóak.

Minden, a \Dokumentumok (\My Documents)-ban és almappáiban tárolt Zseb Word file (Pocket 
Word files) a számítógépen kerül szinkronizálásra. Az ActiveSync (ActiveSync) a szinkronizálás alatt 
átkonvertálója a fájlokat. Amikor letörtöl egy fájlt a számítógépről vagy a készülékről, a fájl a másik helyről 
is eltűnik a következő szinkronizálás alkalmával. A szinkronizálásról szóló részletesebb információért 
nézze meg a azámítógép ActiveSync Súgó (ActiveSync Help) menüjét.

Dokument konvertálás
A Word 6.0 vagy későbbi változatban létrehozott Word dokumentumok (.doc) és a sablonok (.dot) a 
Zseb Word-ben átkonvertálódnak (.psw) formátumú dokumentummá és (.pws) formátumú sablonná. A 
konvertálás a következő esetekben fordul elő:

n Fájl szinkronizálás alatt.

n Ha Word dokumentumot másolunk a számítógépről az MDA III-ra.

n Ha megnyitunk egy e-mail üzenetet, amihez Word fájl van csatolva.

A Zseb Word (Pocket Word) dokumentumok Word dokumentummá alakulnak át, amikor a számítógépre 
szinkronizálják vagy visszamásolják őket. A konvertálódás alatt a Word formátumból Zseb Word (Pocket 
Word)-be alakulnak át. A legegyszerűbb szövegek és paragrafusok formátuma megmarad és megjelenik, 
de néhány formátum tulajdonság megváltozhat vagy elveszhet.
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9.2 Zseb Excel
A Zseb Excel (Pocket Excel)ben készíthet és szerkeszthet munkafüzeteket és sablanokat is, ccsakúgy, 
mint a számítógépen található Excelben. A Zseb Excel munkafüzetei (Pocket Excel workbooks) 
általában .pxl fájlként kerül elmentésre, de .xls formátumban is lementhetők. Amikor bezárja a 
munkafüzetet, automatikusan kap egy elnevezést és a Zseb Excel munkafüzet (Pocket Excel work-
book) listába kerül. A munkafüzetekhez jelszót is rendelhet, hogy biztosítsa a titkosságát.

Excel táblák szinkronizálása
A Zseb excel munkafüzetek szinkronizálhatók a számítógép Excel munkafüzeteivel. A fájlok 
szinkronizálásához jelölje ki a számítógépen a Fájl (Files) típust az ActiveSync Opciók beállításainál. 
A Fájl (Files)ok kijelölésével létrejön egy \Dokumentumok (\My Documents) mappa a számítógépen. 
Helyezze a készülék összes szinkronizálandó fájlját ebbe a mappába. A jelszóval védett fájlok nem 
szinkronizálhatók.

Minden Dokumentumok (\My Documents) mappa alá tartozó fájl szinkronizálódik. A szinkronizálás 
alatt a fájlok konvertálódnak. Részletesebb információért nézze meg az ActiveSync Súgó (ActiveSync) 
menüjét.

Ha a PC-n vagy a készüléken kitöröl egy fájlt, az a következő szinkronizálás alkalmával a másik helyen 
is törlődik. 

További információt a szinkronizálással és konvertálással kapcsolatban lásd az ActiveSync Súgó 
(ActiveSync Help) menüjében a PC-n.

Tábla konvertálás
Az 5.0/95 vagy későbbi verziójú Excelben létrehozott Excel fájlok (.xls) és a sablonok (.xlt) átkonver-
tálódnak a Zseb Excel munkafüzeteivé (.pxl) vagy sablonjaivá (.pxt). Az átalakítás a következő esetekben 
fordul elő:

n Fájlok szinkronizálása alatt.

n Ha Excel táblákat másolunk a számítógépről az MDA III-ra.

n Ha megnyitunk egy e-mail üzenetet, amihez Excel fájl van csatolva.

Zseb Excel (Pocket Excel) táblák Excel táblákba konvertálódnak szinkronizálás vagy visszamásolás 
folyamán.

Az Excel táblák konvertálás után a legegyszerűbb szöveg és pargrafus fromátumokká alakuknak, de 
néhány formai tulajdonság megváltozhat vagy elveszhet.
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9.3 Windows Media Player
Az MDA III-on, hálózaton, vagy Interneten tárolt audio-és video fájlok lejátszására használható.

A fájlok Windows Media (Windows Media) vagy MP3 formátumban játszhatók le (ez magába foglalja 
a .asf, .wma, .wmv, és .mp3 kiterjesztésű fájlokat). Az MDA III Windows Media Formátum tartalmának 
megtekintéséhez, kérjük tekintse meg a http: //www.windowsmedia.com weboldalt.

Az indításhot A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Windows Media opciókat.

A lejátszási lista
A lejátszási lista meédia fájlok listája egy bizonyos lejátszási sorrendbe kerül beállításra .Kényelmesen 
állíthatja össze audio és video fájlok lejátszási listáját. Például, bizonyos előadótól származó kedvenc 
számait állíthatja egy listába, vagy munkájával kapcsolatos videoklipeket.

További infromáció az MDA III Start menüjének Súgó (Help) opciója alatt.

Fájl lejátszása hálózaton:
Csatlakozzon egy hálózatra. A távoli kapcsolat beállításokat lásd a 6.fejezetben.

1. Az Eszközök (Tools) menüben válassza az URL Megnyitása (Open URL) opciót.

2.   Írjon be egy URL-t a Megnyitandó terület: (Location to Open) mezőbe.

9.4 Képek
A Képek (Pictures) menü .jpg képfájlokat gyűjt, rendszerez és tárol a készüléken. Képek (Pictures) 
funkció segítségével képeket tölthet lea számítógépére, az ActiveSync használatával fájlokat másolhat 
az MDA III készülékre, és diavetítés formájában megtekintheti a képeket.
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Tárolhat és áthelyezhet képeket a készüléken MMC és SD formá-
tumban is, vagy bármilyen, a digitális kamera által elfogadott tárolási 
formátumban. Helyezzen be egy memóriakártyát, majd másolja a 
számítógépen lévő képeket a kártya Dokumentumok mappájába. (Ha 
nem létezik a Dokumentumok mappa, hozzon létre egyet).

Képek áthelyezése
A számítógépen tárolt képek a Képek (Pictures) funkcióval szinkro-
nizálhatóak a készülékkel. A képszinkronizálás nincs automatikusan 
kiválasztva az ActiveSync-ben; a Fáljok (Files) szinkronizáló opcióra 
kell kattintania a számítógépen, hogy aktiválja ezt a funkciót.

Képek keresése és listázása:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képek 

(Pictures) opciókat.

2. Kattintson a Képeim (My Pictures)-re, és válasszon egy 
mappát a megjelenő listából.

Képek megtekintése:
1. A Képek (Pictures) menüben nyomja meg a  gombot.

2.   Nyomja meg a  gombot a Képeim (My Pictures) mappában 
tárolt képek megtekintéséhez.

3.   Nyomja meg a  gombot a tárolókártyán lévő képek 
megtekintéséhez.

n Bemutató (Slide Show) alatt kattintson a kijelzőre és 
megjelenik a Bemutató (Slide show) eszközsor, amivel 
leállíhatja a Bemutató (Slide Show)t és forgathatja a 
nézetet.

n A Bal/Jobb (Left/Right) gombokkal előre illetve visszafelé 
mehet a diák között.

1

2

2 3

Mappa választása a megjelenő 
menüből
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Képek sorrendje:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képek (Pictures) opciókat.

2.   Válasszon sorrend opciót (pl.: név (Name), dátum (Date), méret (Size), típus (Type)) a megjelenő 
listáról.

Kép törlése
Tartsa nyomva a tűt a törölni kívánt képen , majd a megjelenő menüből válassza a Töröl (Delete) 
opciót.

Képek szerkesztése
Forgathatja (rotate), méretezheti (crop), nagyíthatja (zoom), állíthatja a fényességet (brightness) 
és a kontrasztot (color contrast) a képeken. Kattintson a kívánt képre, majd:

n  A kép 90 fokos óramutató járásával ellenkező irányban történő forgatásához nyomja meg a 
gombot.

n  A méretezéshez jelölje ki a levágni kívánt területet, amjd nyomja meg a –t.

n  Zoomoláshoz nyomja meg a -t, vagy térjen vissza teljes kijelző nézetre.

n   Fényesség és kontraszt állításához nyomja meg a Szerkesztés (Edit), Fényesség és Kontraszt 
(Brightness and Contrast) opciókat.

n   TA Szerkesztés (Edit) > Visszavonás (Undo) gombot válassza, egy szerkesztési fázis visszavonásához, 
vagy a Mégis (Redo) gombot, ha mégis visszaállítana egy szerkesztési változtatást.

Képek beállítása háttérképnek
Használhatja saját .jpg képét a Mai Nap (Today screen) ablak hátterének, és beállíthatja hogyan szeretné 
megjeleníteni a képernyőn, pl a fényesség állításával.

1.   A Képek (Pictures) menüben válassza ki a háttérnek szánt képet.

2.   Az Eszközök (Tools) menüben válassza a Mai Háttérnek (Set as Today Wallpaper) opciót.

Az alapbeállítás szerint a kép 65%-os nagyságú háttérként. Ez állítható a Mai Háttérnek (Set as Today 
Wallpaper) ablakban.
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Képek alakítása
Ha egy digitális kamera tárolókártya van a készülékben, akkor a Képek (Pictures) menü automatikusan 
indítható. Beállítható az is, hogy a képek megtekintésénél mennyi idő teljen el két kép váltása között.

Az automatikus indításhoz:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képek (Pictures) opciókat.

2.   Válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Általános (General) opciókat.

3. Pipálja ki a Digitális kamera tárolókártya felismerése (Detect digital camera storage cards) 
dobozt.

Az időköz beállításához:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Képek (Pictures) opciókat.

2.   Válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Képek Megtekintése (Slide Show) opciókat.

3.   Válassza ki hány másodperc teljen el 2 kép váltása között.

9.5 ClearVue PPT
A ClearVue PPT (Prezentáció) (ClearVue PPT (Presentation)) a PowerPoint97 -ben, PowerPoint 
2000-ben és PowerPoint 2002-ben létrehozott prezentációkat jeleníti meg. A ClearVue Prezentáció 
(ClearVue Presentation) lehetővé teszi, hogy a prezentáció abban a formábanjelenjen meg, amelyben 
megalkották őket. A program arra is lehetőség bizotosít, hogy egy Szerkesztett Dia Lista (Custom Slide 
List)-t hozhasson létre. Ebben a listában kiválaszthatja, hogy mely diák szerepeljenek a prezentációban, 
illetve megváltoztathatja a diák megjelenési sorrendjét is.

A prezentáció első oldalát vagy Normál Nézet (ClearVue Presentation)ben vagy Sorrendező (Normal 
View)ben jeleníti meg a ClearVue PPT. Lehetséges Nézet Változtatása (Change the View), Bemutató 
előkészítése (Set Up a Show), Jegyzetek megtekintése (View Notes) opciókat választani, nagyítani 
vagy megtekintreni egy diát.

Konvertálás beállításai
Úgy kell beállítani a konvetálás beállításait, hogy ne alakítsák át a prezentációs fájlokat, amíg a 
számítógépről a készülékre jutnak.

1.   Indítsa el az ActiveSync-et a számítógépen, majd válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) 
menüpontokat.

2.   Válassza a Szabályok (Rules), majd a Konvertálás Beállításai (Conversion Settings) Opciók 
(Options).
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3.   Válassza a számítógépről Készülékre (Desktop to Device) opciót, jelölje ki a Power Point Prezentációt 
(PowerPoint Presentation) a listáról, majd nyomja meg a Szerkesztés (Edit) gombot.

4.   A megjelenő menüről válassza a Nincs konvertálás (.ppt) (No conversion (*.ppt)) opciót, majd nyomja 
meg háromszor az OK-t.

Minden mobilra másolt PowerPoint fájlt az eredeti formájában lehet megtekinteni.

Prezentáció megtekintése
PPT fájl megnyitása:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > ClearVue PPT (ClearVue PPT) opciókat.

2.   Nyomja meg a Fájl (Files) > és a Megnyit (Open) opciót, hogy megtekintse az MDA III .ppt fájljainak 
listáját. Jelölje ki azt a fájlt, amelyet meg kíván nézni.

3.   Nyomja meg a Képek Megtekintése (Slide Show) gombot a Nézet (View) menüben, vagy az eszköztárban 
elhelyezkedő ikont.

A Diavetítő (Slide Viewer) a prezentációval a Normál Nézet (Normal View)-ben, vagy pedig Diarendező 
Nézet (Slide Sorter View)-ben nyitható meg. Megváltoztathatja a nézetet egy másik Nézet forma 
kiválasztásával a Nézet (View) menüben vagy az Eszköztár (ToolBar) egyik ikonjának használatával. 
Ha a prezentációt E-mail mellékletként érkezik, csak klikkeljen rá a megnyitásához.

Normál nézet
A Normál Nézet- (Normal View)ben található a Dialista (Slide List) és Képek Ablak (Image Window). 
Jegyzettömb (Notes) is megtekinthetőek, ha a Normál Nézet (Normal View)-ben. Az MDA III-ban 
a prezentációhoz csatolt Jegyzettömb (Notes) a Nézet (View) menü Jegyzettömb (Notes) opció 
kiválasztásával tekinthetők meg.

A Képlista ablakban (Slide List window) a következőket hajthatja végre:

n   Kiválasztani a megtekinteni kívánt képet a listáról.

n   Kiválasztani melyik képek legyenek a prezentáció részei.

n   A diákat fel és le a Diák mozgatása fel (Move slide up) vagya Diák mozgatása le (Move slide down 
ToolBar) ikonokkal lehetséges.

A Képek Ablakban (Image Window) a következőket teheti meg:

n   A gördítősáv használatával végignézheti a diákat.

n   Nagyítás, duplaklikkel a Képek Ablakban (Image Window).
n   A kép bal alsó sarkában található Vízjel (Watermark) megnyomásával megjeleníthetjük a Kontextus 

menüt. Ebben a menüben:
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n   Bármely kép (Go to) megtekintése egy gombnyomással.

n   Nagyítás (Zoom).
n   Forgatás választása, Portr (Portrait)é, vagy Táj (Landscape) jellegre.

n   Bezárás (Close) választása, visszatérés a Képek Ablakban (Image Window).

A Sorrendező
A Sorrendező (Slide Sorter) a kiválasztott prezentáció diáinak ikonjait mutatja. A következők hajthatók 
végre:

n   Sorba rendezheti a képeket a Képek mozgatása fel (Move slide up) vagy a Képek mozgatása le (Move 
slide down) gombokkal.

n   Egy kép kijelölésével meghatározható, hogy melyik dia kerüljön bele a prezentációba. Ezután válassza 
a Setup (Setup) menüben a Diák Kijelölése (Select Slide) opciót.

n   Ha duplán klikkel a diára, felnagyíthatja, hogy közelebbről nézhesse meg.

Képbemutató beállítása
A Setup menüből nyitható meg a Képbemutató (Set Up Show):

n A Dia Lista (Slide List) lehetővé teszi, hogy Kiválassza (Select), melyik dia jelenjen meg a prezentációban. 
Ezt az adott dia kipipálásával vagy a pipa kivételével teheti meg.

n   A Továbbfejlesztett Dia (Advance Slide) esetében meghatározhatja a Manuális (Manual), Időzítés 
beállítása (Use timings) vagy Automata (Automatic) opciókat.

   A Manuálisan (Manually) gomb figyelmen kívül hagy minden PowerPoint időzítést, lehetővé téve ezzel, 
hogy az animációk és áttűnés időzítéseit Ön kontrolálhassa.

     Az Időzítés beállítása (Use timings, if present) gomb fogja lejátszani a diákat, csakúgy, mint a PowerPoint 
esetében. Az Automatikus lejátszás után (Automatically advance after) gomb teszi lehetővé, hogy a 
vetítés beavatkozás nélkül folyik. Amikor az Automata (Automatic) gombot nyomja meg, beállíthatja a 
diák áttűnése közötti Idő (Timing)t, és a vetítés Végtelenítés (Loop)ét, ha szükséges.

