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Ismerkedés a HP iPAQ-kal 
 
Gratulálunk a HP iPAQ megvásárlásához! Ennek az útmutatónak a segítségével 
megismerkedhet az eszköz képességeivel. 
 
Részletes információkat a HP iPAQ-on található Súgó (Help) fájlokban találhat. A 
Súgó megnyitásához érintse meg a Today képernyőn a Start > Help > Pocket PC 
Basics elemet! 
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A termék részei 
 

Elől- és felülnézet 
 
 
 

 
 
 
 

Haszn
Mikrofon Secure Digital I/O Infravörös port  
  (SDIO) bővítőhely    Bekapcsoló gomb  
        HP Profilok* 
 
 
 
 
 
 

Toll 
Értesítés/ 
töltés jelzés 
 
 
QVGA színes 
kijelző 
 
Naptár 
Windows Media* 
 
Névjegyzék 
HP Image Zone* 

 

Vezérlőgomb 

* A funkció aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a gombo
 

álati útmutató  
Today képernyő
Fekvő/álló kép* 
 
 
 
Üzenetkezelő 
Felvétel* 
t két másodpercig. 
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Komponens Leírás 
Értesítés/töltés jelzés Sárga vagy zöld jelzés. Jelzi az akkumulátor töltöttségét, 

valamint ha üzenete érkezett. 
Villogó sárga: töltés 
Folyamatos sárga: töltés kész 
Villogó zöld: egy vagy több esemény történt 
Nem világít: nincs töltés és nem történt esemény 
Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltése közben esemény 
történik, a LED zöldre vált és zöld is marad, míg a jelzést 
értesítést nem törlik vagy le nem jár. 

Mikrofon Hangfelvétel. 
Secure Digital I/O 
(SDIO) bővítőhely 

Secure Digital (SD) tároló és bővítő kártya fogadására 
képes. 

Infravörös port Vezetéknélküli adatátviteli kapcsolat. 
Bekapcsoló gomb A készülék be- és kikapcsolása. 
Toll A képernyő érintéséhez és a képernyőre való íráshoz 

használja a tollat! Elővételhez húzza ki, elrakáshoz 
csúsztassa vissza. 

Vezérlőgomb Navigáció a legördülő menükben és a programokban. A 
kiválasztott feladat végrehajtásához nyomja meg! A 
Windows Media Player-ben: Lejátszás (közép), Következő 
(jobb), Előző (bal), hangerő növelése és csökkentése. 

QVGA színes kijelző 3.5 colos nagy kontrasztú, színes érintőképernyő. 
Program gombok A kétfunkciós program gombok használatával 

kapcsolatban az 5. fejezetben (“Programok használata”) 
talál bővebb információt. 
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Hátul- és alulnézet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Univerzális szinkronizációs 
csatlakozó 

Fejhallgató csatlakozó 
 
 
 
Hangszóró 
 
 
 
Reset gomb 

Komponens Leírás 
Fejhallgató csatlakozó 3.5mm sztereó jack aljzat hanganyagok lejátszásához. 
Hangszóró Hanganyagok lejátszása. 
Reset gomb A készülék újraindításához nyomja meg a tollal. 

Bővebb információt ezen fejezet “A HP iPAQ 
újraindítása” részében találhat. 

Univerzális szinkronizá-
ciós csatlakozó 

Szinkronizáció számítógéppel illetve az akkumulátor 
feltöltése. 
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A toll használata 
 
A tollal három műveletet lehet végrehajtani: 
 
Érintés – Egy tétel kiválasztásához vagy megnyitásához finoman érintse meg a 
kijelzőt! Emelje fel a tollat az érintés után! Az érintés egyenértékű a számítógépen 
az egérrel történő kattintással. 
 
Húzás – Helyezze a toll hegyét a kijelző egy pontjára és húzzon egy tételt végig a 
képernyőn, amíg be nem fejezte a kijelölést. A húzás egyenértékű a számítógépen 
lenyomott bal egérgombbal történő húzással. 
 
Érintés és tartás – Tartsa rövid ideig egy tételen a tollat, míg egy menü meg nem 
jelenik! Az érintés és tartás egyenértékű a számítógépen a jobb egérgombbal 
történő kattintással. Amikor a képernyőn tartja a tollat, a toll körül megjelenő piros 
pontok jelzik, hogy hamarosan megjelenik a menü. 
 
 

 FIGYELEM: A HP iPAQ kijelzőjének sérülését megelőzendő, a készülékhez kapott 
tollon vagy más, elfogadott érintőeszközön kívül ne használjon más eszközt írásra 
vagy a kijelző érintésére. Ha elveszik vagy eltörik a toll, újat rendelhet a 
www.hp.com/go/ipaqaccessories címen. 
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A képernyő kalibrálása 
 
Első bekapcsoláskor a HP iPAQ végigvezeti Önt a képernyő kalibrálás 
folyamatán. Újra kell kalibrálnia a képernyőt, ha: 
 

 A készülék nem reagál megfelelően az érintésre. 
 Teljes újraindítást hajt végre a készüléken. 

 
A képernyő újrakalibrálása: 
 

1. A Start menüből válassza a Settings > System fül > Screen ikont! 
2. Érintse meg az Align Screen gombot, majd a képernyőn mozgó 

szálkereszteket! 
 

A szöveg méretének beállítása 
 
A képernyőn látható információ mennyisége függ a szöveg méretétől. A szöveg 
méretének beállítása: 
 

1. A Start menüben érintse meg a Settings > System fül > Screen > Text Size 
fület! 

2. Húzza a gördítősávot a kívánt szövegméretre, majd érintse meg az OK-t! 

 

A képernyő átállítása állóról fekvőre 
 
Álló vagy fekvő képernyőmód beállítása: 
 

1. A Start menüben érintse meg a Settings > System fül > Screen menüpontot! 
2. Érintse meg a Portrait (álló), a Landscape (right-handed) (jobbkezes fekvő) 

vagy a Landscape (left-handed) (balkezes fekvő) elemek egyikét! 
3. Érintse meg az OK gombot! 

 
MÁSKÉPPEN: Nyomja meg és tartsa nyomva a Today gombot két másodpercig, ha 
az álló és fekvő mód között kíván váltani! 
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A dátum és az idő beállítása 
 
A HP iPAQ első bekapcsolásakor be kell állítania az időzónát. Az időzóna 
beállítása után még be kell állítania a dátumot és az időt. Mindhárom beállítás 
egyidejűleg elvégezhető a Clock Settings képernyőn. 
 
MEGJEGYZÉS: Alapértelmezésben a HP iPAQ minden alkalommal szinkronizálja 
az időt a számítógéppel, amikor a két eszköz kapcsolódik az ActiveSync-en 
keresztül. 
 

Otthoni és helyi idő beállítása utazáskor 
  

1. A Start menüben érintse meg a Settings > System fül > Clock & Alarms > 
Time fület! 

2. Érintse meg a Home (Otthoni) vagy a Visiting (Helyi) gombot! 
3. Érintse meg az időzóna melletti lefelé mutató nyilat és válassza ki a 

megfelelő időzónát! 
4. Érintse meg az órát, a percet vagy a másodpercet, és a fel- vagy lefelé 

mutató nyíllal állítsa be az időt! 
5. Érintse meg az AM (de.) vagy a PM (du.) jelet a megfelelő napszak 

kiválasztásához! 
6. Érintse meg az OK gombot! 
7. Érintse meg a Yes gombot az idő elmentéséhez! 
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A dátum beállítása 
 

1. A Start menüben érintse meg a Settings > System fül > Clock & Alarms 
ikont! 

2. Érintse meg a dátum melletti lefelé mutató nyilat! 
3. Érintse meg a balra vagy a jobbra mutató nyilat az év és a hónap 

kiválasztásához! 
4. Érintse meg a napot! 
5. Érintse meg az OK gombot! 
6. Érintse meg a Yes gombot a dátum elmentéséhez! 

 
Újra be kell állítania az időzónát, a dátumot és az időt, ha: 
 

• A honos időt (Otthoni vagy Helyi) meg kell változtatni. 
• Teljesen lemerül a HP iPAQ és minden elmentett beállítás elveszik. 
• Teljes resetet hajt végre a készüléken. 

 
MÁSKÉPPEN: A Today képernyőn érintse meg a Clock ikont az időzóna, a dátum 
és az idő beállításához! 
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Emlékeztető beállítása 
 
Beállíthat maximálisan három emlékeztetőt a készüléken. 
 
Emlékeztető beállítása: 

1. A Start menüben érintse meg a Settings > System fül > Clock & Alarms > 
Alarms fület! 

2. Érintsen meg egy emlékeztetőt! 
3. Érintse meg a Description (Leírás) mezőt és adjon egy nevet az 

emlékeztetőnek! 
4. Érintse meg a hét egyik napját! 
5. Érintse meg az időt! Megnyílik az óra. A felfelé és lefelé mutató nyilakkal 

állíthatja be az órákat, perceket és másodperceket, illetve hogy délelőtti 
(AM) vagy délutáni (PM) időpontra kéri az emlékeztetőt. Az óra mutatóinak 
megérintésével és húzásával is beállíthatja az időt. Ha végzett, érintse meg 
az OK-t! 

6. Érintse meg az Alarms gombot, majd a legördülő lista megérintésével 
beállíthatja az emlékeztető típusát és jellemzőit. 

7. Érintse meg az OK-t! 
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Tulajdonosi információk beírása 
 
Személyre szabhatja a HP iPAQ-t a tulajdonosi információk megadásával. A 
tulajdonosi információk megadásához: 
 

1. A Today képernyőn érintse meg a Start > Settings > Owner Information > 
Identification fület!  
 

2. Érintse meg a Name mezőt! Egy billentyűzet jelenik meg a képernyő alján. 
A betűk érintésével írja be a nevét! 

 
MEGJEGYZÉS: Ha kívánja, az adatok beviteléhez használhatja a Letter 
Recognizer-t, a Block Recognizer-t vagy a Microsoft Transcriber-t is. Erről 
részletesebb információt az 6. fejezetben („Beviteli módszerek”) talál. 
 

3. Érintse meg a többi mezőt és folytassa az információ bevitelét! 
4. Ha szeretné, hogy bekapcsoláskor megjelenjenek a tulajdonosi 

információk, érintse meg az Options fület, majd az Identification 
information vagy a Notes elemet! 

5. Érintse meg a Notes fület megjegyzések beírásához! 
6. Érintse meg az OK gombot! 
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A készülék újraindítása 

Normál újraindítás végrehajtása 
 
A normál (vagy puha, soft) újraindítás leállít minden alkalmazást, de nem törlődik 
semmilyen program vagy mentett adat. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden 
adatot mentett a normál újraindítás végrehajtása előtt! 
 
Az alábbi célokból hajtson végre normál újraindítást: 
 

• Minden futó alkalmazás leállítása 
• Új alkalmazások telepítése után 
• A HP iPAQ újraindítása, ha nem válaszol 

 
 
A normál újraindítás végrehajtása: 
 

1. Keresse meg a Reset gombot! 
2. A tollal finoman nyomja meg a Reset gombot! A HP iPAQ újraindul és a 

Today képernyő megjelenik. 
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Teljes újraindítás végrehajtása 
 
A teljes (vagy hard) újraindításra akkor van szükség, ha minden beállítást, 
programot és adatot törölni akar a RAM-ból (Random Access Memory, itt 
tárolódnak az adatok és a betöltött alkalmazások). 
 

 FIGYELEM: Teljes újraindítás végrehajtása esetén a HP iPAQ visszatér az 
alapértelmezett állapotába és minden információ elveszik (fájlok, beállítások stb.), 
ami nincs a ROM-ba mentve. Az iPAQ File Store-ban lévő adatok nem vesznek el. 
Az iPAQ File Store-ral kapcsolatban bővebb információt az 5. fejezet („Programok 
használata”) „Az iPAQ File Store mappa használata” részében találhat. 
 
A teljes újraindítás végrehajtása: 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a készülék elején található 1-es 
és 4-es gombokat , és a tollal finoman nyomja meg a Reset gombot a 
készülék alján ! 

 

 
 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrízze az újraindítás végrehajtását a bekapcsoló gomb 
megnyomásával! Ha a teljes újraindítás végre lett hajtva, a HP iPAQ nem 
kapcsolódik be, míg az akkumulátort nem aktiválja újra. 
 
2. A teljes újraindítás deaktiválja az akkumulátort. A bekapcsoló gomb nem 

működik az akkumulátor újraaktiválásáig. Az akkumulátor újraaktiválása: 
• 

• 

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a HP iPAQ-hoz a készülék 
feltöltéséhez, vagy 
finoman nyomja meg a Reset gombot a tollal! 
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Karbantartás 
 
A HP iPAQ képernyőjének védelme érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat! 
 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Csak a készülékhez kapott tollal vagy más, elfogadott érintőeszközzel 
érintse meg vagy írjon a képernyőre! Ha elveszik vagy eltörik a toll, újat 
rendelhet a www.hp.com/go/ipaqaccessories címen. 
Ha zsebben, táskában stb. magával viszi a HP iPAQ-t, vigyázzon, hogy ne 
nyomja össze, ne hajlítsa meg, ne ejtse le, ne üsse oda semmihez, továbbá 
ne üljön rá a készülékre! 
Ha nem használja, tartsa a HP iPAQ-t tokban! A 
www.hp.com/go/ipaqaccessories illetve a www.casesonline.com 
oldalakon tokok széles skálájából választhat. 
Ne tegyen semmit a HP iPAQ tetejére! 
Ne üsse a készüléket kemény tárgyakhoz, hogy megelőzze a képernyő 
összekarcolódását! 
Tisztitáshoz a képernyőt és a burkolatot puha, vízzel benedvesített ruhával 
törölje le. 

 

 FIGYELEM: A belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében nem 
permetezzen közvetlenül folyadékot a képernyőre és vigyázzon, hogy ne kerüljön 
folyadék a HP iPAQ belsejébe! Szappan és más tisztítószer hatására a képernyő 
elszíneződhet illetve károsodhat. 
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Szinkronizáció a számítógéppel 

 

A Microsoft ActiveSync használata 
 
A Microsoft ActiveSync egy szinkronizációs program, amelyet az asztali 
számítógépre vagy a laptopra kell telepíteni, és amelynek segítségével adatokat 
másolhat a számítógép és a HP iPAQ között. Így csak egyszer kell bevinnie az 
adatokat: vagy a számítógépen, vagy a HP iPAQ-on. Az ActiveSnyc és a 
szinkronizációs kábel segítségével az alábbiakra nyílik lehetősége: 
 

• Fájlokat másolhat (adat, hang, videó) a készülék és legfeljebb két 
számítógép között, hogy mindenhol a legfrissebb információkkal 
rendelkezzen. 

• Alkalmazásokat telepíthet a készülékre. 
• Lementheti és visszaállíthatja a készüléken lévő adatokat. 
• Szinkronizálhatja a linkeket. 
• E-mailt küldhet és fogadhat. 
• Meghívót küldhet találkozóra. 
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Az ActiveSync telepítése 
 
A szinkronizációhoz az akkumulátornak feltöltött állapotban kell lennie. 
 

 FIGYELEM: Az első szinkronizáció előtt hajtsa végre a lentebb található 1. és 2. 
lépést (telepítse a Microsoft ActiveSync-et a számítógépre)! Ezután, amikor a 
program kéri, csatlakoztassa a HP iPAQ-ot a számítógéphez! 
 
A Microsoft ActiveSync telepítése a számítógépre: 
 

1. Helyezze be a készülékhez kapott CD-t a számítógép CD meghajtójába! 
2. Amikor a CD tartalma megjelenik a számítógép képernyőjén, kattintson a 

Start Here feliratra! Kövesse a Setup Wizard utasításait! 
 
 
Amikor a rendszer arra kéri, csatlakoztassa a HP iPAQ-ot a számítógéphez a 
készülékhez kapott kábellel a következő módon: 
 

1. Dugja be a hálózati adapter kerek csatlakozóját a szinkronizációs kábel 
csatlakozójába! 

2. A szinkronizációs kábel csatlakozóját dugja be a HP iPAQ alján található 
csatlakozóba! 

3. Dugja be a hálózati adaptert a konnektorba! 
 
MEGJEGYZÉS: Még ne csatlakoztassa a szinkronizációs kábelt a számítógéphez! 

 

 
 

Használati útmutató  - 15 - 



  

4. Amikor a Setup Wizard kéri, csatlakoztassa a szinkronizációs kábel USB 
csatlakozóját a számítógép USB portjához! 

 

 
 
MEGJEGYZÉS: A HP iPAQ támogatja a soros kapcsolatot. A soros kapcsolaton 
keresztüli szinkronizációhoz soros szinkronizációs kábelt kell használni, ami külön 
kapható. 
 

5. A Setup Wizard megkeresi a számítógépen található programokat, és 
lépésről lépésre végigvezeti az ActiveSync és az egyéb, opcionális 
programok telepítésén. Ha végzett a Setup Wizard-dal, bonthatja a 
számítógép és a HP iPAQ közti kapcsolatot. 
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Szinkronizáció a számítógéppel 
 
Az ActiveSync telepítése után a következőkre nyílik lehetősége: 
 

• Kapcsolatokat (partnership) alakíthat ki, amelyek lehetővé teszik az 
információ szinkronizálását egy második számítógéppel. 

• Kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt információkat (például Contacts 
(Névjegyzék), Calendar (Naptár), Messaging (Üzenetek), Tasks (Teendők), 
Favorites (Kedvencek), Files (fájlok), Notes (Jegyzetek), AvantGo). 

 
MEGJEGYZÉS: Fájlok szinkronizálásakor fogja meg és húzza a kiválasztott fájlokat 
a számítógépről a készülék szinkronizált mappájára. Ha „PC1”-nek nevezte el az 
eszközt a kapcsolat létrehozásakor, a szinkronizált mappa neve „PC1”. 
Szinkronizáláskor a fájlok átkerülnek a PC1 mappába és a PC1 mappából a 
kívánt helyre. 
 

A szinkronizációs beállítások megváltoztatása 
 
Módosíthatja szinkronizációs beállításokat: 
 

• Megváltoztathatja, mikor történjen meg a szinkronizáció. 
• Megváltoztathatja kapcsolat típusát. 
• Kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt fájl típusokat. 
• Kiválaszthatja a szinkronizálni nem kívánt fájlokat és adatokat (például e-

mail csatolt állományok). 
• Meghatározhatja a HP iPAQ-on és a számítógépen lévő információk 

ütközésének kezelésének módját. 
 
 
A szinkronizációs beállítások megváltoztatása: 
 

1. A számítógépen válassza a Start > Programs > Microsoft ActiveSync 
menüpontot! 

2. Az ActiveSync-ben kattintson a Tools > Options menüpontra! 
a. A Sync Options oldalon válassza ki a szinkronizálandó fájlokat és 

információkat! 
b. A Schedule fülön válassza ki, mikor szinkronizálódjon a HP iPAQ és 

a számítógép! 
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c. A Rules fülön állítsa be, hogyan kell a számítógép és a HP iPAQ 
közti információ ütközéseket kezelni! 

3. Érintse meg az OK gombot! 
4. A File menüben válassza a Connection Settings... menüpontot! Válassza ki 

a HP iPAQ és a számítógép közt használni kívánt kapcsolat típusát! 
 

A soros infravörös (IR) kapcsolat használata 
 
A HP iPAQ rendelkezik infravörös porttal. Ha a számítógépnek van infravörös 
portja vagy rendelkezésére áll egy USB-s infravörös adapter, a szinkronizációs 
kábel helyett az infravörös kapcsolat segítségével is szinkronizálhat a HP iPAQ és 
a számítógép között. Az infravörös kapcsolat csak Microsoft Windows 98SE, Me, 
2000 vagy XP operációs rendszerrel rendelkező számítógépek esetén működik. 
 
Infravörös kapcsolat létrehozása: 
 

1. Kövesse a gyártó utasításait az infravörös port telepítéséhez! 
2. Helyezze egyvonalba a HP iPAQ infravörös portját a számítógép 

infravörös portjával, hogy szabad rálátása legyen, és 30 cm-en belül 
legyenek! 

3. A HP iPAQ-on érintse meg a Start > ActiveSync > Tools > Connecti via IR... 
menüpontot! Megkezdődik a szinkronizáció. 

4. A kapcsolat bontásához távolítsa el egymástól a készülékeket vagy érintse 
meg az X-et a képernyő jobb felső sarkában! 
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Fájlok kézi másolása és mozgatása 
 
Fájlokat másolhat a számítógépről és a számítógépre az ActiveSync-ben vagy a 
Windows Explorer-ben az Explore paranccsal. 
 
Fájlok másolása: 
 

1. Hozzon létre kapcsolatot a HP iPAQ és a számítógép között a 
szinkronizációs kábellel! 

2. A számítógépen kattintson a jobb egérgombbal a Start menün! 
3. Kattintson az Explore-ra! Megnyílik a számítógépen található fájlok listája. 
4. Keresse meg az átmásolandó vagy átmozgatandó fájlt! 
5. Ha megtalálta a fájl(oka)t, hagyja nyitva az ablakot! 

 
MEGJEGYZÉS: Előtelepített fájlok és rendszerfájlok nem másolhatóak. 
 

6. A számítógépen kattintson a Start > Programs > Microsoft ActiveSync 
elemre az ActiveSync elindításához! 

7. Az ActiveSync-ben kattintson az Explore elemre! Megnyílik a HP iPAQ-on 
található fájlok listája (a Mobile Device könyvtárban). 