Prezentáció irányítása
A Bemutató közben a következő oldalra jut, ha a következők közül valamelyiket választja:

n  Kattintson a prezentációs oldalra, és egy oldalt előre megy. Ez nem működik, ha Toll (Pen)at, vagy Mutató 
(Pointer)t használunk.
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n  A bemutató közben nyomja meg a kijelző bal alsó részén található vízjelet, és megjelenik a Kontextus 
menü. Válassza a Következő (Next), Előző (Previous), vagy az Ugrás: (Go to...) opciókat a megjelenő 
listáról.itt is használhatja a Toll (Pen)at a kép kijelölésére vagy a Mutató (Pointer)t a tisztítására. Ha 
szeretné befejezni a prezentációt, nyomja meg a Bemutató Befejezése (End Show) gombot.

n  Nyomja meg a Jobb (Right), majd aLlefelé (Down) gombokat a következő oldalhoz, Balra (Left) és Fel 
(Up) gombokataz előzőhöz.

9.6 ClearVue PDF
A ClearVue PDF általában pdf (Portable Document Format) formátumú fájlokat jelenít meg.

PDF fájl megnyitása:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > ClearVue PDF opciókat.

2.   Nyomja meg a Fájl (Files), majd a Megnyitás (Open) gombokat, és kattintson a megnyitni kívánt fájlra.

Mozgás dokumentumon belül
Ha egy dokumentum nagyobb a kijelzőnél, akkor az irányítást a következőképpen lehet megoldani:

n  Használja a fel/le, jobbra/balra nyilakat egy sor kívánt irányb történő mozgatááshoz. Ugyanígy használható 
az irányítópult is.

n  A nyíl és az irányító vonal közötti űr nyomvatartásával a kívánt irányba mozgathatja a dokumentumot.

n  A kívánt helyre történő mozgatáshoz használja a balra, jobbra, fel as le nyilakat a billnetyűzeten.

n  A képernyő megfogásával és átmozgatásával is a kívánt helyre viheti a dokumentumot.

Nagyítás
A Nagyítás (Zoom) funkció segítségével nagyíthatja vagy kicsinyítheti a dokumentum kiterjedését. A 
Nézet (View) menüben található meg.

Egy dokumentum más nézetéhez állítsa be előre a Nagyítás (Zoom) beállításait, vagy nyomja meg a 
Nagyítás Állítását (Custom Zoom).
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9.7 Truefax
A Truefax egy olyan szoftver, amely fax küldését és fogadását teszi lehetővé.

Fax küldése vagy fogadása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozott a GPRS hálózatra. 
A GPRS hálózat állapotát egy G betűvel szimbólizált antenna jelzi az állapotsorban. A fax kommunikáció 
teljesítménye függ a GPRS hálózati jelének erősségétől.

Fax küldése:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Truefax > Új (New) opciókat.

2.   A Címzett (Recipient) párbeszéd ablakban írja be a címzett nevét és számát. A személy kiválasztható a 
Telefonkönyv (Contacts)ből is, ha megnyomjuk a  gombot a Címzett: (To:) mező mellett. A Truefax 
lehetővé teszi a felhasználó részére, hogy belépjen a Telefonkönyv (Contacts)be, hogy beírhassa fogadó 
fél adatait. Miközben a Telefonkönyv (Contacts)be ír, maximum 10 nevet választhat ki, akiknek faxot 
szeretne küldeni. Jelölje be a Több címzett (Multiple recipients) opciót, hogy a készülék kilistázza a 
kiválaszott személyeket a több címzett módban.

3.   Kezdőlap csatolásához válasszon a megjelenő listából egy kezdőlapot, majd nyomja meg a Következő 
(Next) gombot. Ha mintából választ, akkor egy Jegyzet (Note) párbeszédablak jelenik meg.

4.   A fax tárgyát írja be a Tárgy (Subject) mezőbe. A tárgy beírása a Tárgy (Subject) mezőbe segít a 
faxok későbbi rendszerezésben. A lentebbi szerkesztési mezőbe több szöveget írhat be, mely szintén 
megjelenik a fedőlapon. A folytatáshoz nyomja meg a Tovább (v) gombot, vagy a Vissza (Back) gombot 
egy előző párbeszéd beállításainak módosításához. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha nem írta 
be a Tulajdonosi Információ (Owner Information)t a készülékbe. Ez az információ a kezdő lapon fog 
megjelenni, amikor belép a személyek infromációiba a Mai Nap (Today) képernyőn.

5.   Dokumentum csatolásához nyomja meg a Hozzáadás (Add) gombot, amely megjeleníti a készüléken 
tárolt, összes, elérhető dokumentumot. Jelölje ki a csatolni kívánt dokumentumot és nyomja meg az OK-t. 
Ezeket a lépéseket addig ismételje, amíg minden csatolni kívánt fájlt melléklet. Vagy, az Új (New) gombbal 
létrehozhat újabb faxjegyzetet. Módosíthatja a dokumentumok csatolási sorrendjét. A csatolt anyagok 
listája melletti Fel (Up) és Le (Down) gombok segítségével mozgathatja a kiválasztott dokumentumot. 
Egy elem listáról történő eltávolításához kattintson a dokumentumra és nyomja meg a Törlés (Delete) 
gombot.

6.   A melléklet(ek) kiválasztását és a Következő (Next) gomb megnyomását követően, egy összegző Előnézet 
(Preview) képernyő megjeleníti az adott fax dokumentum összes beállítását. Egy kis ablakban látható a 
fax előnézete. Egy nagyobb előnézet megnyitásához kattintson erre az ablakra, ez lehetővé teszi az Ön 
számára, hogy feljegyzést írjon a dokumentumhoz.

7.   Nyomja meg a Küldés (Send) gombot, és a beépített modem elküld minden megírt faxot. Egy másolat 
megmarad a Kimenő (Outbox) mappában. Ahogy a faxot küldő párbeszéd megnyílik, a készülék 
automatikusan Repülő Módba (Flight mode) kapcsol. Ha a faxot sikeresen elküldte, akkor a Repülő 
Mód (Flight mode) automatikusan kikapcsol, és a készülék visszaáll normál állapotba.
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Fax fogadása
Az MDA III készüléken, Truefaxon (Truefax) keresztül történő faxok fogadásához egy speciális fax 
számra van szükség az MDA III mobilszolgáltatótól. Az MDA III hagyományos mobilszáma nem alkalmas 
fax fogadására. Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban. 
Fax fogadásához:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Truefax opciókat.

2.   Nyomja meg a -t a párbeszédablak megjelenítéséhez, és a modem aktiválásához. A Truefax ekkor 
várni fogja a bejövő faxokat.

3.   A fax fogadása után a Truefax Bejövő Hívások fogadása módba kapcsol (Waiting for incoming call). 
Nyomja meg a Mégse (Cancel) gombot, és várja meg, amíg az Bezárá (Close)s-sá változik. Ez beletelhet 
egy kis időbe.

4.   A dokumentum a fax Bejövő Üzenetek (Inbox) mappájában lesz megtalálható.

Befejezés
Fax küldése vagy fogadása után a telefonmodul aktív állapotát meg kell szüntetni.

1.   Nyomja meg az eszköztár  antenna szimbólumát és az MDA III-on megjelenik a kapcsolatokat szemléltető 
ablak.

2.   A megjelenő ablakban nyomja meg a Repülő mód (Turn off flight mode) kikapcsolása gombot.

3.   Egy idő után az antanna szimbólumról eltűnik az „x” és helyette az „!” lesz látható, és az térerőt jelző 
csík újra megjelenik.

Bizonyos szituációkban a GPRS hálózatról való lecsatlakozás után újra be kell írni a PIN kódot.

A Fax megtekintő használata
Faxok megtekintése lehetővé teszi, hogy megnézze a faxot, bele rajzoljon szöveget vagy ábrát a már 
létező vagy egy újonnan létrehozott dokumentumba.

n   Az eszköztár   gombjával felnagyíthatja a dokumetumot és kiválaszthatja a nagítás mértékét a megnyíló 
listából.

n   A  gombbal állíthatja a toll vastagságát, válthatja a színét feketére vagy fehérre, illetve az Oldal 
Tisztítása (Clear Page) opcióval minden változtatást megszüntethet.

n   Nyomja meg a Visszavonás (Undo) vagy Mégis (Redo)  gombot az előző lépéshez való visszatéréshez 
vagy annak visszavonására.

n   A fax oldalváltásához nyomja meg a  gombot.
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n   A  gombbal:

     -Invertál (Invert)hatja az aktuális oldalt. Minden fekete pont fehérré válik as fordítva.

     -180 fokkal elforgat (Rotate by 180 deg)hatja a faxot, így a készülék forgatása nélkül nézhető meg a 
fax fejjel lefelé.

     -Margók Megmutatása (Show Margins), melyek lehetnek vékony határvonalak, vagy a fax megtekintő 
ablakba berajzolt vonalak.

     -Oldalinformáció (Page Info) These are all self-explanatory items.

Szerkesztett minták
A Truefax lehetővé teszi a dokumentum testreszabását, mellyel személyessé vagy hivatalossá teheti 
faxát. Az azonosító párbeszéd három szerkesztési mezőből áll, emlyek további infromációval szolgálnak 
a küldő félről. Nyomja meg a Start menü > Programok (Programs) > Truefax > Eszközök (Tools) > 
Azonosítás (Identify…) opciókat.

A Banner név (Banner Name) és Banner szám (Banner Number) szerepelnek az oldalak tetején 
található bannerekben, ha aktiválta a Banner küldését (Send Banner).

A fogadó az Állomásazonosító (Station ID)t fogja látni a küldő számának.

Tulajdonságok:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Truefax > Eszközök (Tools) > Tulajdonságok 

(Properties...) opciókat…A Logo Grafikák (Logo graphic) alatt választhat egy képet, amely a kezdőlapon 
fog szerepelni, mint a küldő logója.

2.   Az Egység (Units) segít kiválasztani a felhasználónak kedvező egységeket (cm, vagy inch).
3.   A legalsó része az eszközök panelnek a Fax megtekintő (Fax Viewer) testreszabására szolgál. Az 

eszközök panelen személyreszabhatja a Fax megtekintő (Fax Viewer) az alábbiak kijelölésével:

n Szöveg mérete (Text size): a dokumentum megtekintésénél növelhető a betűméret.

n Szótörés (Caption word break): megtöri a szöveget, ha nem fér egy sorba.

n Elküldött faxok grafikájának megtartása (Keep graphics of sent faxes): az elküldött faxok 
könnyebb azonosítására szolgál. segít az elküldött faxok azonosításában a faxok szortírozása 
nélkül.

4.   A változtatások mentéséhez nyomja meg az OK-t.

Külalak
Testreszabhatja a fax kinézetét is a Külalak (Layout) menü beállításainak módosításával.
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A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Truefax > Eszközök (Tools) > Külalak (Layout) 
opciókat.

n A Betűtípus (Font) menüben határozhatjaa meg a faxban használt betűtípust. A fax megjeleítő gyors 
jegyzetének opciójával  írt Jegyzettömb nem ezzel a betűtípussal jelennek meg, ugyanis azokat rajzként 
kezeli a program.

n A Margók (Margins) a margók helyzetét mutatja. Változtassa meg kedve szerint a listán mutatott értékek 
egyikére. Az alapbeállítások az Eszközök (Properties) menüben adhatók meg.

Fax opciók
A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Truefax > Eszközök (Tools) > Fax opciókat.

n A fax (Fax) Felbontás (Resolution)át állíthatjuk. Jó minőségű faxokhoz válasszuk a Finom (Fine) 
felbontást, vagy az optimális átvitel érdekében válasszuk a Normál (Normal)opciót.

n A fax fogadását vagy Elküldését jelző hang (Play sounds after send) aktiválásához nyomja meg a 
Hang lejátszása küldés után gombot.

9.8 MIDlet Manager
Az MDA III támogatja a Java2 kiadást és a J2ME-t. A MIDlet Manager segítségével olyan Java al-
kalmazásokat tölthet le a készülékre, mint játékok, eszközök. Néhány Java alkalmazás és játék már 
eleve megtalálható a készüléken. A Java MIDlet Manager biztosítja a telepítés rugalmasságát és kezeli 
a további J2ME Internetes alkalmazásokat.

MIDlet-ek telepítése az Internetről
MIDlets/MIDlet suite-kat közvetlenül feltelepíthet az Internetről a MIDlet Manager-hez kapcsolódó 
Internet Explorer használatával.

1.   Csatlakozzon az Internetre, és keresse meg a letölteni kívánt MIDlets/MIDlet suite-kat (ezek általában 
.jad, vagy .jar fájlok).

2.   Jelölje ki a MIDlets/MIDlet suite-kat és töltse le őket.

3.   A letöltés előtt hitelesítést kér a rendszer.

4.   Egy folyamat ablak jelenik meg a fájlok letöltése közben. Bármikor törölheti a letöltést.
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A letöltés befejeztével a MIDlet Manager automatikussan elindul és kezdeményezi a MIDlets/MIDlet suite 
telepítését. Meg kell erősítenie, hogy folytani kívánja a folyamatot és a MIDlets/MIDlet suite telepítését. 
Tetszőlegesen, bármikor megszüntetheti a telepítési folyamatot.

MIDletek telepítése számítógépről
A számítógépről MIDlets/MIDlet suite telepíthető az MDA III készülékre is USB sync kábel, opcionális 
aljzat, infravörös vagy Bluetooth segítségével. Az MDA III-ra infravörössel, Bluettoth alkalmazásával 
vagy E-mail mellékletként telepített MIDlet-ek, automatikusan lementésre kerülnek a Dokumentumok 
(My Documents) könyvtárban.

A MIDlet-ek fizikai kapcsolat útján történő telepítéséhez (mint az USB sync kábellel vagy aljzattal) használja 
a Windows Explorer-t, hogy a MIDlet fájl(ok) a számítógépről bármelyik alábbi ideiglenes könyvtárba 
másolódnak, ahonnan a MIDlet Manager fel tudja installálni őket.

n Készülék memóriája (Device memory): Mobile Device\My Pocket PC\My Documents\My MIDlets

n Tárolókártya (Storage card): Mobile Device\My Pocket PC\Storage Card\

Ha a My MIDlets mappa nem létezik a Dokumentumokban, akkor létre kell hozni egy ugyanilyen nevű 
mappát. Ha az SD kártyát behelyezte az MDA III. készülékbe, akkor automatikusan megjelenik a 
Tárolókártya (Storage Card) mappa.

Ha a fájl(ok) átmásolódtak az MDA III-ra vagy a tárolókártyára, telepíteni kell a MIDlets/MIDlet suiteot:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > MIDlet Manager > Menü (Menu) > Telepítés 

(Install) opciókat.

2.   Megjelenik a telepítés oldal MIDletek listájával.

3.   Jelöljön ki egyet, és a megjelenő menüből válassza ki a Telepítés (Install) gombot, majd eigazolja vissza 
lépését.

Természetesen ki is törölheti a MIDleteket. A megjelenő menüből válassza a Törlés (Delete) gombot.

MIDletek futtatása
A MIDlet Manager lehetővé teszi a MIDletek futtatását az MDA III-on. Egyéb feladatok kezelése közben 
a hagyhatjuk a MIDleteket háttérben futni. Több MIDlet egyidejű futtatása is lehetséges, az MDA III 
szabad memóriájától függően.
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1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > MIDlet Manager opciókat.

2.   Válasszon ki egy suiteot és nyissa meg a MIDlet-et. Az ön által kiválaszott MIDlet/MIDlet suite a MIDlet 
Manager ablakban kerül megnyitásra.

A jelenleg futó MIDletek megtekintéséhez nyomja meg a Mutat (Show) > Futó (Running) opciókat. A 
MIDlethez való visszatéréshez ezen az oldalon is rákattinthatunk.

A Mutat (Show) > Gyakori gombok (Recent) megnyomásával a 9 leggyakrabban használt MIDlet 
listáját jeleníti meg.

MIDletek leállítása
Néhány MIDlet menüjében megtalálható a Kilépés, vagy Leállítás parancs amelyeket a specifikus 
szoftverfejlesztő határoz meg.

Egyéni MIDlet leállítása:

Az MDA III készüléken futó összes MIDlet leállításához menjen a Futó MIDletek (Running MIDlets) 
oldalra:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > MIDlet Manager opciókat.