8. Nyissa meg a My Pocket PC > My Documents ablakot és hagyja nyitva! 
9. Húzza át a fájl(oka)t a HP iPAQ és a számítógép között! Ha a program 

engedélyt kér egy fájl átalakítására, hogy az a HP iPAQ-on használható 
legyen, válaszoljon igennel (yes)! 

 
MEGJEGYZÉS: Ha a fájlokat a HP iPAQ-on a My Documents könyvtárba (vagy 
annak egy alkönyvtárába) teszi, biztosíthatja, hogy a programok megtalálják. 
 

10. Ha kívánja, nyissa meg a File Explorer-t a HP iPAQ-on! Érintse meg a My 
Device-t! Ellenőrízze, hogy a fájlok átmásolásra vagy átmozgatásra 
kerültek! 
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Programok telepítése 
 
Az ActiveSync segítségével programokat telepíthet a számítógépről: 
 

1. A szinkronizációs kábellel kösse össze a HP iPAQ-ot és a számítógépet! 
2. Kövesse a program telepítőjének az utasításait! 
3. Ellenőrízze a HP iPAQ képernyőjén, hogy van-e szükség további lépésekre 

a telepítés befejezéséhez! 

Biztonsági mentés és visszaállítás 
 
Az információvesztés kockázatának csökkentése érdekében rendszeresen mentse a 
számítógépre az adatait! A Microsoft ActiveSync segítségével történő biztonsági 
mentésről és a visszaállításról bővebb információt az 5. fejezetben talál 
(„Programok használata”). 
 

Linkek szinkronizálása 
 
Szinkronizálhatja a számítógépen található Favorites listából a weboldalakra 
mutató linkeket, hogy azokat kapcsolat nélkül is megnézhesse a Pocket Internet 
Explorer segítségével. 
 

1. A számítógépen indítsa el az Internet Explorert! 
2. Kattintson a Favorites menüre a kedvencek megtekintéséhez! 
3. Ha a kedvenceket is kijelöli szinkronizálásra, az ActiveSync a következő 

szinkronizáció során a mobil kedvenceket átmásolja a HP iPAQ-re. 
4. Ha a kedvenceket nem jelöli ki szinkronizálásra, az ActiveSync nem 

másolja át a kedvenceket a HP iPAQ-re a következő szinkronizáció során. 
A kedvenc linkek kézi szinkronizálása esetén kövesse a 2. fejezetben a 
„Szinkronizáció a számítógéppel” részben leírtakat! 
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E-mail küldése és fogadása 
 
Küldhet és fogadhat e-mailt a HP iPAQ és a számítógép ActiveSync-kel való 
szinkronizálásával. E-mail küldésekor és fogadásakor az aktuális mappa neve a 
képernyő alján látható. 
 
Bővebb információt az ActiveSync-kel történő levél küldésről és fogadásról a Start 
> Help > Messaging pontban találhat. 
 

Meghívó küldése 
 
Szervezhet megbeszélést és küldhet rá meghívót az ActiveSync használatával. Az 
Üzenetkezelő (Messaging) segítségével megadhatja a megbeszélés adatait, 
amelyet a következő szinkronizáció során küldhet el. 
 
MEGJEGYZÉS: Csak olyanoknak küldhet meghívót, akik Outlook-ot vagy Pocket 
Outlook-ot használnak. 
 
Bővebb információt a Start > Help > View > All Installed Help > Calendar pontban 
találhat. 
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Az akkumulátor kezelése 
 
A készülék akkumulátora vásárláskor csak részben van feltöltve. Ajánlott, hogy a 
készülék használatba vétele előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. 
 
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor teljes feltöltése négy órát is igénybe vehet. 
 
A készülék használ némi energiát a memória és az óra működtetésére. Mikor az 
asztalnál dolgozik, csatlakoztassa a készüléket a hálózati adapterrel a 
konnektorhoz! Utazáskor vigye magával a hálózati adaptert és a szinkronizációs 
kábelt! 
 
FIGYELEM: Tartsa az akkumulátort feltöltött állapotban! A telepített programok és 

egyéb fájlok a RAM-ban vannak tárolva. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a 
telepített programok és egyéb adatok elvesznek és újra kell telepíteni őket. Az 
adatvesztés elkerülése érdekében mindig tartsa feltöltött állapotban az 
akkumulátort! Ha kívánja, korlátozott mennyiségű programot és adatot tárolhat az 
iPAQ File Store mappában, így ha teljesen lemerül az akkumulátor, akkor sem 
vesznek el. 

 

 

Az akkumulátor töltése 
 
A hálózati adapter a konnektorhoz csatlakoztatható. A külön megvásárolható 
adapterrel az autó szivargyújtójáról vagy más, 12V-os áramforrásról is feltöltheti a 
készülék akkumulátorát. 
 
 

 FIGYELEM: Csak a készülékhez kapott hálózati töltőt használja az akkumulátor 
feltöltéséhez! 
 
A HP iPAQ akkumulátorának töltése: 
 

1. A hálózati adapter kerek csatlakozóját dugja be a szinkronizációs kábel 
csatlakozójába! 

2. A szinkronizációs kábel csatlakozóját dugja be a készülék alján található 
csatlakozóba! 

3. Dugja be a hálózati adaptert a konnektorba! 
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FIGYELEM: A Pocket PC és a hálózati adapter károsodását megelőzendő 
 
győződjön meg róla, hogy a csatlakozók helyesen állnak, mielőtt bedugja őket! 
 

 
 

4. Töltés közben az Értesítés/töltés jelzés sárgán villog. Ha a jelzés 
folyamatos sárgára vált, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az 
akkumulátor teljes feltöltése négy órát is igénybe vehet. 

 

Az akkumulátor ellenőrzése 
 
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése: 
 
A Start menüben érintse meg a Settings > System fül > Power  elemet! Ha az 
akkumulátor töltöttsége alacsony, töltse újra a hálózati töltővel! 
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Ötletek az akkumulátor kímélésére 
 
A készülék megfelelő beállításával az akkumulátor lassabban merül le. Az alábbi 
beállítások segítségével megnövelheti az akkumulátor élettartamát. 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ha nem használja a készüléket, csatlakoztassa a hálózati adapterrel a 
konnektorhoz! 
Állítsa be úgy a készüléket, hogy rövid időn belül kapcsoljon ki, ha nem 
használja! Érintse meg a Start > Settings > System fül > Power > Advanced 
fület! Az akkumulátornál állítsa be, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
kapcsoljon ki a készülék! 
Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét! Érintse meg a Start > Settings > 
System fül > Backlight > Brightness fület! Állítsa be a fényerőt! 
Kapcsolja ki a háttérvilágítást! Érintse meg a Start > Settings > System  fül > 
Backlight > Battery Power fület, majd állítsa be, hogy hamar kapcsoljon ki a 
háttérvilágítás, ha már nem használja a készüléket! 
Állítsa be úgy a készüléket, hogy csak külön utasításra fogadjon infravörös 
kapcsolatot! Érintse meg a Start > Settings > Connections fül > Beam pontot, 
majd kapcsolja ki a Receive all incoming beams lehetőséget! 
Beállíthat egy parancsgombot, hogy kikapcsolhassa vele a képernyőt, 
amikor zenét hallgat. Nyissa meg a Windows Mediat, majd érintse meg a 
Tools > Settings > Buttons elemet! A Select Function legördülő listában 
érintse meg a Screen Toggle lehetőséget! Nyomjon meg egy program 
gombot, majd érintse meg az OK gombot! Zenehallgatáskor a kiválasztott 
program gombbal kikapcsolhatja a képernyőt. 
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A képernyő használata 
 

A HP Launch Screen (HP Indítóképernyő, csak bizonyos modellek 
esetén) 
 
Bizonyos modellek esetén az első bekapcsoláskor a Launch Screen 
(Indítóképernyő) jelenik meg. A következő programokat érheti el erről a 
képernyőről: 
 

• 
• 
• 
• 

Zene (Music, Windows Media Player) 
Névjegyzék (Contacts) 
Naptár (Schedule, Calendar) 
Fényképek (Photos, HP Image Zone) 

 

 
 

A Today képernyőre való váltás: 

1. Érintse meg a  jelet, vagy a Start menüben érintse meg a Settings > 
Today > Items fület! 

2. Kapcsolja be vagy ki az iPAQ Entertainment lehetőséget! 
 
MEGJEGYZÉS: Ha az iPAQ Entertainment lehetőség be van kapcsolva, a Today 
képernyő egyéb elemei nem láthatóak. 
 

3. Jelölje ki azokat az elemeket, amelyeket látni kíván a Today képernyőn! 
4. Érintse meg az OK-t! 
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A Today képernyő használata 
 
A készülék első bekapcsolásakor a Today képernyő jelenik meg, amely 
tartalmazza az aktuális dátumot és időt, valamint a napi teendőket.  
 
A Today képernyőhöz visszatérhet bármely programból a Start > Today 
megérintésével. 
 
Érintse meg a 
programok  Érintse meg a kapcsolatok állapotának megtekintéséhez 
indításához  Érintse meg a hangerő beállításához vagy a készülék elnémításához 

Érintse meg a következő találkozó megtekintéséhez, érintse meg és tartsa 
rajta a tollat az idő kijelzés formátumának megváltoztatásához. 

  

Érintse meg a dátum és az idő beállításához. 
Érintse meg az üzenetek elolvasásához. 
Érintse meg a futó programok megtekintéséhez. 
 
Érintse meg új találkozó létrehozásához vagy egy 
találkozó megtekintéséhez. 
 
Érintse meg a tulajdonosi információk beírásához. 
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A Today képernyő testreszabása 
 
Az alábbi beállításokkal módosíthatja a Today képernyő kinézetét: 
 

• 
• 
• 

Beállíthat egy témát 
Beállíthat egy képet háttérképnek 
Kiválaszthatja, mely elemek jelenjenek meg a Today képernyőn 

 
Téma vagy kép beállítása háttérképként: 
 

1. Érintse meg a  jelet, vagy a Start menüben érintse meg a Settings > 
Today > Appearance fület! 

2. Érintsen meg egy témát a listában, vagy a Use this picture as the 
background (Kép használata háttérképként) lehetőséget, majd a Browse 
(Tallózás) gombot! 

3. A kép megkereséséhez használja a File Explorer-t! 
 
A Today képernyőn megjelenő elemek sorrendjének megváltoztatása: 
 

1. Érintse meg a  jelet, vagy a Start menüben a Settings > Today > Items 
fület! 

2. Érintse meg bármely elemet, majd a Move Up (Felfelé mozgatás) vagy a 
Move Down (Lefelé mozgatás) lehetőséget! 

3. Érintse meg az OK-t! 
 
MEGJEGYZÉS: Mindig a dátum jelenik meg legfelül, ezt nem lehet áthelyezni. 
 