2.   Válassza az Eszközök (Show) > Futó (Running) opciókat.

3.   Tartsa nyomva a leállítani kívánt MIDletet, majd válassza a Leállítást (Stop) a megjelenő menüről.

Összes MIDlet leállítása

Az összes MIDlet leállításához menjen a Futó MIDletek (Running MIDlets) oldalra:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > MIDlet Manager opciókat.

2.   Válassza az Eszközök (Tools) > Futó (Running) opciókat.

3.   Válassza a Menü (Menu) > Összes leállítása (Stop All) opciókat.

Ha a MIDletek leálltak, visszatér a MIDlet Manager ablakhoz.

MIDletek kezelése
A MIDleteket csoportokba szervezheti. A MIDleteket alapbeállításai, beleértve a biztonsági beállításokat, 
megváltoztathatóak.
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A megjelenítés beállításai:
1.   A MIDlet Manager ablak jobb felső sarkában lévő Sorrend (Sort By) gombbal állítsuk be a megjelenítést 

kedvünk szerint.

2.   MIDlet/MIDlet suiteok kiválaszthatók Név (Name) (A-Z) vagy Méret (Size) (kics-nagy) szerinti rendezett 
sorból.

MIDletek megjelenítési nevének megváltoztatása
A MIDlet megjelenített nevét meg lehet változtatni az MDA III-on, de MIDlet suite-ok nevét nem lehet. 

1.   Tartsa nyomva a megváltoztatni kívánt MIDletet, majd a megjelenő menüből válassza ki az Átnevez 
(Rename) opciót.

2.   Írja be a kívánt nevet, majd nyomja meg az OK-t a hitelesítéshez, vagy a Mégse (Cancel) gombot a 
visszautasításhoz.

MIDletek letelepítése
A MIDletek eltávolíthatók az MDA III memóriájából. Mielőtt megtennénk, győződjünk meg arról, hogy a 
program nem fut.

1.   A MIDlet Manager ablakban jelölje ki a MIDletet, és válassza a Eltávolítás opciót (Un-install).
2.   A hitelesítéshez nyomja meg az OK-t. A MIDlet ekkor kitörtlődik a készülék memórájából.

Egy MIDlet suite-ból nem installálhat le egyesével MIDleteket. Egyszerre kell a teljes MIDlet-et 
eltávolítania.

MIDletek csoportba szervezése

1.   A MIDlet Manager ablakban jelölje ki a MIDletet, majd a megjelenő menüből válassza a Csoport (Group) 
opciót.

2.   A MIDlet Manager ablakban található egy lenyitható menü a csoprtnevek listájával. Válasszon egyet, 
majd nyomja meg az OK-t.

Ha egy MIDletet csoportba osztottunk, akkor a csoport neve meg fog jelenni a Mutat (Show) menüben, 
és itt kiválszthatja bármelíik csoportot as megtekintheti a MIDleteket.
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Rendszerinformáció
Hogy mekkora területet vesz igénybe a MIDlet használata, azt a Menü (Menu), majd a Rendszeri-
nformáció (System Info) opciók kiválasztásával tudhatjuk meg. Ha a gyártó korlátozta a MIDletek 
területfoglalását, akkor a korlát és a jelenlegi állapot aránya is megjelenik.

Hálózat típusa
A kapcsolatok közül a Menü (Menu), majd a Hálózattípus (Choose Network Type) kiválasztása opciók 
választásával lehet választani.

MIDlet biztonság
A biztonsági beállításokhoz jelölje ki a MIDletet, majd válassza a Biztonság (Security) opciót. Vegye 
figyelembe, hogy néhány tulajdonság men alkalmazható a MIDletek esetében.

BIZTONSÁGI 
OPCIÓ

Leírás

Hálózati 
hozzáférés

Meghatározza, hogy a MIDlet hozzáférhet-e az Internethez.

Helyi kapcsolatok Bluetooth vagy RDA szolgáltatások hozzáférhetőségét szabályozza. Nézze 
meg az MDA III kézikönyvben, az Ön készülékének tulajdonságait.

Automatikus 
futtatás 
alkalmazása

A MIDlet bizonyos időpontokban, vagy mindig futhat.

Üzenetek Meghatározza, hogy a MIDlet/MIDlet suite küldhet és/vagy fogadhat-e SMS 
üzeneteket.

Multimedia 
felvétel

Lehetővé teszi, hogy egy MIDlet/MIDlet suite hangokat, vagy képeket 
rögzítsen. A készülékén elérhető jellemzők az MDA III kézikönyben 
találhatók.
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Hibaüzenetek

ÜZzenet Jelentés

Nem elegendő RAM, vagy nem 
elegendő hely a fájlrendszerben

Kevés az elérhető memória az MDA III-on.

Hálózat ki Nincs hálózati kapcsolat.

A jar mérete nem egyezik a jad-ben 
megadottéval

A MIDlet gyártó által adott telepítési információ helytelen.

A jar jegyzék nem egyezik meg a 
jad-dal

A MIDlet gyártó által adott telepítési információ helytelen.

Érvénytelen jad Gond van a gyártó által szolgáltatott telepítő fájllal.

Érvénytelen jar Problémavan a gyártó által szolgáltatott telepítő fájllal.

Ez a Java alkalmazás nem 
kompatibilis ezzel a készülékkel

Néhány MIDlet futtatásához szükséges feltétel nem 
elérhető az MDA III-on.

9.9 ZIP
A ZIP memóriát takarít meg, és növeli a tárolási kapacitást, azzal hogy a fájlokat .zip formátumba tömöríti. 
Megnézheti a tömörített archív fájlokat, amikhez letöltés útján, E-mailben más mobilról jutott hozzá. Vagy 
az MDA III-on hozhat létre új zip fájlokat.

A ZIP indítása
Amikor a ZIP elindul, átnézi az MDA III –on található .zip kiterjesztésű fájlt, és megjeleníti ezen fájlokat 
az Archív Lista képernyőn. A ZIP indításához:

1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > ZIP opciókat.

2.   Az összes zip fájlt tartalmazó Archív Lista megjelenik.

3.   Kattintson egy fájlra annak megnyitásához.



                  MDA III Felhasználói Kézikönyv 140 MDA III Felhasználói Kézikönyv          141

Nézet testreszabása
A fájlok vagy arhív fájlok megjelenési módja meghatározható a 
Nézet (View) menüben a következő opciókkiválasztásával: Nagy 
Ikon (Large Icons), Kis Ikon (Small Icons), Lista (List) vagy 
Részletek (Details). Az Eszközök Menü (Tools Menu) > Opciók 
(Options) képernyő fülei segítségével meghatározhatók a különböző 
ZIP tulajdonságok az Ön preferenciái szerint. Minden fülben található 
egy Újraindítás (Reset) gomb is, ami az alapbeállításokat állítja 
vissza.

Az Archív Lista ablak
Amikor az arhív .ZIP fájlok keresése befejeződött, akkor a megtalálás 
sorrendjében megjelennek az Archív Lista (Archive List) képernyőn. 
Ezen a képernyőn 2 menü található, a Fájl Menü (File Menu)és a 
Nézet Menü (View Menu). Az Eszköztár nem jelenik meg az Arhív 
Lista (Archive List) képernyőn,mert a következő ikonok épültek 
be a képernyő alján található Parancssorba: Archív Megnyitása 
(Open Archive), Új Archív (New Archive), Archív Törlése (Delete 
Archive), Archív Tulajdonságai (Archive Properties), és Opciók 
(Options). Az Arhív Lista (Archive List) képernyőn megjelenő menü 
megnyitásához tartsuk nyomva a tollat bármelyik fájnéven a listán. A 
kijelölt fájl lesz a menüből kiválasztott menüparancs célpontja. (Több 
.zip fájl egyszerre történő kijelölése nem lehetséges).Egy archivált fájl 
megnyitását követően, a ZIP kilistázza az Egyéni Fájl (Individual 
File) képernyőre a fájlokat.

Az Új Archív (New Archive…) lehetővé teszi egy új üres fájl 
létrehozását .zip kiterjesztéssel. Ezután kiválaszthatja az Arhív 
Megnyitás (Open Archive)t a Fájl menüben, hogy megnissuk 
az Egyéni Fájl képernyőt. Majd használja az Akció Menü vagy az 
Eszköztár (Egyéni Fájl képernyőn) Hozzáadás parancsát (Add), 
hogy letömörítse, vagy hozzáadja a fájlokat. A ZIP automatikusan 
letömöríti a fájlokatt mielőtt még hozzárendelnénk őket. A tömörítés 
alapbeállítási szinje egy kompromisszum a tömörítési sebesség és a 
tömörítés mértéke között. Ez megváltoztatható az Eszközök Menü 
(Tools Menu) > Opciók (Options) > Akció (Action) fülben. Ha több 
fájlt szeretne kijelölni, használhatja az Akció Menü (Action Menu) 
> Több Kiválasztásos módot (Multi-Select Mode).

Válaszza ki az Archív Tulajdonságai (Archive Properties…) menüt, 
hogy megtehintse a jelenlegi arhív fájlhoz tartozó információkat.

Ha az Egyenkénti Fájl képernyő aktív vissza kíván térni az Archív 
Fájl képernyőre, akkor válassza az Archív Keresése (Find Archive) 
opciót az Eszköztár Fájl Menüjéből.
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Fájlok másolása másik mappába
A Kitömörítés (Extract) parancs bemásolja a kiválasztott fájlt vagy fájlokat a jelenleg nyitott arhívba, 
majd átmozgatja a másolatot az ön által kiválasztott mappába. Jelölje ki a kívánt fájl(ok)at majd nyomja 
meg a Kitömörítés (Extract) gombot. Nyomja meg a Kijelölt Fájl OK gombot, hogy csak a kijelölt fájlokat 
mozgassa át, vagy nyomja meg a Minden Fájl (All Files) gombot, hogy az összes fájlt átmásolja és 
átmozgassa a mappába. (Attól függetlenül, hogy a kitömörítés gomb megnyomása előtt ki lettek-e jelölve 
bizonyos fájlok.) Pipálja ki a Létező Fájlok Felülírása (Overwrite Existing Files) opciót. Ha nem pipálja 
ki az opciót és a cél mappában találhatóak fáljok ugyanazon a néven, akkor a felülírás megerősítését 
kéri. Ha az Elérési Út Alkalmazása (Apply Path) opció nem került kipipálásra, akkor a tömörített fájlok 
beemásolódnak a jelenlegi mappába. Ha az Elérési Út Alkalmazása (Apply Path) opció, ki van pipálva, 
akkor a ZIP egy új alkönyvtárat hoz létre, amelyben a kitömörített fájlokat helyezi el. Nyomja meg a 
Kitömörítés (Extract) gombot.

A Integritás Teszt (Integrity Test) parancs ZIP esetén arra használatos, hogy ellenőrizze, hogy a 
jelenleg kilistázott, összes egyéni fájl adatai helyesek-e. Az adatmegbízhatóság ellenőrzésére a ZIP a 
CRC (Ciklikus Redundancia Ellenőrzés) módszert használja. Az algoritmus által számot CRC érték a 
Részletek nézet használatakoz listázódik ki (ha a CRC opció ki van pipálva az Opciók (Options) menü 
Nézet (View) fülben). Nem számít, hogy jelenleg ki van-e jelölve egyéni fájl vagy sem. Ha megnyitja 
az Integrtás Tesztet (Integrity Test) a jelenlegi arhívban tartalmazott összes fájl autómatikusan 
adatmegbízhatósági ellenőrzés alá kerül. Ezután megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja önt, hogy 
a fájl adatai helyesek-e.

Amikor egy arhív fájl tartalma kilistázódik és az egy, vagy több alkönyvtárat tartalmaz, használhatja a 
Mappák Mutatása (Show Folders) parancsot a Nézet Menüben, amely megmutatja, hogy az adott 
alkönyvtárak nyitva vagy zárva vannak-e. Amikor a Mappák Mutatása (Show Folders) aktív, csak az 
alkönyvtár neve (és alkönyvtár ikon) látható a fájl listán. Amikor a Mappák Mutatása (Show Folders) 
nem aktív, az alkönyvtár neve nem látható. E helyett az alkönyvtárban lévő egyéni fájlok jelennek meg 
olyan más fájlokkal, melyeket az arhív tartalmazhat..
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10. fejezet
A Kamera (opcionális) és az Album 

használata

10.1 A Kamera és az Album
10.2 Kamera  (Opcionális)

10.3 Album
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10.1 A Kamera és az Album
A Kamera (Camera) (opcionális) alkalmazás segítségével az MDA III kameráját (opcionális) új képek, 
videó felvételek vagy videó klippek készítéséhez használhat audio kísérettel. Az Album nevű társprogram 
segítségével kezelheti, szervezheti és szerkesztheti a képeket, videófelvételeket és audiófáljokat, melyek 
ön készített, vagy más .forrásból szerzett (E-mailen kapta vagy Tárolókártyától vagy infravörös portról 
vagy Számítógépről áttöltött, Smartpone, stb.).

A Kamerá (Camera)ban a Fényképezés (Photo) módban állóképeket készíthet. A Keretes Kép (Picture 
Theme) módban a képeket vonzó keretekbe (sablonokba) helyezheti. Vagy Videó (Video) módra váltva 
„élő” videó felvételeket készíthet (hanggal, ha kívánja) és bármikor megoszthatja másokkal, a saját MDA 
III készülékén, számítógépéén, vagy Smartphone-on. A fájlokat el is küldheti E-mailben vagy MMS-ben. 
Csak „készítse és küldje” el z újjonnan készített képet/videót, vagy , vagy „válassza ki és küldje” a már 
meglévőket. Az MMS Videó (MMS Video) mód kifejezetten arra készült, hogy a készített videóklipeket 
azonnal elküldhessük MMS-ben.

Az Albumban albumba, vagy bemutatóba rendezheti a képeket, klipeket, és audio fájlokat. Manipulálhatja 
(szöveges, vagy audio jegyzet hozzáadása, átnevezés, tulajdonságok megtekintése) őket, és 
sokféleképpen tallózhat közöttük.

Elfogadott fájlformátumok
Az Albumban elfogadott formátumok:

Fáljl típus Formátumok

Állókép formátumok 
(Still-image)

BMP
WBMP
GIF 
JPEG

Animáció (Anima-
tion)

Animated GIF

Videófelvétel (Video) Motion-JPEG AVI (.avi)
MPEG-4 Simple profile (.mp4)
3GPP-H.263 baseline (.3gp)

Audio MPEG-4 AAC (Fejlett Audio Kódolás mp4 formátumban)
WAV
MIDI (standard MIDI típus 0,1 és SP-MIDI)

Az audio fájlokat csengőhangként is lehet alkalmazni. A csengőhangokkal kapcsolatos további infor-
mációkat az 5.fejezetben találja.
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Felvétel formátumok
A Kamera (Camera) programmal a következő formátumban készíthet 
felvételeket:

Fájl típus Formátum

Állókép (Still-image) BMP
JPEG

Videó (Video) Motion-JPEG AVI (.avi)
MPEG-4 Simple profile (.mp4)
3GPP-H.263 baseline (.3gp)

10.2 Kamera  (Opcionális)
Három különböző módon léphet be Kamera (Camera) módba:

n   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > Kamera 
(Camera) opciókat.

n  Nyomja meg a Kamera gombot, mely az MDA III bal oldalának 
legalsó gombja.(a jobb oldali illusztráció szerint).

n   Az Albom programban nyomja meg a Kamera (Camera) ikont.

n   A Programok (Programs) menüben nyomja meg az MMS Videó 
(MMS Video) ikont.

Amikor először indítja el a Kamera (Camera) módot, a Fényképezés 
(Photo) mód aktiválódik. Az éppen aktív mód neve jelenik meg a 
képernyő tetejéhez közel, a Címsor alatt. Egy másik felvételi módra 
történő áttérés egyik módszere, ha a képernyő jobb alsó részén lévő 
ikonra kattint. A képernyő jobb alsó részén található ikonok a négy 
felvételi módot jelzik. Az aktív mód ikonja körül keret jelenik meg. A 
négy mód a következő: 

n   Fotó (Photo): Állóképek készítése.

n   Videó (Video): Video klipek készítése, hanggal, vagy hang 
nélkül.

n   MMS Videó (MMS Video): továbbküldésre alkalmas Video klipek 
készítése.

n   Keretes Kép (Picture Theme): Állóképet készítés a készített képet 
a választott sablonba (keretbe) helyezi.