4. Érintse meg a Today timeout: elemet, és állítsa be, mennyi idő teljen el a 
Today képernyő megjelenése előtt! 

5. Érintse meg az OK-t! 
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A menüsor és a parancssor 
 
A menüsor jelzi a kapcsolatok állapotát és az időt. A parancssor tartalmazza az 
aktuális program menü füleit, a gombjait, és a végrehajtható parancsait.  
 

 

 
Minden programban a parancssor segíts
 
 

  
 
Menü parancsok       Beviteli mód választása 

Érintse meg egy program elin

Érintse meg egy nemrég használt
elin

Érintse meg további programok közti k
Érintse meg a beállítások testresza

Érintse meg a futó program s
megtek

P

Használati útmutató 
Menüsor 
 
 

dításához 
 
 

 program 
dításához 
ereséshez 
básához 

úgójának 
intéséhez 
arancssor 
  

Érintse meg új tétel létrehozásához 

égével hajthat végre feladatokat. 
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Állapotjelző ikonok 
 
A menüsorban vagy a parancssorban az alább bemutatott ikonok jelenhetnek 
meg. Az ikon megérintésével bővebb információhoz juthat az adott tétellel 
kapcsolatban. 
 

Ikon Leírás 

 
Nincs aktív kapcsolat a számítógéppel. 

 
Aktív kapcsolat a számítógéppel. Ez az ikon csak akkor jelenik 
meg, ha van aktív kapcsolat. 

 
A Microsoft ActiveSync szinkronizációs tevékenységet végez. 

 
A hangszóró be van kapcsolva. Érintse meg az elnémításhoz. 

 
A hangszóró ki van kapcsolva. Érintse meg a hangszóró 
bekapcsolásához. 

 Ez a program fut. Az ikon megérintésével ikonizálhatja a 
programot (így a program továbbra is fut, de nem látható a 
képernyőn). 

 
A HP iPAQ és a számítógép össze vannak kötve. Ez az ikon csak 
akkor jelenik meg, ha van aktív kapcsolat. 

 

Felbukkanó menük 
 
A felbukkanó menükkel végre lehet hajtani egy műveletet az adott elemen. A 
művelet végrehajtásához érintse meg és tartsa a tollat a kívánt elemen! Amikor 
megjelenik a menü, érintse meg a kívánt műveletet! Ha meggondolja magát, 
érintse meg a képernyőt bárhol a menün kívül a menü bezárásához! 
 
Felbukkanó főmenü 
 
A felbukkanó főmenü segítségével kivághat vagy mozgathat (cut), másolhat (copy), 
átnevezhet (rename), valamint törölhet (delete) egy elemet, vagy elküldheti e-
mailben vagy fájlként másik készülékre. 
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Hangok és jelzések 
 
Létrehozhat emlékeztetőt különféle eseményekhez (találkozók, feladatok, e-mail 
érkezése) és beállíthatja, hogy a megadott időben vagy üzenet érkezésekor a 
készülék elején található jelző fény zölden villogjon, illetve hangjelzéssel 
figyelmeztesse a készülék. 
 
Emlékeztetők és hangok beállítása: 
 
Érintse meg a Start > Settings > Sounds & Notifications elemet! 
 

• Érintse meg a Sounds fület az eseményekhez rendelt hangjelzés 
engedélyezéséhez! 

 
• Érintse meg a Notifications fület, hogy beállítsa az eseményekhez rendelt 

hangjelzést! 
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Információ létrehozása 
 
A Today képernyőn új információt hozhat létre, például: 
 

1. Érintse meg a  jelet vagy a Start menüben érintse meg a Today > New 
parancsot! 

 
• Találkozók 
• Névjegyek 
• Excel munkafüzetek 
• Üzenetek 
• Jegyzetek 
• Teendők 
• Word dokumentumok 

 
2. Válassza ki a felbukkanó menüben, milyen új tételt kíván létrehozni! 
3. Érintse meg az OK gombot, ha létrehozta az új tételt! 

 

A képernyő orientációjának beállítása 
 
A képernyő állhat függőlegesen vagy vízszintesen. 
 
A képernyő orientációjának beállítása: 
 
A Start menüben érintse meg a Settings > System fül > Screen elemet! 
 
MÁSKÉPPEN: Érintse meg és tartsa a tollat a Today gombon, hogy az álló 
(függőleges, portrait) és a fekvő (vízszintes, landscape) mód között váltson! 
 

A szöveg méretének beállítása 
 
A képernyőn látható információ mennyisége függ a szöveg méretétől. 
 

1. A Start menüben érintse meg a Settings > system fül > Screen > Text Size 
fület! 

2. Húzza a gördítősávot a kívánt betűmérethez! 
3. Érintse meg az OK-t! 
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Információ keresése 
 
Kereshet a My Documents könyvtárban és annak alkönyvtáraiban. 
 
Program vagy fájl megkeresése: 
 

1. A Start menüben érintse meg a Programs > Find menüpontot! 
 

• 

• 

Ha tudja a fájl nevét, érintse meg a Find: mezőt és írja be a fájl 
nevét! 
Ha nem tudja a fájl pontos nevét, de ismeri a típusát, válasszon egy 
adattípust a legördülő listából! 

 
2. Érintse meg a Go-t! 
3. Az eredménylistában érintsen meg egy elemet a megnyitásához! 
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Programok használata 
 

Programok telepítése 
 
A Microsoft ActiveSync és a szinkronizációs kábel segítségével telepíthet 
programokat a HP iPAQ-ra a következő módokon: 
 

• 

• 

A HP iPAQ-ról vagy a számítógépről az .exe vagy a .cef kiterjesztésű 
programok átmásolásával. 
Másik készülékről, ha a program kiterjesztése .cab. 

 
Programok telepítésekor használja a HP iPAQ-nak és a Windows Mobile 
Operating System-nek megfelelő verziót! Kövesse a program telepítési útmutatóját! 
 

Program ikonizálása 
 
A program ikonizálása esetén a program továbbra is fut, de nem látható a 
képernyőn. Futó program ikonizálásához érintse meg a képernyő jobb felső 
sarkán látható  jelet! 
 

Program bezárása 
 
A szabad memória függvényében a programok automatikusan bezárásra 
kerülnek, de kézzel is bezárhat egy programot a hatékonyság növelése 
érdekében. 
 
A futó programok listájának megtekintése és program bezárása: 
 

1. A Start menüben érintse meg a Settings > System fül > Memory pontot! 
2. Érintse meg a Running Programs (Futó programok) fület! 

 
Ha a háttérben fut egy program, az Activate megérintésével hozhatja az előtérbe. 
 
A program bezárásához érintse meg a programot, majd a Stop-ot! 
 
Minden program bezárásához érintse meg a Stop All gombot! 
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HP Task Switch 
 
A HP Task Switch segítségével válthat a futó programok között, vagy bezárhat egy 
vagy minden futó programot. 
 
Alapértelmezés szerint a HP Task Switch a háttérben fut a HP iPAQ-on. 
 
A HP Task Switch-csel kapcsolatos információkat a Start > Help > View > All 
Installed Help > HP Task Switch pontban találhat. 
 
Kétféle módon érheti el a HP Task Switch-et: 
 

• Érintse meg a HP Task Switch ikont a Today  képernyő jobb alsó sarkában, 

a parancssorban ( ), vagy 
• válassza a Start > Programs > HP Task Switch pontot! 

 
A HP Task Switch-et kétféle módban használhatja. A Start > Programs > HP Task 
Switch > Settings pontban választhatja ki a használni kívánt módot. Megjelenik a 
következő képernyő: 
 

 
 
Icon pad módban a következőképpen néz ki a képernyő: 
 

 

 
Minden futó program 

bezárása 
Programok közti váltás 

a 

Használati útmutató  
Az aktuális program 
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Menu on taskbar módban a képernyő a következőképpen néz ki: 
 

 
 

Program gombok 
 
Alapértelmezés szerint a HP iPAQ-on található gombok adott programokat 
indítanak el. 
 
Másik program hozzárendelése egy gombhoz: 
 

1. 
2. 
3. 

A Today képernyőn érintse meg a Start > Settings > Buttons pontot! 
Érintsen meg egy gombot! 
Az Assign program: (Program hozzárendelése) legördülő listából válassza 
ki a gombhoz hozzárendelni kívánt programot! 

 
A következő táblázatban megtalálja az alapértelmezett programok listáját. A 
gombhoz rendelt elsődleges programot a gomb megnyomásával indíthatja el. A 
másodlagos programot úgy indíthatja el, hogy megnyomja és nyomva tartja a 
gombot két másodpercig. 
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Gomb Művelet Program Leírás 

 Megnyomni Calendar 
(Naptár) 

Események és emlékeztetők beállítása. A 
napi események a Today képernyőn 
láthatóak. 

 Megnyomni 
és tartani 

Windows 
Media Player 

Digitális hang és videó fájlok lejátszása. 

 Megnyomni Contacts 
(Névjegyzék) 

Barátok és kollégák adatainak tárolása. 

 Megnyomni 
és tartani 

HP Image Zone Képek és diavetítések megtekintése. 
Képek megjelenítése SD kártyáról. 

 Megnyomni Messaging 
(Üzenetkezelő) 

Az ActiveSync telepítése után e-maileket 
küldhet és fogadhat a HP iPAQ-on vagy a 
számítógépen a segítségével. E-mail 
küldéséhez és fogadásához rendelkeznie 
kell az Internet szolgáltatótól (ISP) vagy a 
munkaadójától kapott e-mail címmel. 

 Megnyomni 
és tartani 

Record 
(a Notes-ban) 

Hangfelvétel WAV fájlba, amelyet 
visszahallgathat vagy hozzárendelhet egy 
képhez. Alapértelmezés szerint a felvétel 
a Notes programban érhető el. 

 Megnyomni Today Nyitólap, ahonnan minden funkció 
elérhető. 

 Megnyomni 
és tartani 

Képernyő 
forgatása 
(álló/fekvő) 

A képernyő orientációjának 
megváltoztatása (álló (portrait) vagy fekvő 
(landscape)). 

 Megnyomni Be-/kikapcsolás A HP iPAQ be- és kikapcsolása. 

 Megnyomni 
és tartani 

HP Profiles A beállítások (hangerő, riasztás, fényerő) 
elmentése. Aktiválja a környezetnek 
megfelelő profilt. (Megjegyzés: A 
készüléknek bekapcsolt állapotban kell 
lennie.) 
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A program gombok zárolása 
 
A program gombok zárolásával elkerülheti, hogy véletlenül megnyomja az 
egyiket. 
 

1. Érintse meg a Start > Settings > Buttons > Lock fület! 
2. Érintse meg a Disable all buttons except power button (Minden gomb 

letiltása a bekapcsoló gomb kivételével) elemet, majd az OK-t! 
 
MEGJEGYZÉS: A bekapcsoló gomb nem zárolható. A készülék bekapcsolása 
feloldja a többi gomb zárolását. 
 

HP Profiles 
 
A HP Profiles segítségével könnyen az aktuális körülményekhez igazíthatja a HP 
iPAQ beállításait. 
 
Az alábbiakra használhatja a HP Profiles-t: 
 

• 
• 
• 
• 

A háttérvilágítás be- és kikapcsolása 
A képernyő be- és kikapcsolása 
Program gombok zárolása 
A készülék kikapcsolása 

 
Testre szabhatja a profilokat és elmentheti őket a memóriába. Így egyetlen 
érintéssel gyorsan aktiválhatja a megfelelő beállításokat. 
 
MEGJEGYZÉS: Ez a képernyő bizonyos idő után bezáródik, ha nem használja. Ha 
bezáródik, mielőtt elvégezné a beállításokat, érintse meg és tartsa nyomva a 
bekapcsoló gombot két másodpercig. 
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A HP Profiles elindítása: 
 

• 

• 

Kapcsolja be a HP iPAQ-ot, majd nyomja meg és tartsa nyomva a 
bekapcsoló gombot két másodpercig. Megjelenik a HP Profiles képernyő. 
 
Vagy: 
Érintse meg a Start > Settings > System fül > HP Profiles elemet! 

 

 

 
 
Beállítások 
 
 
 
Profilok 

 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

A háttérvilágítás beállításához érintse meg a Backlight Off (Ki) vagy On (Be) 
lehetőséget! 
A képernyő beállításához érintse meg a Display Off (Ki) vagy On (Be) 
lehetőséget! 
A gombok zárolásához vagy engedélyezéséhez érintse meg az All Keys 
Lock elemet! 
A HP iPAQ kikapcsolásához érintse meg a Suspend elemet! 
A profil beállításainak megváltoztatásához érintse meg a Profiles Setting 
elemet! 
Az alkalmazás bezárásához érintse meg az Exit elemet! 
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Beállítások elmentése profilba 
 
A HP iPAQ-ban gyárilag ötféle profil van beállítva különböző hangerővel, 
fényerővel, és akkumulátor kímélő beállításokkal. Ezeket használhatja, átnevezheti, 
illetve testreszabhatja: 
 

• 
• 
• 
• 
• 

Silent (Halk) 
Normal (Normál) 
Meeting (Megbeszélés) 
Outdoor (Utcai) 
User (Felhasználó által definiált) 

 
Ezeket a profilokat átnevezheti, de nem törölheti őket. 
 
Profil átnevezése: 
 

1. Érintse meg a Start > Settings > System fül > HP Profiles menüpontot! 
2. Az aktív profil jelenik meg elsőként. Válasszon ki egy profilt a HP Profiles 

legördülő listából! 
3. Érintse meg a Rename parancsot! 
4. Amikor megjelenik a billentyűzet, írja be az új nevet! 
5. Érintse meg az OK-t! 

 
Érintsen meg egy ikont a képernyő jobb oldalán! Megnyílik egy új képernyő, ahol 
beállíthatja a riasztások hangerejét, a fényerőt, illetve hogy a készülék mennyi idő 
után kapcsoljon ki. 
 

 

Hangerő beállítása 
 
Fényerő beállítása 
Energiatakarékos mód 
beállítása 
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Hangerő beállítása profilban 
 

1. A HP Profiles legördülő listában válassza ki a megváltoztatni kívánt profilt, 
majd érintse meg a hangszóró ikont! 

2. A hangerő beállítása képernyőn érintse meg az Alerts On (Jelzés 
bekapcsolása) vagy az Off (Jelzés kikapcsolása) lehetőséget! 

3. Húzza a görgetősávot a kívánt szintre! A görgetősáv mozgatásakor 
hallható egy minta jelzés. 

4. Érintse meg az OK-t! 
 
Fényerő és háttérvilágítás beállítása profilban 
 
A fényerőnek és a háttérvilágításnak nagy szerepe van abban, hogy mennyi idő 
alatt merül le az akkumulátor. Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében 
csökkentheti a fényerőt, illetve beállíthatja úgy, hogy hamar kapcsoljon ki a 
háttérvilágítás, ha nem használja a készüléket. 
 
A fényerő beállítása: 
 

1. Érintse meg a Brightness ikont! 
2. A görgetősávot húzza balra vagy jobbra! 
3. Érintse meg a Turn off backlight if device is not used for (Háttérvilágítás 

kikapcsolása ... idő után) elemet, majd válassza ki a legördülő listából a 
kívánt időtartamot! 

4. Érintse meg az OK-t! 
 
A készülék kikapcsolása adott idő után 
 
Az, hogy a HP iPAQ be van kapcsolva, fontos szerepet játszik az akkumulátor 
üzemidejében. Az üzemidő növelése érdekében beállíthatja, hogy hamar 
kapcsoljon ki a készülék, ha nem használja. 
 
A kikapcsolás késleltetésének beállítása: 
 

1. Érintse meg a Power ikont! 
2. Érintse meg a Turn off device if not used for (Készülék kikapcsolása ... idő 

után) elemet, majd válassza ki a legördülő listából a kívánt időtartamot! 
3. Érintse meg az OK-t! 
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HP Image Zone 
 
A HP Image Zone segítségével képeket és videó klippeket nézhet, valamint 
diavetítést készíthet belőlük. Rögzíthet hangot és hozzárendelheti a hangot 
képekhez is. 
 
A HP Image Zone segítségével az alábbiakra nyílik lehetősége: 
 

• 
• 
• 

A HP iPAQ-on vagy a memóriakártyán tárolt képek megnézése 
Hang rögzítése képekhez 
Diavetítés futtatása 

 
MEGJEGYZÉS: A HP Image Zone-ról bővebb információt a HP Image Zone 
programban a  > Help megérintésével kaphat. 
 

Képfájlok kezelése 
 
A HP Image Zone elindítása: a Start menüben érintse meg a Programs > HP Image 
Zone menüpontot! 
 
A nézegető tallózó módban nyílik meg, és az aktuális könyvtárban lévő képekről 
kicsinyített képeket láthat. 
 
Más könyvtárban lévő képek megnézése: 
 

1. Érintse meg a Folders ikont és érintsen meg egy másik könyvtárat! 
2. Érintse meg az OK-t! 
3. Ha megtalálta a képet, érintse meg a hozzá tartozó kisképet! 

 

Használati útmutató  - 41 - 



  

Kép megtekintése teljes képernyőn 
 
Ha egy képet teljes képernyőn kíván megtekinteni, illetve nagyítani vagy 
kicsinyíteni akarja: 
 

1. Válassza ki a képet a kisképének megérintésével! 
2. Érintse meg a Tools > View Image menüpontot, vagy az előnézeti ablakot! 
3. Az eszköztár ikonjainak segítségével kicsinyítheti illetve nagyíthatja a 

képet. Ha túl nagy a kép, és nem fér el a képernyőn, a tollal arrébb 
húzhatja a képet vagy a program ikonjai segítségével is mozgathatja. 

4. Másik kép megnézéséhez érintse meg az OK-t! 
 

       

Előnézeti terület 
 
 
 
Kisképek 
Az aktuális kép részlete 
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HP Image Zone ikonok 
 
A következő táblázat bemutatja a HP Image Zone ikonjait. 
 
Ikon Leírás 

 Nagyítás és kicsinyítés. 

 Diavetítés elindítása. 

 Mappa váltás. 

 Kép törlése. 

 Hang rögzítése a képhez. 

 Kép elküldése számítógépre. 

 Kép kinyomtatása. (Megjegyzés: ehhez egy további programra van 
szükség.) 

 Előre és hátra görgetés a képek listájában. 

 Kép kicsinyítése és nagyítása. 

 Kép széthúzása és összenyomása. 

 Megadja, a kép hány százalékára van kicsinyítve/nagyítva. 

 A felvétel ablak mozgatása. 

 Felvétel leállítása. 

 Felvétel elindítása. 

 Felvétel lejátszása. 

 Felvétel törlése. 
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Hang csatolása képhez 
 
Hozzárendelhet egy hangot egy képhez, hogy a kép megtekintése közben a 
kiválasztott hang lejátszásra kerüljön. A kép kisképénél látható hangszóró ikon 
jelzi, ha a képhez hang van rendelve. 
 
Hang hozzárendelése képhez: 
 

1. Válassza ki a képet a kisképének megérintésével! 
2. Érintse meg a kazetta (Casette) ikont! 
3. Érintse meg a Record ikont! 
4. Beszéljen a mikrofonba, vagy rögzítse a képhez rendelendő hangot! 
5. Érintse meg a Stop ikont! 

 
A felvétel beállításainak megváltoztatása: 
 

1. Érintse meg a Tools > Settings > Audio fület! 
2. Érintsen meg egy felvétel beállítást! 
3. Érintse meg az OK-t! 

Diavetítés futtatása 
 
Diavetítés készítéséhez egy könyvtárba kell csoportosítania a képeket. 
 

1. Érintse meg a Folders ikont! 
2. Érintse meg a New Folder ikont új mappa létrehozásához! 
3. Adjon nevet az új könyvtárnak! 
4. Másolja át a megtekinteni kívánt képeket az új könyvtárba! 
5. Indítsa el a diavetítést az aktuális könyvtárból a Slideshow (Diavetítés) ikon 

megérintésével vagy a vezérlőgomb megnyomásával! 
 
Diavetítés közben a képernyő megérintésével megjelenítheti a vezérlő elemeket, 
amelyek segítségével előre ill. hátra mozoghat a diák között, vagy befejezheti a 
diavetítést. 
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A diavetítés sebességének beállítása, illetve áttűnési hatások beállítása: 
 

1. Érintse meg a Tools > Settings > Slideshow fület! 
2. Végezze el a beállításokat! 
3. Érintse meg az OK-t! 

 

Az iPAQ File Store használata 
 
Ha az iPAQ File Store-ban tárolja a programokat és az adatokat, akkor nem 
törlődnek teljes újraindítás esetén sem, valamint akkor sem, ha teljesen lemerül az 
akkumulátor. 
 
Fájlok tárolása az iPAQ File Store-ban: 
 

1. A Start > Programs > File Explorer > My Documents > My Device 
kiválasztása után keresse meg a kívánt fájlokat és programokat! 

2. Másolja át az elmenteni kívánt programokat és fájlokat: 
• 

• 

Egy fájl kiválasztásához érintse meg a fájlt és tartsa rajta a tollat, hogy 
kijelölődjön. 
Több fájl kiválasztásához érintse meg és húzza végig a tollat a 
kijelöléshez, majd érintse meg és tartsa a tollat a fájlokon! 

3. A felbukkanó menüben érintse meg a Copy-t! 
4. Nyissa meg az iPAQ File Store-t a Start > Programs > File Explorer > My 

Documents > My Device > iPAQ File Store megérintésével! 
5. Érintse meg és tartsa a tollat bárhol a képernyőn! A felbukkanó menüben 

érintse meg a Paste-t! 
 