A Kamera mód indításához nyomja meg 
a Kamera gombot
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16
Kamera gomb
A Kamera (Camera) mód 
indítása. Ha Fotó (Photo), 
vagy Keretes Kép (Picture 
Theme) módban van, 
nyomja meg a felvétel 
gombot Ha Videó (Video), 
vagy MMS Videó (MMS 
Video) módban van,nyomja 
meg a felvétel gombot A 
leállításhoz nyomja meg még 
egyszer a felvétel gombot.

Akció gomb
Készít vagy kiválaszt:

Fotó (Photo), vagy 
Keretes Kép (Picture 
Theme) módban képet 
készít. Videó (Video) és 
MMS Videó (MMS Video) 
módban indítja és leállítja 
a felvételt. A leállításhoz 
nyomja meg még egyszer 
a felvétel gombot.
Az Átnézés módban 
a kiválasztott 
opciómegerősítéáséhez 
nyomja meg ezt a 
gombot.

Fel és Le gombok
A Fel (Up) gomb minden 
egyrs megnyomásával 
a bejövő video kép 
2 egységnyivel 
megnagyobbodik Nagyítás 
(Zoomed In).
A Le (Down) gomb 
megnyomásával a bejövő 
video kép 2 egységnyivel 
kicsinyedik Kicsinyítés 
(Zoomed Out).

Jobbra és Balra 
gombok
Mintaválasztás (Select template):
A Keretes Kép (Picture Theme) 
módban keret keresése. 
Megnyomásával az előző as a 
következő képre ugorhat.

Ikonválasztás (Select icons):
Ha Átnézés módban van, a gomb 
megnyomásával kijelölheti az 
Átnézés képernyőn az előző és 
a következő ikont.váltás a képek 
között.

Kamera gombok
Amikor a Kamera (Camera) mód aktív, használhatja az MDA III alábbi gombjait a következő funkciók-
kal:
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Fotó mód
A Fényképezés (Photo) módban az MDA III Kamera (Camera) gombjának, vagy az irányító pult Akció 
(Action) gombjának megnyomásával állóképek készíthetők. Az Opciók (Options) segítségével választhat, 
hogy az elmentett képfájlok JPEG és BMP formátumai között, beállíthatja a felbontást, kikapcsolhatja 
az exponálás hangját, stb. Az elkészített kép azonnal lementődik az Opciók (Options) menüben az Ön 
által megadott fájlnéven.

A zöld „film ikon” a készenlétet 
jelzi. Pirosra változik felvétel 
közben.

A jelenlegi mód neve és a hozzá 
tartozó ikon

A jelenjegi Környezet beállítás. A 
változtatáshoz menjen az Eszközök menü 
Környezet (Ambience) menüpontjába.

Nyomja meg a Mód (Mode) 
gombot, majd válassza a 
Szervezés (Manage…) gombot a 
Kódoló és a Felbontás állításához.

Az elérhető felbontások: 
n S (kis) (160x120)
n M (közepes) (320x240)
n L (nagy) (640x480)

A jelenlegi Nagyítás 
(Zoom) mértéke (a 
normál méret 1.0x).

Nyomjon meg 
egy ikont a kívánt 
képkészítési módba 
jutáshoz. (Az aktuális 
mód be van keretezve)

Megnyomása az 
Album Ikon Nézet 
módjába kapcsol.

A Kamera (Camera) automatikusan méri 
hány képet készíthetünk még, és ho-
gya jelenlegi beállítások szerint mennyi 
szabadon memória áll még rendelkezésre. 
A példában még 9118 képet készíthetünk a 
jelenlegi beállítások alapján. Ez a számláló 
automatikusan frissíti az elkészített képek 
után az adatokat, vagy ha megváltoztatja a 
Ön is beállíthatja a Felbontást vagy Tömörí-
tési eljárást az Opciók (Options) menüben.

Ez a kép JPEG formátumban 
készül.
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Videó mód
A videófelvétel elindításához nyomja meg az MDA III bal oldalán lévő Akció (Action) gombot, vagy a 
navigációs pult Kamera (Camera) gombját. Ugyanezen gombok ismételt megnyomásával állíthatjuk le 
a felvételt. Ez rögzíti a videófelvételt és elmenti egy fájlba, az Opciók (Options) fülben meghatározott 
fájlnév alatt. Ha beállította a fájl méretének korlátozását az Opciók (Options) fül Módok pontjában 
lévő Video fájl méretének korlátozása (Limit Video File Size) mezőben, akkor az elért KB számnál 
automatikusan leáll a felvétel.

A video készítés fájl formátumai Motion-JPEG AVI, H.263, ésMPEG4, attól függően mit állított be az 
Opciók (Options) Mód menüpontjában. 

A Kamera (Camera) automatikusan méri 
mennyi felhasználható idő maradt még 
videóklippek felvételére, és hogy a jelenlegi 
beállítások szerint mennyi szabad tárolási hely 
áll még rendelkezésre. A példában még 12 perc 
32 másodperc áll rendelkezésre. A számláló 
frissül, ha videót készít, vagy ha megváltoztatja 
a Felbontás (Resolution) vagy Tömörítési 
eljárás (Encoder) beállításait az Opciók 
(Options) menü Módok fülében.
Video felvétel közben ez jelzi a felvétel 
időtartamát is.

A zöld „film ikon” a felvételre 
irányuló készenlétet jelzi. Felvétel 
közben villogó piros körre változik, 
amikor a videó felvétele történik.

Az elérhető felbontások:
n S (kis) (128x96)
n M (közepes) (176x144)
n L (nagy) (320x240)

A Környezet 
(Ambience) 
beállítás 
jelenleg 
Nappal 
(Dayligh)-
on van, a 
Nagyítá 
(Zoom)s 
mértéke 2.0x.

Nyomjon 
meg egy 
ikont a kívánt 
képkészítési 
módba 
jutáshoz. 
(Az aktuális 
mód be van 
keretezve).

Ha az Audió Be (Audio 
On) ikonmegjelenik, 
akkor a videófelvételhez 
hanganyag is készül. 
Kattintson erre az ikonra 
az Audió felvétel Be illetve 
Kikapcsolásához. Ha ki 
van kapcsolva, akkor néma 
felvétel készül.

Megnyomása az Album Ikon 
Nézet módjába (Thumbnail 
View kapcsol.

Nyomja meg a Mód (Mode) 
gombot, majd válassza a Szervezés 
(Manage…) gombot a kész fájl 
formátumának megváltoztatásához 
(Tömörítési eljárás) vagy a felvétel 
méretezéséhez (felbontás).
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MMS Videó mód
Az MMS Videó (MMS Video) felvételi módot akkor célszerű használni, ha videó fájlt kíván készíteni és 
el akarja küldeni MMS-ben. Az MMS Videó felvétel elindításához nyomja meg az MDA III bal oldalán 
lévő Kamera (Camera) gombot, vagy a navigációs pult Akció (Action) gombját. A felvétel leállításához 
nyomja meg újra ezeket a gombokat.

Hogy a legtöbb MMS Készítő szoftverrel kompatibilis legyen, a videófelvételeknek H.263 (3GPP) for-
mátumban kell készülniük, és a fájl mérete is legfeljebb 95 KB lehet. Ezért az MMS Videó (MMS Video) 
fényképezési módban a 95KB van beállítva automatikusan. Ha a videófelvétel eléri ezt a méretet, a felvétel 
azonnal leáll. Bár a H.263 formátum ajánlott az MMS-ben elküldeni kívánt videófelvételek esetében. Azért 
meg lehet változtatni a két másik módra is Motion-JPEG AVI vagy MPEG4 formátum.

A fájlméret 95KB-ra korlátozott minden 
MMS Videó (MMS Video) módban 
készített vido esetében. A Kamera 
(Camera) mindig kiszámolja a felvétel 
befejezéséig visszamaradt időt. A Ebben 
a példában még 10 másodpercnyi idő 
van a felvétel befejezéséig.
Ha video klip felvétel van folyamatban, 
akkor ez az indikátor időmérőként funk-
cionál, és a felvétel alatt eltelt időt jeleníti 
meg percben/másodpercben.

A példában a H.263 (fájl formátum) típus 
van kiválasztva a Tömörítési eljárás 
(Encoder)nál. Ebben a H.263 került kiválsz-
tásra, a Nagy méretű felbontás(320 x 240) 
nem elérhető:

n S (kis) (128x96)
n M (közepes) (176x144)
n L (nagy) (320x240)

Ha a Felvétel Utáni Átnézés (Review after capture) ki van választva az Opciók (Options) Általános 
menüpontjában, akkor megjelenik az Átnéz ablak. A frissen készített felvételt nézheti vissza, majd végezheti 
el vele a kívánt cselekvést. Az oldalon megnyomhatja a Küldés (Send)  ikont és választhat Küldés 
MMSben (Send Via MMS), Küldés az Album (Send to Media Album)ba, vagy Küldés E-mail (Send to 
E-mail)-ben opciók közül.

Az Audio ikon ki van kapcsolva. Ki/Be 
(Off/On) kapcsoláshoz nyomja meg.

A Környezet (Ambience) Automatára 
van állítva, a Nagyítás (Zoom) értéke 
1.0x.
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Keretes Kép mód
A Keretes Kép (Picture Theme) módban választhat egy sablont, amiben az elkészített állóképe(ke)t 
elhelyezi. A sablonok egy fajta keretként képzelhetők el, melyekbe a fényképek is beilleszthetők. Néhány 
sablon már eredetileg is megtalálható a Kamera (Camera) programban, a \Dokumentumok\Sablonok 
(\My Documents\Templates) almappában. A sablonok közötti tallózás és válogatás a következőképpen 
lehetséges:

1.   Nyomja meg a Jobb (Right) vagy Bal (Left) navigációs gombot az MDA III készüléken.

2.   Nyomja meg az  gombokkal az Előző vagy Következő sablonok megjelenítéséhez.

3.  Nyomja meg a képernyő alján a Sablonok ikont (az alábbi illusztráció alapján) a hozzáférhető sablonokat 
megjelenítő menü megnyitásához.

Ez a bizonyos sablon két kép 
készítését kívánja. Ebben a 
példában a megjelenő „2/2” azt 
jelzi, hogy ez a minta két kép 
elkészítését igényli és ebből egy 
már elkészült. (A következő kép 
lesz a második számú).

Válthat minták között 
az Előre és Vissza 
gombokkal is.

A Minták (Templates) ikon 
megnyomásásval megjelenő 
lista a mintákat tartalmazza.
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1 2 3 4

Mód Felbontás Elérhető nagyítás Megjegyzések

Videó (Video) 
és MMS Videó 
(MMS Video)

Nagy (320 x 240 1.0x-től 2.0x 1x = normál méret 
(nincs nagyítás)
2x = dupla nagyítás
3x = háromszoros 
nagyítás
4x = négyszeres 
nagyítás

Közepes (176 x 144) 1.0x-től 3.0x

Kis (128 x 96) 1.0x-től 4.0x

Fotó (Photo) Nagy (640 x 480) 1.0x (Nincs Nagyítási 
lehetőség)

Közepes (320 x 240) 1.0x-től 2.0x

Kis (160 x 480) 1.0x-től 4.0x

Keretes Kép 
(Picture 
Theme)

A jelenleg betöltött sablon 
által meghatározott (Nem 
változtatható meg az 
Opció (Options) fülben).

A betöltött minta mérete 
határozza meg.

Átnézés mód
Ha az Opciók (Options), majd az Általános (General) 
menüpontok alatt megjelöljük a Kép Azonnali átnézése 
(Review after capture) opciót, akkor 4 ikon jelenik meg a kép 
készítése után:

1.     Vissza az Átnézés hez (Back to Preview): megtartja az 
új képet és visszamegy a Készítés hez.

2.    Küldés (Send): MMSben (MMS), E-mailben (E-mail), 
vagy az Albumba.

3.    Törlés (Delete).

4.    Betekintés az Albumba (View in Album): Váltson át 
Album módra, hogy megtekintse/meghatározza/különböző 
módon szerkessze a fájlt.

Nagyítás/Kicsinyítés
A Videó (Video) és Fotó (Photo) módban az MDA III Fel 
(Up) navigációs gombjával megnagyíthatjuk a bejövő képet. 
Minden alkalommal, amikor megnyomjuk a „Fel” gombot, a kép 
nagyításának mértéke 0.2-vel nő (1.0, 1.2, 1.4, stb.). A nagyítás 
után, a „Le” gombbal visszakicsinyíthatjuk a képet.
A Nagyítás esetében, a felvételi módtól és a felbontástól függően 
különböző maximum korlátok állíthatók be. A lenti táblázat foglalja 
össze Nagyítási funkció tulajdonságait.
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Eszközök menü
Az Eszközök (Tools) menü sok, a Kamera (Camera) funkció 
viselkedését meghatározó beállítást ajánl.

Környezet
A Környezet (Ambience) lehetővé teszi, hogy felvételi képernyőt a 
beérkező videó anyag a különböző környezetnek megfelelően op-
timális módon kerüljön megjelenítésre. Az Auto beállítás alapbeál-
lítás, de a Nappali (Daylight), Fluoreszkáló (Fluorescent), Vaku 
(Incandescent) és Éjszakai (Night) módok szintén elérhetők. 

Effekteket is választhatunk, ha a bejövő kép megjelenését kívánjuk 
megváltoztatni.

     Szépia (Sepia) (vöröses).

     Szürkés (Grayscale) (fekete, fehér és szürke árnyalatok, színek 
helyett).

     Cool (kékes).

     Negatív (Negative) (sötétség és világosság, fotónegatívként).

Nézet állítása...
A következő (Adjust View) tulajdonságok állíthatók: Kontraszt 
(Contrast) Gamma (Gamma), Nedvesség(Saturation) és Éles-
ség (Sharpness).

A jelenleg kiválasztott Nézet Tulajdonságok értékeinek meghatáro-
zásához nyomja meg a Jobbra (Left) vagy Balra (Right) navigációs 
gombokat az MDA III készüléken. Az előnézeti ablak interaktív módon 
mutatja meg az Ön által eszközölt változtatások hatását a bejövő 
videó anyagra vonatkozóan. Ha szeretné menteni a változtatásokat, 
menjen vissza a felvétel oldalra és nyomja meg az OK-t.

Ha szeretné az alap-
beállítást visszanyerni 
az Eszközök (Tools) 
menüben válassza a 
Reset gombot.

Indikátor sor

Nyomja meg az indikátor sor feletti 
háromszög ikonokat a választási 
lehetőségeket tartalmazó menü meg-
nyitásához. Vagy nyomja meg a Fel 
(Up) és Le (Down) gombokat az MDA 
III-on egyéb választási lehetőségekre 
történő átváltáshoz. 
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Opciók...
Négy menü található ezen belül: Általános (General), Kép 
(Image), Video és Módok (Modes).

Az Általános menüpont
Többnyire magától értetődő beállítások szerepelnek az 
Általános (General) menüben. A Volt Állítása (Flicker Ad-
justment) az aktuális országban használt feszültségre utal.

A Kép menüpont
Ezek az opciók csak a Fényképezés (Photo) és a Keretes Kép 
(Picture Theme) módban készített képekre van hatással.

Opció Funkció

Előre 
megadott 
képnevek 
(Prefix type 
and Prefix 
string)

Alapbeállításként, minden képfájl kap egy sorszámot, például az első kép 
a „kép_00001.jpg” fájlban található meg. Ha szeretné megváltoztatni ezt az 
elnevezést valamilyen más névre, válassza a Karaktersorozat (String)ot az 
Előtag típus (Prefix type) mezőben és írja be a kívánt karaktersorozatot az 
Előtag típus (Prefix string) mezőbe. Például, írja be az Előtag típus (Prefix 
string) mezőbe „party”, a fájlnév party_00001.jpg,-re módosul. Választható még 
a Dátum (Date), vagy a Dátum és Időpont (Date and Time) is az Előtag típus 
(Prefix type) mezőbe.

Számláló 
(Counter 
index)

Minden képnek száma is lesz, mint 0000, 0001, 0002 stb. A számláló visszaállítása 
a Számláló Visszaállítása gombbal történik.
A felvett képfájlok számlálójának „00000”-ra történő visszaállításához nyomja 
meg a Számláló újraindítása (Reset counter) gombot.

Tároló mappa 
(Storage 
folder)

Az alapbeállítás szerint a készített képek automatikusan a \Dokumentumok\
Képek (\My Documents\My Pictures) mappába mentődnek le. Ha szeretné 
megváltoztatni, nyomja meg a Változtatás (Change…) gombot. Válassza ki a 
kívánt mappát, majd nyomja meg az OK-t.

Minták 
mappa 
(Templates 
folder)

Az alapbeállítás szerint a készített minták automatikusan a \Dokumentumok\
Minták (\My Documents\Personal) mappába mentődnek le. Ha szeretné 
megváltoztatni, nyomja meg a Változtatás (Change…) gombot. Válassza ki a 
kívánt mappát, majd nyomja meg az OK-t.
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A Videó menüpont
Videó (Video) és MMS Videó (MMS Video) módban a következő opciók választhatók:

Opció Funkció

Előre megadott 
típus és Előre 
megadott sor 
(Prefix type and 
Prefix string)

Alapbeállításként minden újonnan készített videó fájlnév „videó“-val 
kezdődik, melyet egy számsor követ. Például „video_00001.avi”. Ha szeretné 
megváltoztatni ezt valamilyen más névre, akkor válassza az Előre megadott 
típus (String)t a Sorban (Prefix type) és gépejle be a kívánt karaktereket az 
Előre megadott sor (Prefix string)ba. Például a „vacation” beírása az Előre 
megadott sor (Prefix string)ba a vacation_00001.avi  fájlnevet generálja. 
Választható még a Dátum (Date), vagy Dátum és Időpont (Date and Time) 
is az Előre megadott típushoz (Prefix).

Számláló index 
(Counter index)

Alapbeállításként az egymást követő számok automatikusan beillesztődnek az 
újonnan készített képeknél, mint a 0000, 0001, 0002 stb. Az Előre megadott 
típushoz (Prefix) szám követi (lásd feljebb). A videó fájlok számlálójának 
visszaállításához „00000“-ra nyomja le a Visszaállítás (Reset) gombot.

Tároló mappa 
(Storage folder)

Alapbeállításként a készített videó felvételek a \Dokumentumok (\My 
Documents) mappába kerülnek. A jelenlegi „Mentés“ mappaa videó soron 
látszik. Ha szeretné megváltoztatni a „Mentés” mappát, nyomja meg a 
Változtatás…(Change…) gombot. Válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja 
meg az OK-t.

Módok menüpont
A Módok (Modes) menüpont a Felvétel (Capture) beállításának néhány rugalmas módosítását 
szabályozza. Két úton érhető el: Válassza ki az Opciókat (Options) az Eszközök (Tools) menüből 
vagy válassza ki a Szervezés (Manage…)… a Módok (Modes) menüből. A Módok (Modes) menü opciói 
változhatnak a Felvétel (Capture) módjától. 

A Mód menü
A Mód (Mode) menüben a következő négy Felvétel (Capture) mód van felsorolva: Válassza ki a Felvétel 
(Capture) módját: Fotó (Photo), Videó (Video), MMS Videó (MMS Video) vagy Kép téma (Picture 
Theme).

Szervezés
A Mód (Mode) menüben az Szervezés (Manage) kiválasztása megnyitja a Módok (Modes)at az Opciók 
(Options)on belül. A Kódoló (Encoder) és a Felbontás (Resolution) beállításait változtathatja a különböző 
Felvétel módokban a Mód (Mode) menüben. A Módok (Modes)at az Eszközök (Tools) menü Opciók… 
(Options...)ban is megtalálhatja.
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10.3 Album 
Az Album lehetővé teszi, hogy megnézze a kép vagy videó 
fájlait és lejátsza az audió fájlait. Négyféle nézet érhető el: Ikon 
(Thumbnail), Részletes (Detailed), Bemutató (Slide Show), 
és Teljes Képernyő (Full Screen).

Az Album indításához:
•    Nyomja le a Start menü > Programok (Programs) > Album 

opciót.

•    A Kamera (Camera) képernyőn (opcionális) nyomja meg az 
Album ikont.

Ikon nézet
Az Albumba (Album) történő első belépéskor az Ikon nézet 
(Thumbnail) lesz látható. Alapbeállításként a \Dokumentumok\
Képek (\My Documents\My Pictures) mappát keresi a gép. Az 
ikonok helyzetét a tű segítségével egyszerűen változtathatja a 
tű rámutatásával és elhúzásával a kívánt helyre. Többszörös 
kiválasztáshoz kattintson üres területre és húzza át a tűt a kijelölni 
kívánt képeken. Ezt követően húzza a tűt az összes ikonon át, 
amelyeket a többes kiválasztásba be akar vonni.

1.   A jelenlegi mappa itt látszik. Jelölje ki ezt a mezőt, ha másik 
mappába akar átlépni.

2.   Nyomja le más ikonméret választásához.

3.   Nyomja le az ikonok sorrendjének megváltoztatása.

4.   Nyomja le Kamera (Camera) (opcionális) módra váltáshoz.

5.   Nyomja le a Bemutató nézetre (Slide Show) váltáshoz.

6.   Nyomja le Részletes nézetre (Detailed) váltáshoz. (vagy 
kattintson egy képre és annak az egynek a Részletes nézet 
(Detailed)ét jeleníti meg). Audio és video 
fájlok lejátszása elindul. Az audió és videó 
fájlok lejátszásra kerülnek.

7.   A bal vagy jobb also sarokban levő ikon az 
ikon nézetben a következőt mutatja:

  azt jelti, hogy szöveg

 is van csatolva ehhez a fájlhoz.

     G – animált GIF fájlt jelöl.

     V – videó fájlt jelöl.

      – ez a hangfál ikon azt mutatja, hogy 
audió anyag lett hozzárendelve ehhez a 
fájlhoz.

1 2 3

456

7
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A gyakran használt parancsokat tartalmazó megjelenő menü 
megnyitásához jelölje ki és tartsa nyomva a tűt a használni kívánt 
ikonon. Nagyobb nézethez, vagy audio/video fájl lejátszásához 
kattintson az ikonra.

Jegyzet csatolása a fájlhoz:
A Jegyzetel…(Annotate…) parancs lehetővé teszi, hogy hozzáadjon, 
vagy elvegyen audió illetve szöveges csatolmányokat egy fájlhoz. 
A megfelelő szöveg és audió felvétel ezt követően képernyőre 
vihető vagy prezetációként lejátszható. Az Ikon nézet (Thumbnail 
view) módban válassza a Szerkesztés (Edit), majd a Jegyzetelés 
(Annotate…) opciókat, vagy keresse meg a pop-up menüben.

Szöveg csatolása (To make a text annotation):
Ha szöveget kíván csatolni egy fájlhoz adja meg a szövegdobozban. 
Miután a szöveg hozzáadása megtörtént  ikon fog látszódni. Egy 
különálló szöveg fájl lesz készítve ehhez a szöveghez.

Audio fájl csatolása (To make an audio annotation):
Audió felvétel készítéséhez az MDA III beépített mikrofonja 
segítségével, mint csatolmány nyomja le az  gombot a felvétel 
megkezdéséhez és befejezéséhez nyomja meg a  gombot. Az 
audió csatolmány hozzáadását követően  ikon jelenik meg. Egy 
különnálló .WAV audió fájl lesz létrehozva.

Ha létező fájlt ír felül, nincs figyelmeztetés. Az régi felvétele felül lesz 
írva az új felvétellel. Ha véletlenül megnyomja a Hang Kikapcsolása 
(Remove Voice) gombot, akkor nyomja meg a Mégse (Cancel) 
gombot.

MEGJEGYZÉS: Nem csatolható audio fájl a hangfelvétellel felvett 
videofájlokhoz. Ezen funkció automatikusan ki van iktatva, ha videó 
fájlon dolgozik, mely hanggal van ellátva.

Fájl küldése E.mailben vagy 
MMSben

1.   Jelölje ki a kívánt fájlt, majd az Eszközök (Tools) menüből 
válassza a Küldés MMSben (Send via MMS), vagy a Küldés 
E-mailben…(Send via E-mail…) opciókat.

2.   Tegye meg a megfelelő lépéseket az üzenet elküldése 
érdekében.

Lista Nézet:



                  MDA III Felhasználói Kézikönyv 156 MDA III Felhasználói Kézikönyv      157

Audio fájlok beállítása csengőhangként:
Jelölje ki a kívánt audió fájlt, majd az Eszközök (Tools) menüből (vagy abból a menüből amit 
akkor jelenik meg, ha lenyom és nyomva tart egy ikont) válassza a Beállítás Csengőhangnak 
(Set as Ringtone) opciót. Az előző csengőhang azonnal kicserélődik. Egy üzenet megjeleníti 
a fájl nevet és visszaigazolja a műveletet.

Telefonkönyvben szereplő névhez rendelés
Ez a parancs lehetővé teszi Képes Azonosítót (Photo ID) hozzárendelését egyes 
Bejegyzésekhez (Contact) a Zseb bejegyzésekben (Pocket Contacts).

1.   Válassza ki a képet, amelyet Képes Azonosítóként (Photo ID) kíván használni.

2.   Válassza a Névhez Rendelés (Assign to Contact) opciót. A Képes Telefonkönyv (Photo 
Contacts) alkalmazás jelenik meg. A Bejegyzések a Zseb bejegyzésekben fog megjelenni.

3.   Válassza ki a Bejegyzést, amihez a Képes Azonosítót (Photo ID) kívánja rendelni, majd 
rendelje  hozzá a megfelelő kiterjesztést amit egyébként is tesz a Képes Telefonkönyvben 
(Photo Contacts) (kizárólag képek vagy kép minták, stb.)

4.   A Képes Telefonkönyv Előnézet (Photo Contacts Preview) kép megmutatja, hogy hogyan 
fog kinézni a Képes Azonosító (Photo ID). Miután elmenti, a Képes Telefonkönyv (Photo 
Contacts) bezár és automatikusan átirányítja Önt az Albumhoz.

Csatlakozás
Ezen parancs az Eszközök menüben érhető el ha Ikon Nézetben. Szerverhez csatlakozhatunk 
Interneten keresztül, és media fájlokat játszhat le. A Csatlakozás… kiválasztásával az Eszközök 
menüben adja meg a kívánt URL címet a megadott „rtsp//“ mezőbe, ezt követően nyomja le 
az OK-t. A sikeres csatlakozást követően azonnal lejátszódik a media fájl, Részletes Nézet 
módban.
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Opciók
Az Album beállításainak megváltoztatásához az Eszközök (Tools) menüben válassza az 
Opciók (Options)at. Négy menüpont érhető el: Általános (General), Egyesítés (Association), 
Bemutató (Slide Show) és Hálózat.

Az Általános menüpont

Funkció Magyarázat

Alapbeállított nagyítás 
(Default zoom)

Az Alapbeállítású nagyítás (Default zoom) mező beállítása a 
fájl Részletes Nézet (Detailed View)ben történő megjelenítésekor 
ellenőrzi a kiválasztott fájl méretét. Ha az Optimális méret kerül 
beállításra, az Album automatikusan kiszámolja a fájl képernyőn 
történő megjelenítésének legoptimálisabb méretét. Mindazonáltal 
ha a fájlokat eredeti méretükben kívánja megjeleníteni, válassza 
az Eredeti méret (Original size) opciót a legördülő listából. Ha azt 
akarja, hogy a Kamera (Camera) automatikusan megjelenítse a 
kijelölt fájlokat, hogy azok a képernyő méretében jelenjenek meg, 
válassza a Kijelzőhöz Igazítás (Fit to window) opciót.

Teljes képernyős forgatás 
(Full screen rotate)

Ha az Egyik sem opció van kiválasztva, akkor az automatikus 
forgatás nem működik mialatt a fájl a Részletes Nézetben 
(Detailed View) jelenik meg (azonban manuálisan is forgathatja 
a képet a Forgatás az óra irányában (Rotate Clockwise) és 
a Forgatás az óra irányával ellenkező irányban (Rotate 
Counterclockwise) a Részletes Nézet (Detailed View) 
menü Eszköztárában található ikonokkal). Válassza ki a Bal 
(Left) gombot, hogy Részletes Nézetben (Detailed View) 
automatikusan elforgassa a képet 90 fokkal balra, vagy a Jobb 
(Right) gombot, ha 90 fokkal jobbra kívánja azt forgatni. 

Animáció sebessége 
(Animation speed)

Az Animáció sbessége (Animation speed) beállítási mező 
a lejátszott animált GIF fájlok sebességét határozza meg. 
Alapbeállításként a Normál (Normal) szerepel. De a megjelenő 
listából választható Gyorsabb (Faster), Lassabb (Slower) és 
Késedelem Nélkül (No Delay) opció.

Háttérvilágítás használata 
videó lejátszása közben 
(Keep backlight on while 
playing video)

Ha kiválasztotta a Háttérvilágítás (Backlight) kikapcsolását 
bizonyos idő után, akkor felülírhatja itt a jelölődoboz kiválasztásával. 
Ez biztosítja, hogy a Háttérvilágítás (Backlight) nem alszik el a 
videó lejátszása során.

Tartsa a rendszert áram alatt 
videó vagy audió lejátszása 
közben (Keep system pow-
ered on during video and 
audio playback)

A rendszer az áramellátás beállítások felülírásával biztosítja, hogy 
a rendszer nem kapcsolja ki automatikusan az eszközt, amíg videó 
vagy audió fájl lejátszása zajlik.

Gamma beállítása A Gamma beállítás (Adjust Gamma) a kép fényesség/sötétség 
beállítását vezérli. A minimális 0.01 nagyon sötét képet hoz létre. 
A maximális 3.00 nagyon fényeset („kimosódik”). Ha módosítja 
ezen beállításokat a Reset gombbal bármikor visszaállíthatja az 
1.00-ás értéket. Ezen funkció a képek megfelelő nézetét teszi 
lehetővé különböző fényviszonyok mellett. 
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A Részletes Nézet (Detailed View) Mód nagyban mutatja a 
kiválasztott fájlt és különböző módon változtathatja a nézetet (nagyít, 
forgat, ábrázol, stb).

1.   Eszköztár (Toolbar).
2.   Parancsso (Command Bar).
3.   Eszköztár (Toolbar) elrejtése/megjelenítése.

4.   Váltás Ikon nézet (Thumbnail)re.

5.   Váltás Bemutató Nézet (Slide Show)re.

6.   Váltás Kamera (Camera) módba.

Az Eszköztár ikonjai

MEGJEGYZÉS: A Teljes Kijelző (Full Screen View) nézet elrejti a 
parancssort, az Eszköztárat, és a címsort is, így a teljes kijelző nézet 
az kép/videó nézésre lett optimalizálva.

1

2

3 4 5 6

Váltás Teljes Képernyő 
(Full Screen) nézetre.

Forgatás óramutató járásával 
ellentétes irányba (90 fokkal 
minden lenyomással)

Kicsinyítés

Előző fájl
Következő 
fájl

Forgatás 
óramutató 
járásával 
egyező irányba

Nagyítás Ablakra 
méretezés

Kinyitja és bezárja a Gyorsnézeti (Quick 
View) ablakot. Csak akkor elérhető, ha a 
jelenlegi fájl egy kép fájl. 

Az egyesítés menüpont
Egyesítheti akármelyik vagy akár az összes fájlt az Album alkamazással. Az egyesíteni kívánt fájlok 
kiválasztásakor a File Explorerben (File Explorer) az Album automatikusan negnyílik.

A Bemutató menüpont
Ezen beállítások kizárólag a Bemutató (Slide Show) mód tulajdonságát befolyásolják. Egyértelmű 
opciók, csak válasszon egy tételt és kövesse az oda vonatkozó utasításokat, ahogy a Bemutatót (Slide 
Show) kívánja működtetni.

A Hálózat menüpont
Ezen beállítások az Eszközök (Tools) menü Csatlakozás… (Connect…) paranccsal kapcsolatosak. A 
legördülő listából a Csatlakozáson keresztül (Connect via) mezőböl adja meg az Eszközök (Tools) 
menü Kapcsolat…(Connect…) parancsal kapcsolatos hálózatot. Az UDP kapun belül (UDP port range) 
az értékek ezen két mezőben a protokolra vonatkoznak, melyen keresztül adatot küldönk az Interneten. Az 
itt szereplő értékeket a T-Mobile optimálisra állította, és normális esetben nem kell rajtuk változtatni.