Érdemes tudni, mennyi memória áll rendelkezésre az iPAQ File Store-ban. A 
rendelkezésre álló memória megtekintése: 
 

1. Érintse meg a Start > Settings > System fül > Memory > Storage Card fület! 
2. Érintse meg az iPAQ File Store-t a legördülő listából a rendelkezésre álló 

memória megtekintéséhez! 
 

Használati útmutató  - 45 - 



  

Biztonsági mentés 
 
Használja a Microsoft ActiveSync Backup  programot a biztonsági mentés 
elkészítéséhez és a visszaállításhoz! Az adatvesztés veszélyének csökkentése 
érdekében rendszeresen készítsen biztonsági mentést! 
 
MEGJEGYZÉS: Telepítenie kell az ActiveSync-et, mielőtt az ActiveSync Backup 
programot használja! 
 

Biztonsági mentés és visszaállítás az ActiveSync használatával 
 
A biztonsági mentés készítése illetve a visszaállítás előtt zárjon be minden 
alkalmazást a készüléken! 
 
 

 FIGYELEM: A visszaállítás során a HP iPAQ-on az adatok felülíródnak a biztonsági 
mentésben szereplő adatokkal. 
 
 
Biztonsági mentés/visszaállítás: 
 

1. Kösse össze a HP iPAQ-t a számítógéppel! 
2. A számítógépen indítsa el a Microsoft ActiveSync programot a Start > 

Programs > Microsoft ActiveSync-re való kattintással! 
3. Az ActiveSync-ben kattintson a Tools > Backup/Restore menüpontra! 
4. Kattintson a Backup (Biztonsági mentés készítése) vagy a Restore 

(Visszaállítás) fülre, és végezze el a beállításokat! 
5. Kattintson a Backup Now vagy a Restore Now gombra! 
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A HP iPAQ-on elérhető programok 
 
A következő táblázat tartalmazza a HP iPAQ-on megtalálható programok listáját. 
A készülékhez mellékelt CD-ről további programokat telepíthet. 
 
HP iPAQ program Leírás 
Experience HP iPAQ A HP iPAQ képességeit bemutató videó lejátszása. 
HP Asset Viewer A készülék jellemzőinek megjelenítése: memória, operációs 

rendszer, szériaszám, modell, termék verziószám. 
HP Image Zone Képek megtekintése és diavetítés futtatása. SD kártyán 

tárolt képek megjelenítéséhez is használható. 
HP Profiles Beállítások (riasztás hangerő, háttérvilágítás, 

energiatakarékos opciók) elmentése és gyors beállítása. 
HP Task Switch Futó programok közti váltás. 
iPAQ File Store Állandó tár, az ide mentett programok és adatok nem 

vesznek el az akkumulátor teljes lemerülése esetén sem. 
SelfTest Önteszt. 
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A következő táblázatban a HP iPAQ-on található Microsoft Windows Mobile 
programok vannak felsorolva. 
 
Microsoft Windows 
Mobile program 

Leírás 

ActiveSync Információk szinkronizálása a HP iPAQ és a számítógép 
között, hogy mindkét készüléken az aktuális információk 
legyenek elérhetőek. Mielőtt a HP iPAQ-t a számítógéphez 
csatlakoztatja, mindenképpen telepítse az ActiveSync-et a 
számítógépre! 

Calculator Számológép. 
Calendar Találkozók, megbeszélések és egyéb események ütemezése, 

melyekre emlékeztető is beállítható. Az aktuális napi 
események láthatóak a Today képernyőn is. 

Connections A HP iPAQ csatlakoztatása az Internethez vagy a helyi 
hálózathoz és weboldalak böngészése, e-mail küldés és 
fogadás, valamint szinkronizáció ActiveSync-kel. 

Contacts Barátok és munkatársak adatait tartalmazó lista. 
Messaging E-mail küldése és fogadása az Interneten keresztül, ha 

telepítette az ActiveSync-et. E-mail küldéséhez és 
fogadásához rendelkeznie kell az internet-szolgáltatójától 
(ISP) vagy a munkáltatójától kapott e-mail címmel. 

MSN Messenger Üzenetek küldése és fogadása. (Internet kapcsolat 
szükséges.) 

Notes Kézzel írt vagy gépelt jegyzetek, rajzok és hangfelvételek 
készítése. 

Pocket Excel Excel munkafüzetek létrehozása és szerkesztése, valamint a 
számítógépen létrehozott munkafüzetek megtekintése és 
szerkesztése. 

Pocket Internet 
Explorer 

Az Internet böngészése és honlapok, programok letöltése 
szinkronizálással vagy az Internetre kapcsolódással. 

Pocket Word Word dokumentumok létrehozása és szerkesztése, valamint 
a számítógépen létrehozott Word dokumentumok 
megtekintése és szerkesztése. 

Settings Gyors hozzáférés a háttérvilágítás, az óra, a memória, az 
energiaellátás, a helyi beállítások, a Today képernyő, a 
jelszó, a hangjelzések, figyelmeztetések beállításaihoz. 

Tasks A tennivalók listájának nyomon követése. 
Windows Media 
Player 9 Series 

Digitális hang és videó fájlok lejátszása. 
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Beviteli módszerek 
 

A beviteli panel használata adatbevitelre 
 
 
FIGYELEM: A kijelző sérülését elkerülendő, érintéshez mindig a készülékhez kapott 
 
tollat vagy az ujját használja! Ne használjon más tollat vagy fém érintőeszközt! 
 
A következő adatbeviteli programok állnak rendelkezésére: 
 

• 
• 
• 
• 

Billentyűzet 
Karakterfelismerő (Letter Recognizer) 
Blokkfelismerő (Block Recognizer) 
Microsoft Transcriber 

 
Az adatbevitelhez először indítson el egy programot, amely képes az adatok 
fogadására, mint például a Jegyzettömböt (Notes), a Naptárat (Calendar), a 
Névjegyzéket (Contacts) vagy a Teendőket (Tasks)! Bármely alkalmazás 
(Calendar, Contacts, Tasks) Notes fülén megnyithatja a beviteli programok 
valamelyikét és a toll segítségével írhat a képernyőre. 
 
MEGJEGYZÉS: A Microsoft Transcriber ingyenes program, amelyet a Microsoft 
weboldaláról tölthet le. 
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A javasolt szavak beállításainak megváltoztatása 
 
Gépelés vagy írás közben a készülék a beviteli panel fölött egy dobozban 
szavakat javasol.  
 
Meghatározhatja az alábbiakat: 
 

• Javasoljon-e a rendszer szavakat? 
• A javaslattételhez szükséges beírandó betűk számát. 
• Az egyidejűleg javasolt szavak számát. 

 
MEGJEGYZÉS: Ez a lehetőség a Transcriber használata esetén nem áll 
rendelkezésre. 
 
A javaslat beállításainak megváltoztatása: 
 

1. A Start menüben érintse meg a Settings > Input > Word Completion fület! 
  

 
 

2. Adja meg a javaslattételhez szükséges betűk számát! 
3. Adja meg a javasolandó szavak számát! 
4. Érintse meg az OK gombot! 

 
MEGJEGYZÉS: Ha nem kívánja, hogy a készülék szavakat javasoljon, kapcsolja ki 
a jelölőnégyzeteket! 
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Írás a billentyűzet használatával 
 
A toll és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával szöveget vihet be a 
képernyőre a betűk, számok és jelek megérintésével. 
 

1. Bármely alkalmazásban érintse meg a felfelé mutató nyilat az Input Panel 
ikon mellett, majd a Keyboard lehetőséget! 

 

       

Érintse meg a jeleket! 

 
   Input Panel 
 
MEGJEGYZÉS: A jelek (szimbólumok) megjelenítéséhez érintse meg az 123 
gombot! 
 

2. Érintsen meg egy betűt, jelet vagy számot! 
3. Érintse meg a Return gombot! 
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Írás a karakterfelismerő használatával 
 
A toll és a karakterfelismerő használatával betűket, számokat és jeleket írhat a 
képernyőre. Alkosson szavakat és mondatokat nagybetűk, kisbetűk és jelek 
beírásával! 
 
A toll és a karakterfelismerő használata: 
 

1. Érintse meg a felfelé mutató nyilat az Input Panel mellett bármely 
alkalmazásban! 

2. Érintse meg a Letter Recognizer-t (Karakterfelismerő)! 
3. Írjon betűt vagy szimbólumot a szaggatott vonal és az alapvonal közé! 

a) Nagybetű beírásához írjon egy betűt az ABC jelű mezőbe! 
b) Kisbetű beírásához írjon egy betűt az abc jelű mezőbe! 
c) Szám vagy jel beírásához írjon egy számot vagy jelet az 123 jelű 

mezőbe! 
 
A képernyőre írt jeleket szöveggé alakítja a szoftver. 
 
MEGJEGYZÉS: A Karakterfelismerő hatékony működése érdekében a szaggatott 
vonal és az alapvonal közé írja a karaktereket! 

• Ha a „p”-hez hasonló betűt ír, a betű felső felét a szaggatott vonal és az 
alapvonal közé írja, az alsó részét pedig az alapvonal alá! 

• Ha a „b”-hez hasonló betűt ír, a betű alsó felét a szaggatott vonal és az 
alapvonal közé írja, a felső részét pedig a szaggatott vonal fölé! 

 
 
MEGJEGYZÉS: A Letter Recognizer használatával kapcsolatos további segítséget 
kaphat, ha megnyitja a programot és a szövegmező melletti kérdőjelet megérinti. 
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Írás a blokkfelismerő használatával 
 
A toll és a blokkfelismerő használatával betűket, számokat és jeleket írhat a 
megadott helyre. Alkosson szavakat és mondatokat a betűk és számok beírásával 
a megfelelő helyre! 
 
Írás a Block Recognizer használatával: 
 

1. Érintse meg az Input Panel melletti felfelé mutató nyilat bármely 
alkalmazásban! 

2. Érintse meg a Block Recognizer menüpontot! 
3. Írjon szót, betűt vagy jelet a szálkeresztek közé! 

a) Szöveg beírásához írjon egy betűt az „abc” jelű mezőbe! 
b) Számok vagy jelek beírásához írjon egy számot vagy jelet az „123” 

jelű mezőbe! 
 
A képernyőre írt jeleket a szoftver szöveggé alakítja. 
 
MEGJEGYZÉS: A Block Recognizer használatával kapcsolatos további segítséget 
kaphat, ha megnyitja a programot és megérinti a képernyő jobb alsó részén a 
kérdőjelet. 
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Írás a Microsoft Transcriber használatával 
 
A toll és a Microsoft Transcriber használatával szavakat, betűket, számokat és 
jeleket írhat bárhol a képernyőn. A Microsoft Transcribert a Microsoft 
weboldaláról töltheti le. 
 