Részletes Nézet Mód
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Túl nagy méretű képek
1.   Ha egy kép túlságosan nagy ahhoz, hogy elférjen a képernyőn, akkor 

kattintson rá valahol a képernyőre és megfogva a kép bármely részét 
a tollal, interaktív módon vigye át a gyors tálcára (quick-pan) a 
képet bármely pozícióba.

2.   Alternatívaként megnyithatja a Gyors Nézet (Quick View) ablakot 
az Eszköztár (Toolbar)ban a Gyors Nézet (Quick View) ikon 
lenyomásával. A pontozott kivonat a Gyors Nézet (Quick View) 
belül megmutatja a képből jelenleg megjelenített részét a teljes 
képből. Mozgasa a kivontatot a Gyors Nézet (Quick View) ablakban 
a szükséges pozícióba, vagy nyomja le a Gyors Nézet (Quick 
View) ablakban a kivonaton belüli új pozícióra mutatáshoz. Amikor 
elégedett a pozícióval ismét nyomja le a Gyors Nézet (Quick View) 
ikont a Gyors Nézet (Quick View) ablak bezárásához.

Beállítás Napi Háttérnek:
Ezen parancs lehetővé teszi, hogy a Mai háttérképet 
megváltoztathassa az MDA III-on bármley képre.

1.   Az Albumban nyissa meg a kívánt videó vagy kép fájlt, amelyet 
háttérképnek kíván használni.

2.   Ha kívánja, szerkessze ahogyan csak akarja: Nagyítsa (Zoom In) 
vagy Kicsinyítse (Out), Forgassa (Rotate), Ábrázolja (Pan), stb. 
A képernyőn megjelenő kép állapot fog megjelenni , mint a Mai 
(Today) kijelző kép. Hasonlóképpen, ha egy videófájlt választott és 
nem kívánja használni az első kockát háttérképnek, akkor elkezdheti 
lejátszani a videót, majd nyissa meg az Eszközök Menüt (Tools 
Menu) annál a képkockánál ahol kívánja. (A videó megáll ha a 
menüt előhívja.)

3.   Válassza a Beállítás Mai Háttérnek (Set as Today Wallpaper) 
opciót. „ A mai háttérképet sikeresen megváltoztatta” („The 
Today screen background image has been successfully 
changed") üzenet jelenik meg.

A Mai Háttér visszaállítása az 
Alapbeállításként szereplő háttérképre:
Ha később úgy gondolná, hogy szeretné visszaállítani a Mai (Today) 
hátteret az alapbeállításként szereplő háttérképre:

Nyomja le a Start menü > Beállítások (Settings) > 
Mai Nap (Today) ikont az Személyes (Personal tab) 
menüpontban. Válassza az Eredeti AblakOK (Default) 
opciót és bizonyosodjon meg arról, hogy ki van pipálva a 
Használja ezt a képet háttérnek (Use this picture as the 
background) doboz, majd nyomja meg az OK-t.
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Nyomja le egyszer 
(vagy ismételten) a 
következő fájlhoz való 
Előre tekeréshez 
(Fast Forward).

Nyomja le a Bemutató 
(Slide Show) lejátszásának 
folytatásához, amit 
megállított. 

Kilép a Bemutató 
(Slide Show) és 
belép a Részletes 
Nézetbe 
(Detailed).

Kilép a Bemutató 
(Slide Show) módból és 
belép az Ikon Nézetbe 
(Thumbnail View).

Bemutató (Slide Show) 
Tulajdonságok. Beállíthatja az 
Átviteli Effekteket (Transition 
Effects), Elforgatást (Rotation), 
Szöveg (Text) megjelenítést, Audiót 
(Audio), Időközt (Delay Time) a 
képek között (képfájlok esetében), 
Véletlen (Random) vagy egyenesen 
előre megjelenítést, stb a Bemutató 
Opciók (Slide Show Options) 
ablakban.

Nyomja le a lejátszás 
leállításához és a 
jelenlegi diánál való 
megálláshoz. Így még 
nem lép ki a Bemutató 
(Slide Show) módból.

Nyomja le az előző fájl 
újra megjelenítéséhez. 
Kattintson ismételten 
a Visszatekeréshez 
(Rewind) a kívánt fájlig. (A 
3 legbaloldalibb ikon lesz 
elérhető a Leáll (Stop) gomb 
megnyomása után.)

Bemutató Nézet
Ha Ikon (Thumbnail), vagy Részletes Nézet (Detailed)ben vagyunk, akkor a parancssorban lévő 
ikon megnyomásával elindíthatjuk a Bemutató (Slide Show) módot.

A Bemutató (Slide Show) módban automatikusan megjelenik/lejátszásra kerül minden kép/videó 
és hang fájl egymás után. Ha a videó vagy audió fájlok össze vannak kapcsolva a Bemutató (Slide 
Show) alatt, akkor csak egyszer kerülnek lejátszásra. Ezt követően a következő fájl kerül lejátszásra 
a Bemutató (Slide Show). Azonban az Eszközök menüsorból manuálisan is lejátszhatja őket. A 
képernyőre klikkelve bárhol egy pillanatra megjeleníti az Eszköztárat, mint ahogyan az alább le 
van írva.
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Teljes Kijelző Nézet
Csak a Részletes Nézet (Full Screen View)ből léphetünk be a Részletes Nézet (Detailed View) módba. 
A Részletes Nézet módban egyszerűen nyomja le a Teljes Kijelző (Full Screen) ikont az Eszköz menüben 
a Teljes Kijelzőre (Full Screen) való váltáshoz.

Nyomja le a Teljes Kijelző 
Nézetre váltáshoz.

Ha a Részletes Nézetben (Detailed View) a kép vagy 
videó, amelyet jelenleg megjelenít túl nagy és nem 
illeszkedik teljesen a képernyőre, akkor „ábrázolhatja“ 
a megjeleníteni kívánt részt a tű lenyomásával és 
mozgatásával a képernyőn.

Ha szeretne kilépni a Teljes Képernyő Nézetből (Full Screen 
View), akkor kattintson bárhova a kijelzőre, és megjelenik 
az Eszköztár (Toolbar). Nyomja le a legbaloldalibb ikont 
a kilépéshez. Ha nem használjuk, az Eszköztár (Toolbar) 
néhány másodperc múlva eltűnik.



Függelék A
Az MDA III karbantartása

n Programok Hozzáadása és Eltávolítása
n Memória kezelése

n Fájlok mentése
n Az MDA III újraindítása
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Programok Hozzáadása és Eltávolítása
Az eredetileg a készüléken lévő programok tárolóhelye a ROM (csak olvasható memória). Ezek a 
programok nem törölhetőek, és nem veszíthetők el véletlenül. Telepíthet programokat a készülékre, amíg 
készülék rendelkezik megfelelő memóriával. A legnépszerűbb zsebszámítógép szoftvereket tartalmazó 
oldal a http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

Programok hozzáadása Active Sync-en keresztül:
A megfelelő szoftvereket először a PC-je merevlemezére kell lementeni, mielőtt a készülékre 
telepítenié.

1. Töltse le a programot a számítógépére (vagy helyezze be a CD-t vagy lemezt, ami a programot tartalmazza). 
Bizonyosodjon meg a telepítés előtt arról, hogy a program kompatíbilis az MDA III-al.

2.   Olvassa el a telepítési utasításokat vagy dokumentációt amely a programhoz tartozik. Számos program 
saját installációs instrukciókat kíván.

3.   Csatlakoztassa a készüléket a számítógépre.

4.   Klikkeljen duplán a program .exe fájljára.

n Ha a fájl egsy telepítőfájl, a telepítési varázsló elindul. Kövesse a képernyő utasításait. Miután a 
szoftvert installálta a PC-re, a telepítő automatikusan átmásolja a szoftvert a készülékére.

n Ha a fájl egy nem installáló fájl, látni fog egy hibaüzenetet, amely azt mutatja, hogy a program 
létezik, de más típusú számítógéphez tervezték. Ezt a fájl át kell másolnia a készülékére. Ha nem 
talál semmilyen telepítési instrukciót a programhoz az Olvass el fájlban vagy a dokumentációban, 
használja a Felfedez (Explore) parancsot az AktívSync-ben a Program fájl (Program Files) 
megkereséséhez a készülékén.

Ha a telepítés megtörtént nyomja le a Start menü > Programok (Programs) ikont.

Program hozzáadása közvetlenül az Internetről:
1.   Mérje fel megfelel-e a készülék a szoftver követelményeinek.

2.   A Zseb Internet Explorer használatával közvetlenül az Intrnetről töltse le a programot a készülékre 
(Pocket Internet Explorer). Egyetlen *.xip, *.exe vagy *.zip, egy setup.exe fájlt vagy különböző 
készüléktípushoz számos fájl verziót és processorokat.kell látnia. Bizonyosodjon meg róla, hogy a 
program az MDA III –mal alkalmazható.

3.   Olvassa el a telepítési utasításokat, az olvass.el fájlt vagy a programmal érkező dokumentációt.

4. Kattintson az *.exe, vagy *.xip fájla. A telepítő program elindulása után kövesse a varázsló utasításait.
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Program eltávolítása:
A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) (Settings) > Rendszer (System) > Program eltávolítása 
(Remove Programs) opciót.

Csak a tároló memóriába telepített programokat lehet törölni. Az eredetileg is készüléken szereplő 
programokat nem lehet törölni. Minden memória törlésével visszatérünk a gyári beállításhoz. Minden 
más adat elveszik.

Memória kezelése
Az MDA III memóriája tárolási-és programmemóriából áll. A tárolási memória az ön által létrehozott infor-
máció és az ön által telepített programok tárolására szolgál. A programmemória az MDA III programok fut-
tatására szolgál. Az MDA III automatikusan kezeli a tárolási és program memória közötti kapcsolatot.

A memória megosztás és elérhetőség megtekintése:
A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Rendszer (the System tab) > Memória (Memory) 
opciókat.

Terület keresése a tárolási memóriában
Bizonyos esetekben, mint például, amikor kevés a memória, az MDA III nem tudja automatikusan beál-
lítani a memória megosztását. Ebben az esetben a hibaüzenet érkezik, hogy a tárolási vagy a program 
memória nem elérhető. Próbálja meg a következők egyikét:

Adat áthelyezése SD tárolókártyára
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > File Explorer opciókat.

2.   Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt fájlt, majd nyomja meg a Kivágás (Cut) gombot. Nyissa meg a 
Dokumentumok (My Documents) mappát a tárolókártyán, válassza a Szerkesztés (Edit) > Beillesztés 
(Paste) opciókat.
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A Dokumentumok (My Documents) mappán kívül tárolt fájlok nem biztos, hogy megjelennek az áthely-
ezés után. A Jegyzetek (Notes), Zseb Word (Pocket Word), Zseb Excel (Pocket Excel) használatakor 
nyissa meg a fájlokat és aztán mozgassa őket az Eszközök (Tools) > Szerkesztés (Edit) > Átnevez/
Áthelyez (Rename/Move) opciók választásával.

E-mail-hez csatolt fájlok áthelyezése
1.   Az Üzenetek (Messaging) menüben válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) 

menüpontokat.

2.   A Tárolás (Storage) fülben válassza a Csatolt fájlok tárolása a tárolókártyán (Store attachments on 
storage card) opciót, és nyomja meg az OK gombot. Mnden létező és jövőbeni melléklet automatikusan 
tárolódik a tárolókártyán.

Új tételek tárolókártyára helyezése
Állítsa be az olyan programokat, mint a Jegyzetek (Notes), Zseb Word (Pocket Word) és Zseb Excel 
(Pocket Excel), hogy az új tételeket automatikusan a tárolókártyára mentsék. 

1.   A Jegyzetek (Notes), Zseb Word (Pocket Word), vagy a Zseb Excel (Pocket Excel) programokban 
válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) menüpontokat.

2.   A Mentés: (Save to:) mezőben válassza a Tárolókártya (Storage Card) opciót.

Szükségetlen fájlok törlése
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > File Explorer opciókat.

2. Tartsa nyomva a fájlt, majd a megjelenő menüből válassza a Törlés (Delete) opciót.

A legnagyobb fájlok megtalálása céljából a Start menüben válassza a Keresés (Find) menüpontot. A 
Típus (Type) listában válassza a 64KB-nál Nagyobb (Larger than 64 KB) opciót, majd nyomja meg 
a Mehet (Go) gombot.

Minden fájl és a Történet törlése az Internet 
Explorer-ben:
Az Internet Explorer-ben válassza az Eszközök (Tools) > Opciók (Options) > Memória (Memory) > 
Fájlok törlése (Delete Files) / Korábbi adatok törlése (Clear History) opciókat.
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Fájlok mentése
Mivel minden új adat és program a RAM-on tárolódik, és így a készülék lemerülésével elvesznek, 
nagyon fontos a számítógépre vagy memóriakártyára (memory card) történő lementésük. Lementheti 
a fájlokat szinkronizálással. Mindazonáltal, ha nem tud rácsatlakozni a számítógépére, akkor SD, vagy 
MMC kártyára kell lementenie a fájlokat. A készülék lehetővé teszi egyéni fájlok lementését Word-ben 
vagy Excel-ben. Minden fájlt el lehet menteni SD-re. Sőt lementheti és visszatöltheti a Telefonkönyv 
(Contacts), Naptár (Calendar), Internet és Üzenetek (Messaging) beállításait is.

SD és MMC kártyák
A készülék rendelkezik egy külső csatlakozással, amely kompatíbilis számos, elsősorban fájlok és adatok 
lementésére és továbbítására alkalmas SD és MMC Memória kártyával.

Memóriakártya behelyezése:
Nyomja be a kártyát a megfelelő nyílásba amíg egy kattanó hangot nem hall. A kártya akkor van bizton-
ságosan helyén ha nem mozog.

Kártya eltávolítása
Nyomja meg a kártyát, és az kiugrik a helyéről.

Az xBackup használata:
1.   A Start menüben válassza a Programok (Programs) > xBackup opciókat, majd válassza a Mentést 

(Backup), vagy Újraraktározást (Restore).

2. A jól behelyezett SD kártya megjelenik a Cél (Target) mellett. Nyomja meg a Megnyitás (Open) gombot 
és válassza a Tárolókártya (Storage Card) opciót az eszköztár alól.

3. Győződjön meg róla, hogy egy alkalmazás sem fut, majd nyomja meg a Start gombot.

A rendszer biztonsági mentése és visszaállítása 
ActiveSync használatával

1.   Klikkeljen duplán a  -re a PC eszköztárában.

2.   Az ActiveSync Eszközök (Tools) menüjéből megjelenő menüből válassza a Mentés/Visszaállítás 
(Backup/Restore) opciót.

3.   Válassza ki a megfelelő (Backup) opciót. Ha szükséges, válassza a Tárolást (Restore) a rendszeradatok 
lementéséhez.



                  MDA III Felhasználói Kézikönyv 168

Az MDA III újraindítása
Lehet teljes (full reset), illetve csökkentett újraindítást (soft reset) végrehajtani. A csökkentett 
újraindítás (soft reset) alatt legfeljebb a futó programok néhány adata veszik el. A teljes újraindítás (full 
reset) után a készülék a gyári beállításokhoz tér vissza és törli az összes, Ön által elmentett programot, 
fájlt, személyadatokat, és más infromációt. Ezért kifejezetten fontos az adatok és programok folyamatos, 
rendszeres mentése a számítógépre, vagy a kártyára a teljes újraindítás (full reset) esetén.

Enyhe Újraindítás

Ha az MDA III túl lassú, nem válaszol, vagy lefagy, újraindíthatja a készüléket. Nyitott alkalmazásokban 
lévő, le nem mentett adatok elveszhetnek. Használja a tűt az Újraindítás (Reset) gomb megnyomására, 
ahogy azt alább láthatja.

Teljes Újraindítás

A készülék teljes újraindítása az alapbeállításokat állítja vissza, és töröl minden adatot és memóriát. 
A gyárilag felinsrallált programok megmaradnak, de az összes, ön által készített program és adat 
elvész. Tartsa nyomva a bekapcsolás (power button) gombot, majd nyomja meg a toll segítségével a 
csökkentett újraindítás (soft reset button) gombot. Győződjön meg róla, hogy minden adatot lementett 
a kártyára, vagy a számítógépre a teljes újraindítás megkezdése előtt.
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Függelék B
Szabályozási Jegyzetek

n Szabályozási Azonosítók
n Európai Uniós Jegyzet
n FCC Követelmények

n Általános figyelmeztetések
n Problémamegoldás
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Szabályozási Azonosítók
A készülék szabályozási azonosítás céljából kapott száma 
a PH20Bx.