Írás a tollal és a Microsoft Transcriber-rel: 
 

1. Érintse meg az Input Panel melletti felfelé mutató nyilat bármely 
alkalmazásban! 

2. Érintse meg a Transcriber menüpontot a Transcriber Intro megjelenítéséhez! 
Tanítsa meg a Transcriber-nek az írását! Érintse meg a parancssorban az 
„ ” gombot a Letter Shapes képernyő megjelenítéséhez, és kövesse az ott 
látható utasításokat! 

3. Érintse meg az OK gombot! 
4. Érintse meg a New parancsot! 
5. Kezdjen el írni a képernyőre! A beírt jeleket a szoftver szöveggé alakítja. 

 
MEGJEGYZÉS: A Microsoft Transcriber használatával kapcsolatos további 
segítséget kaphat, ha megnyitja a programot és megérinti a képernyő alján a 
kérdőjelet. 

 

Rajzolás és írás a képernyőre 
 
A tollat normál tollként is használhatja a képernyőre való rajzoláshoz. 
 

1. A Start menüben érintse meg a Notes > New parancsot, vagy a Calendar, 
a Contacts, vagy a Tasks programon belül a Notes fület! 

2. Érintse meg a Pen (Toll) elemet az írásmódba való váltáshoz! 
3. Írjon vagy rajzoljon a képernyőre! 
4. Érintse meg az OK gombot! 
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Az írás átalakítása szöveggé 
 
Szöveggé alakíthatja kézírását, ha a tollal ír a Notes alkalmazásban vagy a 
Calendar, Contacts vagy Tasks alkalmazások Notes fülén. 
 
Az írás szöveggé alakítása: 
 

1. A Start menüben érintse meg a Notes menüpontot vagy a Notes fület a 
Calendar, Contacts vagy a Tasks alkalmazások egyikében! 

2. Érintsen meg egy feljegyzést a megnyitásához! 
3. Érintse meg a Tools > Recognize parancsot! 

 
MEGJEGYZÉS: Ha a rendszer nem ismeri fel a szót, akkor nem alakítja át. 
 

Javaslatok az íráshoz 
 
Nem minden betűt vagy szót sikerül felismerni. Ilyenkor ezeket a rendszer 
figyelmen kívül hagyja. Az alábbi módon javíthatja az írás felismerését: 
 

• 
• 
• 

Írjon szépen! 
Érintse meg a Tools menüt és nagyítsa ki a képet a bevitel idejére! 
Emelje ki a szó elejét és a végét úgy, hogy nagy helyet hagy a szavak 
közt! 
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Bővítőkártyák 
 
Kibővítheti a HP iPAQ memóriáját és a kapcsolódási lehetőségeit a következő 
módokon: 
 

• 
• 

SDIO kamera vagy egyéb SDIO eszközök csatlakoztatása 
A készülék memóriájának bővítése 

 
MEGJEGYZÉS: A bővítőkártyák külön kaphatóak, a HP iPAQ csomagja nem 
tartalmazza. 
 
Ha bővítőkártyát vagy egyéb kelléket kíván vásárolni, látogassa meg a 
www.hp.com/go/ipaqaccessories weboldalt! 
 

Secure Digital (SD) kártya behelyezése és eltávolítása 
 
A kártya behelyezése előtt távolítsa el a védőlapot! 
 

1. Keresse meg a bővítőcsatlakozót a készülék tetején! 
2. Nyomja le és távolítsa el a védőlapot ! 

 

 
 

3. Amikor a védőlap kiugrik, távolítsa el a bővítőcsatlakozóból ! 
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 FIGYELEM: A védőlap eltávolításához először nyomja le, majd várjon, míg kiugrik 
és könnyen eltávolíthatóvá válik. A kártya erőszakos eltávolítása károsíthatja a 
kártyát és/vagy a HP iPAQ-ot. 
 

4. Helyezze be a bővítőkártyát a csatlakozóba és határozottan tolja be ! 
 

MEGJEGYZÉS: Ha a készülék nem ismeri fel a bővítőkártyát, kövesse a gyártó 
telepítési útmutatóját! 
 

 

Memóriakártya tartalmának megtekintése 
 
Memóriakártya tartalmának megtekintése: 
 

1. A Start menüben érintse meg a Programs > File Explorer > My Device 
menüpontot! 

2. Érintse meg a My Device-on belül azt a könyvtárat, amelynek a tartalmát 
meg kívánja tekinteni! 
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Kapcsolódás az Internethez 
 
Az Internet kapcsolat létrehozásához és e-mail küldéséhez és fogadásához létre 
kell hoznia egy kapcsolatot egy Wi-Fi kártya vagy egy Secure Digital Input/Output 
(SDIO) modem kártya segítségével (mindkettő külön kapható). Az egyik kártyát be 
kell helyeznie a bővítő csatlakozóba az Internethez való hozzáféréshez, illetve e-
mail küldéséhez és fogadásához. 
 

Az Internet tallózása 
 
Ha van Internet kapcsolat, a Pocket Internet Explorer segítségével megtekinthet 
weboldalakat a HP iPAQ-on, ha megadja az oldal címét (URL, Universal Resource 
Locator) a címmezőben (Address bar). 
 
MEGJEGYZÉS: A HTML 4.0-t, DHTML-t használó, valamint animált GIF-eket és Java 
appleteket tartalmazó oldalak megtekintéséhez lehet, hogy egyéb programokra is 
szüksége lesz a Pocket Internet Explorer-en kívül. 
 
A web tallózása: 
 

1. A Start menüben érintse meg az Internet Explorer > Address Bar elemet! 
 
MEGJEGYZÉS: Ha a címmező nem látható, érintse meg a View fül > Address Bar 
elemet! 
 

2. Adja meg a megtekinteni kívánt oldal címét (URL) a címmezőben! 
3. Érintse meg a Go-t a weboldal megnyitásához! 

 

Csatlakozás magánhálózathoz 
 

1. Mielőtt hozzákezd, győződjön meg róla, hogy rendelkezik az Internet 
szolgáltató (ISP) telefonszámával, a felhasználó nevével és jelszavával. 
Ezeket az adatokat a hálózati adminisztrátorától tudhatja meg. 

2. Érintse meg a Start > Settings > Connections fül > Connections elemet! 
3. Kövesse a My Work Network súgó utasításait minden kapcsolattípusnál. 

 

Használati útmutató  - 58 - 



  

A Kedvencek lista használata 
 
Ha van Internet kapcsolat, a Pocket Internet Explorer segítségével megtekintheti a 
korábban meglátogatott weboldalakat, amelyeknek elmentette a linkjék a Favorites 
(Kedvencek) listában. 
 
Weboldal címének elmentése a Favorites listában: 
 

1. Nyissa meg a weboldalt! 
2. Érintse meg és tartsa a tollat az oldalon, majd érintse meg az Add to 

Favorites elemet! 
 
Weboldal megnyitása a Favorites listából: 
 

1. A Start menüben érintse meg az Internet Explorer-t! 
2. Érintse meg a Favorites menüpontot és válassza ki a meglátogatni kívánt 

weboldalt! 
 
MEGJEGYZÉS: A Pocket Internet Explorer-rel kapcsolatban bővebb információt talál 
a Start > Help > View > All Installed Help > Pocket Internet Explorer pontban. 
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Hibaelhárítás 
 
Az alábbi útmutató segítségével megpróbálhatja megoldani a HP iPAQ-kal 
kapcsolatban felmerülő problémákat. Ajánlott ezt a fejezetet kinyomtatni, hogy 
probléma esetén a rendelkezésére álljon. 

 

Általános problémák 
 
Probléma Megoldás 
Nem látszik 
semmi a 
képernyőn. 

 Kapcsolja be a készüléket! 
 Csatlakoztassa a HP iPAQ-ot a hálózati adapterhez, és 

az adaptert dugja be a konnektorba! 
 Indítsa újra a készüléket: a tollal finoman nyomja meg a 

Reset gombot! 
Hamar lemerül az 
akkumulátor. 

 Ha nem használja a HP iPAQ-ot, csatlakoztassa a 
hálózati adapterhez, az adaptert pedig dugja be a 
konnektorba! 

 Csökkentse a háttérvilágítást! Érintse meg a Start > 
Settings > System fül > Backlight > Brightness fület. A 
háttérvilágítás beállításainál állítsa alacsonyabbra a 
csúszkát! Ezzel kíméli az akkumulátort. 

A háttérvilágítás 
mindig kikapcsol. 

 A háttérvilágítás beállításainál növelje meg a 
kikapcsolási időt! 

 Állítsa be, hogy a háttérvilágítás bekapcsoljon a 
képernyő megérintésekor illetve egy gomb 
megnyomásakor! 

Magammal 
szeretném vinni a 
HP iPAQ-ot 
utazáskor. 

 Mentse el az adatait az ActiveSync segítségével! 
 Szüntesse meg a külső eszközök csatlakoztatását! 
 Vigye magával a hálózati adaptert! 
 Tartsa a HP iPAQ-ot védőtokban és vigye magával a 

kézipoggyászában! Ha tokot kíván vásárolni, látogassa 
meg a www.hp.com/go/ipaqaccessories vagy a 
www.casesonline.com weboldalt! 

Külföldi utazásra 
magammal 
szeretném vinni a 
HP iPAQ-ot. 

Vigye magával a cél országban használható hálózati 
adaptert! 
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A Messaging 
megnyitásakor 
hibaüzenetet 
kapok vagy 
lefagy a 
program. 

Korlátozza a létrehozott e-mail szolgáltatók számát! 

A Calendar vagy 
a Tasks 
programban 
üzenet 
felvételekor 
hibaüzenetet 
kapok. 

Használjon jobb tömörítésű beállítást a Calendar vagy a Tasks 
programban (8,000 Hz, Mono [8 KB/s] a legtömörebb, 
rendelkezésre álló formátum). Tömörebb felvételi formátum 
beállítása: a Today képernyőn érintse meg a Start > Settings > 
Input > Options fület! 

Látni szeretném a 
mai dátumot. 

1. A Today képernyőn érintse meg a Start > Calendar 
elemet! 

2. Érintse meg a Go to Today gombot a képernyő tetején! 
Nem látom az 
összes 
találkozómat. 

Győződjön meg róla, hogy a létrehozott találkozó a 
kiválasztott kategóriában van-e! 

Nem találom az 
elmentett 
dokumentumot 
vagy 
munkafüzetet. 

A Pocket Word és az Excel csak a My Documents mappában 
vagy az eggyel alatta lévő mappában lévő dokumentumokat 
ismeri fel és jeleníti meg. Például, ha a My Documents-ben 
szereplő Personal mappában létrehozott egy  mappát, a 
benne szereplő dokumentumok nem lesznek láthatóak. 
 