A következő tartozékok használhatók a készülékkel. 
Az alábbiakban megtalálható modellszámok ezeket 
a tartozékokat azonosítására szolgálnak. Az MDA III 
megbízható és biztonságos használata érdekében, csak 
ezeket a tartozákokat használja a PH20Bx-vel.

Tartozékok Modell száma

Állvány PH25x

A fent lévő x lehet szám vagy betű karakter, vagy üres, 
jelölve ezzel a külső változásokat.

Ezt a terméket Class 2 osztályú, korlátozott áramforrás kell 
üzemeltetni, mely 2A –es, 5-ös besorolású VDC egység.

Európai Uniós Jegyzet
A CE jelzéssel ellátott termékek megfelelnek az Európai 
Közösség Bizottságának döntése alapján, a R&TTE 
Direktíva (99/5/EC), EMC Direktíva (89/336/EEC) és 
Alacsony Feszültség Direktíva (73/23/EEC) előírásainak. 
A készülék felhasználója a következő európai normák 
betartására kötelezett (zárójelben az ennek megfelelő 
nemzetközi standardok találhatók):

n EN 60950 (IEC 60950)
       IT felszerelés biztonságos használata.

n ETSI EN 301 511 
Globális rendszer a mobil kommunikációban (GSM). 
GSM 900 és GSM 1800-ra kialakított normák, amelyek 
kielégítik a R&TTE Direktíva (1995/5/EC) 3.2-es 
cikkelyében leírt követelményeit.

n ETSI EN 301 489-1 
Elektromágneses Kompatibilitás és Rádióspektrum 
(ERM); Elektromágneses Kompatibilitás (EMC) 
szabvány a rádió felszerelésekre és szolgáltatásokra 
1.rész: Általános műszaki követelmények.

n ETSI EN 301 489-7 
Elektromágneses Kompatibilitás és Rádióspektrum 
(ERM); Elektromágneses Kompatibilitás (EMC) 
szabvány a rádió felszerelésekre és szolgáltatásokra 

7.rész: Speciális feltételek a mobil és hordozható 
rádiókészülék és digitális rádió-telekomunikációs 
rendszerek kiegészítő felaszereléseit illetően 
(GSM és DCS).

n ETSI EN 301 489-17 
Elektromágneses Kompatibilitás és 
Rádióspektrum (ERM); Elektromágneses 
Kompatibilitás (EMC) szabvány a rádió 
felszerelésekre és szolgáltatásokra 17.rész: 
Speciális feltételek a 2.4GHz-es szélessávú 
átviteli rendszerekre és a 5GHz-es magas-
teljesítményű RLAN felszerelésekre.

n ETSI EN 300 328 
Elektromágneses Kompatibilitás és 
Rádióspektrum (ERM); Szélessávú Átviteli 
rendszerek; 2.4GHz-es ISM sávban működő 
és széles spektrumú modulációs technikákat 
alaklmazó adatátviteli rendsze.

n GSM11.10
n ANSI/IEEE C.95.1-1992
       A SAR standard a mobiltelefon sugárzás 

egészségre való hatása miatt.
n A SAR miatt EN50360, EN50361
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FCC Követelmények
n FCC 15, 22.rész, 24.rész

Az FCC szabályzat 15.fejezetének két bejegyzése 
vonatkozik a készülékre, A működés közben az alábbi 
két feltételnek kell eleget tenni: (1) A készülék nem 
okozhat káros interferenciát (2) Minden interferenciát 
fogad, még azokat is, melyek nem kívánt működést 
okozhatnak.

n FCC ID : NM8 BLUEANGEL

n FCC 15.105 részére vonatkozó közlemény:

A készüléket B kaegóriájú készülékként 
tesztelték, és megfelelőnek találták az 
FCC szabályzat 15.fejezetében megha-
tározott előírásoknak. A korlátozások a 
káros sugárzás okozta lehetséges felmerülő 
problémák megelőzésére szolgálnak. Eza 
készülék súgárzó rádió frekvenciájú en-
ergiát generál és alkalmaz, így ha nem 
az előírásoknak megfelelően használják, 
káros interferenciát hozhat létre. Azonban 
nem garantált, hogy nem jön létre káros in-
terferencia bizonyos installációk esetében. 
Amennyiben a készülék ki/bekapcsolása 
a TV vagy rádió adását zavarná, az inter-
ferencia megszűntetésére következőket 
kell tenni:

n A vevő antenna áthelyezése.
n Távolság növelése a két készülék között.

n Konzultáció a forgalmazóval, vagy szerelővel.

n Más áramkörön való használat, mint amelyikhez 
a készülék csatlakoztatva lett.

n RF veszélyek

A SAR értékeket legmagasabb energiaszinten tesztelik. 
A készülék nem éri el ezt a szintet működés közben, 
hiszen mindig a lehető legkisebb energiakifejtéssel 
dolgozik. Annak ellenére, hogy a SAR a legmagasabb 
biztonsági energiaszinten alakítják ki, a a telefon 
működése közbeni valós SAR szint jóval a maximális 
érték alatt marad. Ennek az az oka, hogy a telefont 
több energiaszinten történő működésre tervezték, 
hogy a hálózat eléréséhez szükséges energiát 
alkalmazhassa. Általánosságban, minél közelebb van 
a vezeték nélküli antenna állomáshoz, annál kisebb az 
energiakibocsátás.
Mielőtt egy készülék forgalomba kerül, letesztelik és 
tanúsítják, hogy nem lépi túl a kormány által elfogadott 
biztonságos kibocsátási határértéket. A tesztelés az FCC 
által előírt helyen és pozícióban történik minden egyes 
modell esetében (pl.: a fülnél és testen történő viselés 
közben). (A testen történő viselés esetében meghatározott 
értékek eltérőek lehetnek az egyes modellek esetében, a 
hozzáférhető tartozékok és FCC előírásoktól függően). 
Miközben eltérések lehetnek a külöböző telefonok és 
különböző pozíciók esetében a SAR értékek között, az 
összesnek meg kell felelni a kormány által elfogadott 
biztonságos kibocsátási előírásoknak. 
A testen történő működtetés esetében, az FCC RF 
kibocsátási értékek betartása érdekében csak High Tech 
Computer Corp. által megfelelőnek tartott tartozékokat 
használjon. A bekapcsolt állapotban lévő telefon hordása 
esetében használjon meghatározott, erre a célra szánt és 
jóváhagyott High Tech számítógépes tartozékokat.
Nem High Tech Computer Corp. tartozékok használata 
az FCC RF kibocsátási értékek megszegését jelenti és 
kerülendő.
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n Kerülje az instabil helyeket
       Ne helyezze a terméket instabil alapú helyekre. 
n Csakis hozzátartozó felszereléssel 

használja
       A termék csak személyi számítógéppel és olyan 

azonosított kiegészítőkkel használható, amelyek 
megfelelnek a használati előírásoknak.

n Hangerő állítása
       Vegye le a hangerőt mielőtt audio alkalmazásokat, 

vagy kihangosítót használ.
n Tisztítás
       Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a 

készüléket. Ne használjon folyékony, vagy 
aerosol-t tartalmazó tisztítószereket. Tisztítsa 
ruhával, de SOHA ne vizezze be az LCD 
kijelzőt.

Az áramellátással 
kapcsolatos biztonsági 
figyelmeztetések
n Használjon megfelelő külső áramforrást
  A terméket csak a jelzett áramforrással lehet 

üzemeltetni. Ha nem biztos a szükséges 
áramforrás típusában, akkor konzultáljon 
a hibvatalos márkaszervízzel, vagy a helyi 
áramszolgáltatóval. Az akkumulátorral vagy 
egyéb áramforrással működő termékek esetén, 
tartsa be a termékhez mellékelt használati 
utasítást.

Fontos Egészségügyi és 
biztonsági információ
Tartsa be a termékbiztonsági és működtetési utasításokat. 
Minden figyelmeztetést vegyen komolyan.
Tartsa be a következő figyelmeztetéseket a testi sérülés, 
sokk, égés és a készülék megrongálódás kockázatának 
csökkentése érdekében.

Általános figyelmeztetések
n Tartsa be a szerelési útmutatót
       Hacsak a szerelési vagy működtetési dokumentáció 

nem rendelkezik másképpen, ne szerelje saját maga 
a készüléket. A készülék belsejében lévő alkatrészek 
szervízelése csakis márkaszervizben végezhető.

n Szerelést követelő megrongálódások
       Áramtalanítsa a készüléket és forduljon 

márkaszervizéhez vagy szakemberhez a következő 
esetekben:
l Folyadék vagy tárgy került a készülék 

belsejébe.
l Eső vagy víz érte a készüléket.
l Leesett, vagy megrongálódott.
l Túlmelegedés jelei érzékelhetőek.
l A termék nem működik megfelelően a 

használati utasítások követése ellenére sem.
n Kerülje a magas hőmérsékletű helyeket
       A terméket távol kell tartani olyan hőforrástól 

mint a radiátor, hősugárzó, sütő vagy egyéb 
termékek(beleértve erősítő), mely hőt termel.

n Kerülje a nedves területeket
       Ne használja a készüléket nedves körülmények 

között.
n Ne tegyen tárgyakat a készülékbe
       Semmilyen tárgyat ne helyezzen a készülék 

nyílásaiba, vagy belsejébe. Ezek a nyílások szellőzési 
szempontból fontosak, így nem blokkolhatóak, vagy 
lefedhetőek.

n Tartozékok elhelyezése
       Ne használja a készüléket instabil, billegő asztalokon, 

vagy egyéb tartószerkezeten. Minden elhelyezés a 
gyártó által javasolt módon kell, hogy történjen 
és a gyártó által ajánlott tartozékokat célszerű 
használni.
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n Nemzeti Sugárzásvédelem és Mérés Tanácsa 
(NCRP) 86.jelentés 1986.

n Kanadai Egészségügyi Minisztérium, 6-os 
biztonsági. Ez a standard minden emberre 
egészségére vonatkozik, kortól és egészségi 
állapottól függetlenül.

A vezetéknélküli mobiltelefonokra vonatkozó 
kibocsátási szabvány egy Specifikus Elnyelési 
Mértékként (SAR) ismert mértékegységet alkalmaz. A 
SAR határértéket az FCC állapította meg 1.6W/kg*-
ban.

*Az USA-ban és Kanadában a mobiltelefonokra 
vonatkozó SAR határérték 1.6 watts/kg (W/kg). A 
szabvány tartalmaz egy lényeges biztonsági sávot, hogy 
további védelmet nyújtson a népesség számára.

SAR információ
n NSAR: 0,201 W/kg @ 10g (Európa);   

  0,201 W/kg @ 10g (Ausztrália);   
  0,273 W/kg @ 1g (Tajvan);   
  0,548 W/kg @ 1g (USA).

EZ A TERMÉK MEGFELEL A KORMÁNYZAT 
ÁLTAL ELŐÍRT RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI 
SZABÁLYOKNAK.

A GSM mobilkészülék rádiójeladó és vevő. Úgy 
tervezték és gyártották, hogy ne lépje túl az USA 
Állami Kommunikációs Bizottsága által meghatározott 
a rádió frekvencia (RF) kibocsátási értéket. Ezek a 
határértékek olyan átfogó irányelvek részét képzik, 
melyek a népesség számára megengedett RF 
kibocsátási értékeket határoznak meg. Az irányelvek 
mind az USA, mind a nemzetközi szabvány hivatalok 
által előzőleg felállított biztonsági szabványokon 
alapulnak:

n Kezelje az akkumulátort óvatosan
  A termék Li-Ion Polimer akkumulátorral 

rendelkezik. Az akkumulátort csak a 
rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. 
Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy 
töltőt.

       Az akkumulátort ne szerelje szét, ne tegye ki fizikai 
hatásoknak, ne lyukassza ki, ne zárja rövidre, ne 
érintkezzen tűzzel, vízzel és ne érje az akkut 60°C-
nál (140°F) magasabb hőmérsékletnek.

FIGYELEM: AZ AKKU HELYTELEN 
KICSERÉLÉSE ROBBANÁSVESZÉLYES. 
TŰZESET VAGY ÉGÉSI SÉRÜLÉS 
KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉNEK 
ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE SZÉT, NE 
TEGYE KI FIZIKAI HATÁSOKNAK, NE 
LYUKASSZA KI, NE ZÁRJA RÖVIDRE, 
NE ÉRINTKEZZEN TŰZZEL, VÍZZEL ÉS 
NE ÉRJE AZ AKKUT 60°C-NÁL (140°F) 
CSAK MAGASABB HŐMÉRSÉKLETNEK. 
CSAK A MEGHATÁROZOTT TÍPUSÚ 
AKKUMULÁTORRAL CSERÉLJE 
KI. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOR 
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁT VAGY KIDOBÁSÁT 
A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK VAGY A TERMÉK 
KÉZIKÖNYVÉNEK MEGFELELŐEN 
VÉGEZZE.

Rádiófrekvencia (RF) jelek 
kibocsátására vonatkozó 
záradék
A vezetéknélküli telefonja egy rádiójeladó és vevő. 
Úgy tervezték és gyártották, hogy ne lépje túl az USA 
Állami Kommunikációs Bizottsága által meghatározott 
a rádió frekvencia (RF) kibocsátási értéket. Ezek a 
határértékek olyan átfogó irányelvek részét képzik, 
melyek a népesség számára megengedett RF 
kibocsátási értékeket határoznak meg. Az irányelvek 
mind az USA, mind a nemzetközi szabvány hivatalok 
által előzőleg felállított biztonsági szabványokon 
alapulnak.

n Amerikai Nemzeti Standard Intézet (ANSI) 
IEEE C95.1-1992.

n Nemzeti Sugárzásvédelem és Mérés Tanácsa 
(NCRP) 86.jelentés 1986.
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A test közelben történő használathoz, ezt a készüléket 
nem-fém tartozék használata mellett, a testtől minimum 
1,5 cm-re lévő távolságban letesztelték és megfelel 
az FCC RF kibocsátási irányelveknek. Ezen GSM 
telefon SAR értéke0,548 W/g (testnél) and 0,129 W/g 
(fejnél). Egyéb tartozékok használatával nem biztos, 
hogy az eszköz megfelel az FCC RF kibocsátási 
irányelveknek.

Az FCC ehhez a modellhez Eszköz Hitelesítést 
állított ki, mivel minden SAR szint esetében 
megfelelt az FCC RF kibocsátási irányelveknek. A 
modell SAR információit az FCC az alábbi címen a 
Hitelesítés Megjelenítése részben teszi közzé: http:
//www.fcc.gov/oet/fccid, az FCC azonosítóra történő 
rákeresés után: NM8 BLUEANGEL. További infromáció 
a SAR-ral kapcsolatban a Cellular Telecommunications 
& Internet Association (CTIA) weboldalán található http:
//www.devicefacts.net.

* Az USA-ban és Kanadában a mobiltelefonokra 
vonatkozó SAR határérték 1.6 watts/kg (W/kg). A 
szabvány tartalmaz egy lényeges biztonsági sávot, hogy 
további védelmet nyújtson a népesség számára.
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Problémamegoldás
Ha problémamegoldási útmutató olvasása után is problémák merülnek fel, akkor lépjen kapcsolatba a mobilszol-
gáltatójával vagy a helyi Márkaszervizével (Technical Support)..

Működési problémák

Probléma Megoldás
n Az MDA III folyton kikapcsol. Az MDA III automatikusan kikapcsol 3 perc inaktivitás után. Ez az 

idő maximum 5 percre módosítható. Nézze meg az 5.fejezetben 
az Energia szabályozás (Power) beállításai részt.

n Az MDA III nem ad ki hangokat. 1  Nyomja meg a  gombot a Címsor jobb oldalán, és 
ellenőrizze a hangerőt.

2  A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > 
Személyes (Personal) > Hangok és Figyelmeztetések 
(Sound and Notifications) beállításait.

n AZ MDA III nem rezeg, amikor a 
telefon csörög vagy ébreszt.

1  Nyomja meg a  gombot és ellenőrizze aktiválva van-e a 
rezgési funkció.

2  A Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > 
Személyes (Personal) > Hangok és Figyelmeztetések 
(Sound and Notifications) beállításait.

3 A Naptár (Calendar)ban nézze meg az eseményeket és 
ellenőrizze aktiválva van-e az Emlékeztető (Reminder).

n A kijelző lefagy, vagy a készülék 
nem válaszol.

Indítsa újra a készüléket. Nézze meg az A Függeléket és az MDA 
III Újraállítása (Resetting your MDA III) című részt.

n A kijelző üres. Ha a készülék nem válaszol a Power gomb megnyomására, 
próbálja meg lenyomni hosszabb ideig. Ha ez nem segít:

1  Dugja be a készüléket, és töltse fel.

2  Indítsa újra a készüléket. Nézze meg az A Függeléket (Ap-
pendix A) és az MDA III Újraállítása (Resetting your MDA 
III) című részt
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Probléma Megoldás
n A kijelző sötét. 1 A Start menüben válassza a Beállítások (Settings), 

Rendszer (System), Háttérfény (Backlight), majd 
a Fényesség (Brightness)opciókat és ellenőrizze a 
fényességet.

2 Közvetlen napfény hatására az MDA III kijelzője ideiglenesen 
elsötétülhet. Az állapot normális reakció az LCD kijelzőknél 
és nem tartós.

n A Kevés memória (Running out 
of memory) üzenet megjelenik.

Az MDA III memória tárolási (storage) és program 
(program)memóriából áll.

1 Töröljön szükségtelen információkat, így több hely lesz a 
tárolási (storage)memóriában.

2 Töröljön szükségtelenül telepített programokat így program 
(program) szabadul fel.

Lásd a Memória kezelése (Managing Memory) c.részt az A 
mellékletben.

n Az Akkumilátor alacsony 
töltöttségi állapota (Battery low) 
üzenet megjelenik a képernyőn.

Csatlakoztassa az AC adapterhez a készüléket a feltöltéshez.

n A szöveg nehezen olvasható, vagy 
túl kicsi a kijelző.

Ha nehezen olvassa a Jegyzetömb (Notes) dokumentumait, 
próbálja meg megváltoztatni a nézet méretét az Eszközök 
(Tools) menüben a nagyítás százalékára kattintva.

1  A Word (Pocket Word), Excel (Pocket Excel) programokban 
nyomja meg a Nézet (View) menüt, válassza a Nagyítás 
(Zoom)t.

2  Az Internet Explorerben (Pocket Internet Explorer) nyomja 
meg a Nézet (View), majd a Szöveg Mérete (Text Size) 
opciókat.

3 A Naptár (Calendar), Feladatok (Tasks), Jegyzetek 
(Contacts) alkalmazásokban válassza az Eszközök (Tools), 
Opciók (Options), majd a Nagy Betűméret (Use large font) 
opciókat.
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Klikkelési és Írásproblémák

ActiveSync problémák

Probléma Megoldás
n ActiveSync nem működik, vagy 

nem csatlakozik.
1  Bizonyosodjon meg róla, hogy kábel/állvány helyesen van 

csatlakoztatva.

2 Bizonyosodjon meg, hogy telepítette a Kísérő CD 
(Companion CD)-n található ActiveSync (ActiveSync 
software)-et.

3 Bizonyosodjon meg, hogy helyesen állította be a Fájl 
menü (File Menu) Kapcsolat beállításainál az USB vagy 
soros (Serial) opciót az ActiveSync Managerben a 
számítógépen.

4 Amennyiben serial kábelt alkalmaz, bizonyosodjon megarról, 
hogy az Ön által kiválsztott soros portot más program nem 
használja.

5 Ha így sem működik, akkor törölje, majd telepítse újra az 
ActiveSync-et.

Probléma Megoldás
n A készülék billentyűi nem 

válaszolnak, vagy rossz 
programot indítanak.

Ellenőrizze a Billentyűk beállításait, hogy az ön által beállított 
funkció billentyűk a program előírása szerint működnek-e. A 
Start menüben válassza a Beállítások (Settings) > Rendszer 
(Personal) > Kijelző (Buttons) > Gombok opciókat. További 
(Button settings) információ az 5.fejezet Gombok beállításai c. 
részében található.

n Pontatlan reakciók a tű 
használatánál.

Állítsa be az érintőképernyőt úgy, hogy még pontosabban 
válaszoljon az utasításokra. A Start menüben válassza a 
Beállítások (Settings) > Rendszer (System) > Kijelző (Screen) 
> Kijelző állítása (Align Screen) opciókat.

n Az MDA III nem ismeri fel a 
kézírást.

Hogy az MDA III tolla felismerje a kézzel írt adatot, szükség van az 
Átírás (Transcriber) mód használatára. Az Átírás (Transcriber) 
móddal történő írásról bővebben a 2. fejezetben olvashat.
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Connection Problems

Probléma Megoldás
n Az ActiveSync csatlakozott, de 

nem szinkronizálhatók az adatok.
A számítógépen válassza az Eszközök menü (Tools menu) 
> Opciók (Options) > Sync Opciók (Sync Options) fület az 
ActiveSync Manager ablakban és ellenőrizze, hogy a program 
számára szükséges infromáció típus ki lett-e választva a szink-
ronizálásra. Nézze meg a további részleteket a szinkronizálási 
információkról a.

Probléma Megoldás
n Nem tudja az Infravörös (Infrared 

(IR) port) portot használni 
információátvitelkor.

1 Helyezze az infravörös portokat akadálymentesen 20 cm-es 
távolságon belülre

2 Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs akadály a két IR port 
között.

3 Állítsa be a szoba fényviszonyait. Bizonyos fényforrás inter-
ferenciát okoz az IR csatlakozásban. Próbálja meg áthelyezni 
vagy kikapcsolni a fényforrást.

4 Egyszerre csak 1 fájlt másoljon, vagy 25 kapcsolatkártyát.

n Nem csatlakozik az Internet 
(Internet)re, s web böngésző 
(web surfing) nem működik.

1 Ellenőrizze, hogy rákapcsolódott-e Internet szolgáltatóra.

2 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a vezeték nélküli 
kapcsolat, és hogy a jel akadálymentes.

3 Igazoltassa Internet szolgáltatójával, hogy jelszava, 
felhasználó neve helyes.

A Kapcsolódás (Getting Connected)ról a 7. fejezetben olvashat. 
További információ az MDA III Kapcsolódás Súgó (Connections 
Help)jában is található. Az ActiveSync Súgó (ActiveSync Help) 
menüben is található további információ.
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Probléma Megoldás
n Kábel (cable) és állvány (cradle) 

kapcsolati problémák.
1 Bizonyosodjon meg arról, hogy az MDA III be van-e kapc-

solva.

2 Bizonyosodjon meg, hogy nincs más aktív kapcsolat. 
Nyomja meg a Start menü > Ma (Today) gombját, majd 
az  gombot vagy a képernyő aljén lévő -et és a 
Lekapcsolódás (Disconnect) gombot.

3 Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel biztonságosan 
csatlakoztatva van a COM vagy USB porthoz a számítógép 
hátulján. Használja az MDA III-hoz melléklet kábelt, minden 
további kábel vagy egyéb hosszabbító nélkül.

4 A kábel másik felé csatlakoztassa biztonságosan az MDA III 
megfelelő portjához. Ha deck egységet használ, nyomja az 
MDA III készüléket biztonságosan az egységbe.
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Specifikáció
Rendszerinformáció
Processzor Intel PXA263 CPU 400MHz-en
Memória - 96MB ROM   
 - 128MB RAM
Operációs rendszer Windows Mobile2003™ 
 második Kiadás

Megjelenítés
LCD típus 3.5” TFT-LCD háttér LEDekkel és 
 érintőképernyővel
Felbontás 240x320, 65536 szín

GSM/GPRS (Quad-band) modul
GSM 850 824 ~ 849, 869 ~894 MHz
GSM 900 880 ~ 915, 925 ~960 MHz
GSM1800 1710 ~ 1785, 1805 ~ 1880 MHz
GSM1900 1850 ~ 1910, 1930 ~ 1990 MHz
Belső antenna Igen

Kamera modul
Típus Színes CMOS kamera modul 
 visszatükröződéssel
Felbontás VGA 480x640 JPEG tömörítési 
 eljárással
Felvevőkamera QCIF, Min 15 fps (élő módban), Max. 
 15 klip/másodperc

Fizikai
Dimenziók 71.6 mm (w) x 125 mm (h) x 18.7 mm (l)
Súly 210 g (akkuval)

Bővítő nyílások
SDIO/MMC  Igen
támogatások

Irányítás és fények
Irányítógombok 5-irányú irányítópult 
 - 8 programparancs: Naptár, 
   Telefonkönyv, Kamera, 
   Hangpostafiók, Star, Inbox, 
   Internet, OK.
 - 2 hívás funkció: Hívás, Hívás 
   vége
 - Hangerőszabályzó gomb 
   (Fel/Le)
 - Be/kikapcsoló gomb
 - Újraindítás gomb
LED-ek 1 - Esemény figyelmeztetés
(jobb oldalon) - Akkumulátor állapota
 - GSM/GPRS jel 
LED-ek 2 - Bluetoooth
(bal oldalon) - WiFi

Audio
Audio irányító AGC
Mikrofon/ Beépített
Fejhallgató WAV/WMA/AMR/MAR-WB/
 AAC/AAC+/MP3 stereo

Kapcsolat
Infravörös SIR
I/O port 22-pólusú egyedi port 
 jelfogadáshoz (USB, soros- és 
 áramcsatlakoztatás)
Audió Sztereó fejhallgatódugó 
 (2.5Ø)
Bluetooth 1.1 kompatibilis, áram-osztály 2
WiFi IEEE 802.11b kompatibilis

Áramforrás

Akkumulátor  1490mAh (tipikus) Lítium 
  polimer kivehető, tölthető elem
AC adapter AC bemenet/frekvencia:100-
 140 VAC, 50-60 Hz, Becsült 
 teljesítmény: 5 VDC, 2A
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Index
A
Active Sync hibák  60
ActiveSync  56, 164
ActiveSync Bluetooth-on 

keresztül  80, 90
ActiveSync COM port  90
ActiveSync Infravörösön 

keresztül  57
ActiveSync Kábellel/Állvánnyal   

56
ActiveSync telepítése  56
Adatfenntartás  12
Adathitelesítés  79
Akkumulátor  12
Akkumulátor töltő  14
Aktív kapcsolatok  93
Album  155
Állított mód  16
APN  94
Áramátalakító  14
Átíró  25
Automata konfiguráció  112
Automatikus Válasz  70

B
Bemutató  129
Betűfelismerő  24
Bevitel  64
Beviteli panel  22
Billentyűzár  47
Billentyűzet  23
Billentyűzet  68
Biztonsági figyelmeztetések  

172
Bluetooth  60, 82
Bluetooth beállítások  83
Bluetooth Kapcsolat  88

Bluetooth készülék felfedezése  
89

Bluetooth Manager  87
Bluetooth szolgáltatások  85

C  
CHAP hitelesítés  74
ClearVue PDF  130
ClearVue PPT  127, 130
Csatlakozás a hálózatra  89
Csatlakozás az Internetre  72
Csatlakozás Személyes 

hálózathoz  89
Csatolt fájlok  114
CSD vonaltípus  73
Csengőhang  69
Csengőhang hozzáadása  69

D  
DNS  80
Dokumentum kovertálása  122

E  
Egészségügyi és biztonsági 

információ  172
E-mail  157
E-mail cím  112
E-mail csatolások  166
E-mail szinkronizálása  57
Emlékeztető  106, 109
Energia/Power  67, 69
Enyhe Reset  168
Európai Úniós jegyzet  170
Excel tábla kovertálása  123
Exchange Instant Messaging  

116

F  
Fájlformátumok  144
Fax fogadása  132
Fax küldése  131
Fax megtekintése  132
FCC követelmények  171
Fektetett mód  16
Feladatok  108
Feladatok szinkronizálása  59
Felvétel  29
Felvétel gomb  146
Figyelmeztetések  18
Figyelmeztető LEDek  11
Fogalmazás  114

G  
GPRS Beállítások  74
GPRS Monitor  96
Gyorshívás  37

H  
Hálózat  70, 124
Hálózat adapterek  80
Hálózati kártyák  79
Hangok és Figyelmeztetések  

65
Hangposta  70
Háttér  126
Háttérfény  66
Hibaüzenetek  139
Hitelesítés  79
Hitelesítés  16
Hívás  35
Hívás közbeni opciók  38
Hívás némítása  40
Hívás tartása  39
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Hívásátirányítás  70
Hívásblokkolás  70
Hívásinformációs Ablak  32
Hívástörténet  36
Hívásvárakoztatás  70
Hívóazonosító  70
Hosszútávú Mentés  68
Hotmail  116
Hozzáférhetőség  85

I  
Ikon Nézet  155
IMAP4  115
Információ beírása  22
Infravörös port  11
Internet szolgáltató  72
Internet szolgáltató  72
IP cím  80
Irányítópult  10
Irányítósor  19
Írás a kijelzőre  26
Írás konvertálása  27
IrDA  93

J  
Jegyzetek  109
Jegyzetek szinkronizálása  59
Jegyzetelés  156
Jelszó  48
Jelzések  18

K  
Kamera  145
Kamera beállítások  152, 154
Kapcsolati pont neve  93
Kedvencek  74
Képek  124
Keresés  30
Készülék beállításai  62
Kihangosított mód  39

Kijelző iránya  16
Kliséfelismerő  24
Kompozíciós mód  150
Konferenciahívás  39
Konvertálás  122, 123
Konvertálás beállításai  127

L  
Lágy billentyűzet  23
LED  11
Lejátszási lista  124
Letöltés  113

M  
Mai Nap  65
Mai Nap ablak  17
Mai Nap bemenet  97
Mai Nap háttérkép  126, 160
Mappák  115
Media Player  124
Megbeszélt találkozó  104
Megjelenő menük  19
Memória  67, 165
Mentés  167
Menük  64
Microsoft Útlevél  116
MIDlet Manager  134
MMS Üzenetek  117
MMS Video  144
MMS Video mód  149
Mobilvonal (GPRS)  73
MSN  116
MSN bejelentkezés  117

N  
Nagyítás  130
Nagyítás/Kicsinyítés  151
Naptár  104
Naptár szinkronizálása  58
Nemzetközi hívás  47

Névjegyzék  115

O  
Óra  68
Óra és Ébresztő  67
Összegző oldal  105, 108, 109
Outlook E-mail  115

P  
PAP hitelesítés  74
Parancsikonok  93
Parancssor  20
Párosított készülékek  88
PIN kód  33
POP3  115
Problémamegoldás  175
Profil  84
Programok  20
Programok eltávolítása  164
Programok hozzáadása  164

R  
Rajzolás a kijelzőre  28
Rendszer menü  62
Repülő mód  34
Reset  168
Részletek  180
Rezgő mód  34

S  
SAR információ  173
SD és MMC kártyák  167
SIM Eszközkészlet  47
SIM kártya lezárása  48
SIM Manager  37, 40
SMS  58, 70, 114
Soros port kapcsolat  89
Sorrendező  129
Stereo headset  14
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Sugár  106, 107, 109
Sugárzási csatornák  70
Sugárzási Információ  59
Szabadkezes beállítás  89
Számlap hangok  70
Számlapzár  47
Személyes  62
Személyes hálózat  92
Személyes hálózat  73
Szolgáltatásbiztonság  86
Szolgáltatások  70
Szöveges üzenetek  115
Szövegszerkesztés  26

T  
Találkozási kérelem  105
Tallózás más készüléken  89
Tárcsázás Hanggal  48
Tárcsázó oldal  32
Tárolókártya  165
Társító CD  95
Tartozékok  14
Telefon Beállításai  69
Telefon biztonsága  47
Telefon biztosítása  47
Telefon hangereje  34
Telefon lezárása  48
Telefonkönyv  106
Telefonkönyv Információ  40
Telefonkönyv szinkronizálása  

58
Teljes Kijelző Nézet  162
Teljes Reset  168
Terminal Services Client  80
TrueFax  131
Tulajdonosi Információ  64, 

131

U  
Újraraktározás  68
USB Port  95
USB/Soros kábel  14

Üzenetek  112
Üzleti kártya csere  88

V  
Vészhívás  46
Vezeték nélküli modem  75, 93
Videofelvétel mód  148

W  
Windows Media Player  124
WINS  80
Wireless Manager  75
WLAN kapcsolat  77

Z  
ZIP fájlok  139
Zseb Excel  123
Zseb Internet Explorer  74
Zseb Word  122
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