A dokumentum illetve munkafüzet megkereséséhez érintse meg 
a Start > Programs > File Explorer menüpontot, nyissa meg a 
létrehozott mappát és érintse meg a keresett fájlt! 

A készülék 
mindig jelszót kér 
tőlem. 

Érintse meg a Start > Settings > Password menüpontot és 
ellenőrízze a jelszó beállításokat! 

Nem találom a 
fájlokat, 
amelyeket egy 
másik készülékről 
lettek átküldve. 

Ellenőrízze a My Documents mappát. A fogadott fájlok 
alapértelmezés szerint ide kerülnek. 
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ActiveSync 
 
A Microsoft ActiveSync-kel kapcsolatban bővebb információt a 2. fejezetben 
találhat („Szinkronizáció a számítógéppel”). 
 
Probléma Megoldás 
Nem tudok a 
számítógéphez 
csatlakozni a 
szinkronizációs 
kábellel. 

 Győződjön meg róla, hogy a  HP iPAQ csatlakoztatása 
előtt telepítette a számítógépre a Microsoft ActiveSync 
3.7.1 vagy későbbi verzióját! 

 Ellenőrízze, hogy a HP iPAQ csatlakoztatva van-e a 
szinkronizációs kábelhez, és a kábel a számítógéphez! 

 Győződjön meg róla, hogy a HP iPAQ jól van 
csatlakoztatva a kábelhez! 

 Ellenőrízze, hogy Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, 
vagy XP operációs rendszert használ-e, és telepítette a 
Microsoft ActiveSync 3.7.1 vagy későbbi verzióját! 
Ellenőrízze, hogy közvetlenül a számítógép USB portjára 
dugta-e a szinkronizációs kábelt, és nem USB hub-ra! 

 Távolítsa el és telepítse újra az ActiveSync-et! 
 Ha személyes tűzfalat futtat, tiltsa le! Ha így tud 

szinkronizálni, lépjen kapcsolatba a program 
gyártójával, hogy hogyan lehet beállítani a tűzfalat úgy, 
hogy a probléma ne lépjen fel. 

Csatlakoztattam 
a HP iPAQ-ot a 
Microsoft 
ActiveSync 
telepítése előtt. 

1. Bontsa  a kapcsolatot a HP iPAQ és a számítógép 
között! 

2. Windows 98 és 2000 esetén érintse meg a Start > 
Settings > Control Panel > System menüpontot! A 
Device Manager megnyílik. Keresse meg és válassza ki 
az „unknown” (ismeretlen) USB eszközt, majd távolítsa 
el (remove, Windows 2000-ben uninstall)! 

3. Indítsa újra a számítógépet és engedje meg, hogy 
detektálja az USB eszközt. 

4. Telepítse a Microsoft ActiveSync 3.7.1 vagy újabb 
verzióját! 

5. Csatlakoztassa a HP iPAQ-t a számítógéphez! 

Használati útmutató  - 62 - 



  

 
A Microsoft 
ActiveSync nem 
találja a HP 
iPAQ-ot 
szinkronizációkor. 

 Győződjön meg róla, hogy a készülék be van 
kapcsolva! 

 Ellenőrízze a kábelek csatlakoztatását! 
 Húzza ki a HP iPAQ-ból a szinkronizációs kábelt, 

kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gombbal, majd 
csatlakoztassa újra a kábelt! 

 Indítsa újra a készüléket: a tollal finoman nyomja meg a 
Reset gombot! 

 Ellenőrízze a számítógépen az ActiveSync-ben a 
Connection Settings képernyőjén, hogy a használni 
kívánt kommunikációs port aktív-e. 

Nem tudom 
megnyitni a 
leveleket a 
Messagingben a 
Microsoft 
ActiveSync-kel 
történt 
visszaállítás után. 

Szinkronizálja a Microsoft ActiveSync-kel a HP iPAQ-ot a 
számítógéppel! Erről bővebb információt a 2. fejezetben 
(„Szinkronizáció a számítógéppel”) találhat. 

Szinkronizáltam 
egy munkafüzetet 
de a Microsoft 
ActiveSync nem 
alakította át a 
fájlt. 

A Pocket Excel nem támogatja az Excel formázások 
mindegyikét, ezért a Microsoft ActiveSync nem tudja 
szinkronizálni a fájlt. 
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Bővítőkártyák 
 
A bővítőkártyákkal kapcsolatban bővebb információt a 7. fejezetben 
(„Bővítőkártyák”) találhat. 
 
 
Probléma Megoldás 
A HP iPAQ nem 
ismeri fel a 
bővítőkártyát. 

 Ellenőrízze, hogy a megfelelő kártyát a megfelelő 
bővítőhelyre dugta-e be! 

 Ellenőrízze, hogy a bővítőkártyát szorosan behelyezte-e 
a HP iPAQ-ba! 

 Ellenőrízze, hogy a szükséges meghajtóprogramok 
telepítve vannak-e! 

Nem tudom 
behelyezni a 
kártyát. 

 Ellenőrízze, hogy a címke a készülék eleje felé néz-e! 
 Helyes szögben helyezze be a kártyát! 
 Az érintkezős rész álljon a készülék belseje felé! 

Nem tudom 
kivenni az SD 
kártyát. 

Nyomja le a kártyát a rögzítés kioldásához. A kártya kiugrik 
és könnyedén eltávolítható. 

A HP iPAQ nem 
ismeri fel a 
kártyát. 

 Töltse be a kártyához tartozó meghajtó programokat! 
 Indítsa újra a készüléket (a tollal finoman nyomja meg a 

Reset gombot)! 
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Szabályozások 
 

Európai Uniós nyilatkozat 
 
A CE jelzéssel ellátott termékek megfelelnek a Commission of the European 
Community által kibocsátott R&TTE direktívának (1999/5/EC), EMC direktívának 
(89/336/EEC), az alacsony feszültségű eszközökre vonatkozó direktívának 
(73/23/EEC). Az eszköz CE megfelelősége csak akkor érvényes, ha a HP által 
hozzáadott CE jelzésű hálózati adapterrel használják. 
 
Az ezeknek az irányelveknek való megfelelés maga után vonja a következő 
Európai Normáknak való megfelelést (zárójelben az egyenértékű nemzetközi 
szabványok és előírások): 
 

 EN 55022 (CISPR 22) - Elektromágneses Interferencia 
 EN 55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - Elektromágneses 

sugárzástól való védettség 
 EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Erősáramú vezetékek harmonikus 

frekvenciái 
 EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Erősáramú vezetékek okozta vibrálás 
 EN 60950 (IEC 60950) – Termékbiztonság 
 ETS 300 328-2 – A 2.4GHz-es sávban működő, szórt spektrumot használó 

rádióberendezésekre vonatkozó mûszaki követelmények 
 EN 301 489-1, -7, -17 – Általános EMC követelmények rádiós 

készülékekkez szemben 
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Figyelmeztetés az akkumulátorról 
 
VIGYÁZAT: A készülék lítium-ion tölthető akkumulátort tartalmaz. A tűz- és 
égésveszély elkerülése érdekében ne szedje szét, ne törje össze, ne szúrja ki, ne 
zárja rövidre, ne dobja vízbe vagy tűzbe! A cserét kizárólag a HP által 
jóváhagyott szervíz végezheti a HP által biztosított pótalkatrésszel. 

 

 
FIGYELEM: Az akkumulátor helytelen behelyezése robbanásveszélyt okoz. Csak 

azonos vagy a gyártó által ajánlott ekvivalens  típusra cserélje! Az elhasznált 
akkumulátort az utasításoknak megfelelően dobja el. 

 

 
A készülék akkumulátorát a helyi előírásoknak megfelelően kell a szemétbe dobni. 
A kereskedőnél érdeklődjön a helyi szabályozásokról és/vagy akkumulátor 
begyűjtő program létezéséről. 

 
 

Figyelmeztetés a készülékről 
 
 

 VIGYÁZAT: A személyi sérülés, áramütés, tűz és a berendezés károsodásának 
megelőzése érdekében: 

 A hálózati töltőt mindig könnyen elérhető fali csatlakozóba dugja! 
 A készülék csatlakozását a hálózati töltő konnektorból való kihúzásával 

vagy a szinkronizációs kábel számítógépből való kihúzásával szüntesse 
meg! 

 Ne tegyen semmit a vezetékekre! Úgy helyezze el a vezetékeket, hogy 
senki se lépjen rá vagy essen el benne! 

 Ne húzza a vezetéket! Ha ki akarja húzni a töltőt, a töltőt fogja meg! 
 Ne használja a készülékhez kapható átalakítókat az áramellátás 

biztosításához! 
 

Utazás légiközlekedéssel 
 
A repülőgép fedélzetén a légitársaság szabályozza az elektronikus készülékek 
használatát. 
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Specifikációk 
 

Rendszerjellemzők 
 
Jellemző Leírás 
Processzor 203 MHz Samsung 2410 
RAM 32 MB SDRAM 
SD I/O slot SD memóriakártya és SDIO kártya támogatott 
Képernyő 3.5 colos színes transzreflektív QVGA TFT, 240x320 képpont, 

64K színű, álló és fekvő mód 
Háttérvilágítás Többszintű fényerő beállítás 
Hang Mikrofon, hangszóró, 3.5 mm-es sztereó jack csatlakozó 
Infravörös 
(IrDA) 

IrDA, SIR vezetéknélküli adatátvitel maximálisan 115.2KB/s 
sebességgel 30 cm-es távolságon belül 

Külső 
áramforrás 

10W teljesítményű hálózati adapter 

Jelzések 
 

3 üzemmódú jelzés az akkumulátor töltés és üzenet állapot 
jelzésére: 

Villogó zöld LED és hang: üzenet 
Villogó sárga LED: az akkumulátor töltése folyamatban 
Folyamatos sárga LED: az akkumulátor fel van töltve 

Akkumulátor 950 mAh 3.6V lítium-ion akkumulátor, beépített, újratölthető 
Bővítőhelyek 1 SDIO hely (4-bit) szinkronizáció 22 pólusú USB csatlakozóval 

(soros kábel külön kapható) 
Adatátviteli port USB 1.0 
USB/soros 
támogatás 

USB – támogatott 
Soros – támogatott (kábel külön kapható) 
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Fizikai jellemzők 
 
 Egyesült Államok Metrikus 
Hossz 4.47 in. 114 mm 
Szélesség 2.78 in. 70 mm 
Magasság 0.53 in. 13.4 mm 
Súly 4.23 oz 120 g 
 

Működési környezet 
 
  Egyesült Államok Metrikus 

Működési 32°-104°F 0°-40°C Hőmérséklet 
Tárolási -4°-140°F -20°-60°C 
Működési max. 80% max. 80% Relatív 

páratartalom Tárolási max. 80% max. 80% 
Működési 15,000 láb 0-4,572 m Max. tengerszint 

feletti magasság Tárolási 40,000 láb 0-12,192 m 
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