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Przeczytaj przed włączeniem urządzenia
Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft 
Office Outlook �007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać 
przez 60 dni bezpłatnie. Po upływie tego okresu użyteczność programu 
Outlook �007 zostanie w znacznym stopniu ograniczona:

•  nie będzie można pisać i wysyłać nowych wiadomości e-mail ani tworzyć 
nowych kontaktów,

•  nie będzie można synchronizować z komputerem nowo utworzonych 
elementów w urządzeniu MDA Vario III.

Po upływie ważności próbnej wersji zostaną zachowane wszystkie dane 
zapisane w komputerze PC, a wiadomości e-mail, kontakty oraz zadania będą 
dostępne do przeglądania.

Po upływie okresu ważności wersji próbnej możesz zakupić pełną wersję 
programu Microsoft Office Outlook �007 w języku polskim po atrakcyjnej 
cenie bezpośrednio z dysku startowego. Jeśli nie chcesz skorzystać z tej oferty 
i zdecydujesz się na używanie swojego oryginalnego programu Outlook, 
będziesz musiał odinstalować wersję demonstracyjną programu Microsoft 
Office Outlook �007 w swoim komputerze i ponownie zainstalować oryginalną 
wersję programu Outlook.

URZĄDZENIE NIE BĘDZIE NAŁADOWANE, KIEDY WYJMIESZ GO  
Z OPAKOWANIA

NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

OTWARCIE LUB PRÓBA ROZEBRANIA ZEWNĘTRZNEJ OBUDOWY 
URZĄDZENIA POWODUJE UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI.

PRYWATNOŚĆ
W niektórych państwach wymaga się ujawniania przypadków nagrywania 
rozmów telefonicznych oraz informowania rozmówcy o fakcie nagrywania 
rozmowy. Podczas korzystania z funkcji nagrywania dostępnej w telefonie PDA 
należy zawsze postępować zgodnie z przepisami danego państwa.
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INFORMACJE O PRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Copyright © �007 High Tech Computer Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone.

, ,  oraz ExtUSB są znakami towarowymi i/lub znakami 
usług firmy High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, 
Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Centrum obsługi urządzeń Windows 
Mobile, Internet Explorer, Outlook, Excel, PowerPoint, Word oraz Windows 
Media są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Bluetooth i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wireless Fidelity Alliance, 
Inc.

microSD jest znakiem towarowym firmy SD Card Association.

Java, J�ME oraz inne znaki oparte na słowie Java są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

Copyright © �007, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © �007, Macromedia Netherlands, B.V.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite i Reader 
są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firm 
Macromedia Netherlands, B.V. lub Adobe Systems Incorporated.

Sprite Backup jest znakiem towarowym lub znakiem usług firmy Sprite 
Software.

Copyright © �007, Dilithium Networks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © �007, Tao Group Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © �00�-�007, ArcSoft, Inc. oraz właściciele 
licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc w Stanach Zjednoczonych i/lub innych 
krajach.
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Wszelkie inne wymienione tutaj nazwy firm, produktów i usług są znakami 
towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług 
należącymi do odpowiednich podmiotów.

© �007 TomTom International BV, Holandia. Zgłoszono wnioski patentowe. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

TomTom oraz logo TomTom są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 
TomTom B.V. Holandia.

Wszelkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
Firma HTC nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne 
ani za pominięcia w niniejszym tekście; nie ponosi również odpowiedzialności 
za szkody przypadkowe lub następcze spowodowane korzystaniem  
z niniejszego materiału. Informacje są przedstawione w takim stanie, w jakim 
przyjmuje je użytkownik, i nie są objęte żadną gwarancją. Mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega również prawo do zmiany zawartości 
niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.
Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HTC nie jest dozwolone powielanie ani 
transmitowanie niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek postaci ani żadnym 
sposobem (elektrycznym bądź mechanicznym), w tym przez fotokopiowanie, 
nagrywanie lub zapisywanie w systemach pamięci masowej, jak również 
tłumaczenie.

Oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności
INFORMACJE O POGODZIE, DANE I DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE, 
“JAKIE SĄ”, BEZ GWARANCJI, CZY POMOCY TECHNICZNEJ JAKIEGOKOLWIEK 
RODZAJUZE STRONY HTC. FIRMA HTC ORAZ JEJ FILIE, W MAKSYMALNYM 
ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, w sposób 
kategoryczny odrzucają wszelkie reklamacje oraz gwarancje, wyraźne lub 
domniemane, wynikające z przepisów prawa lub w inny sposób, dotyczących 
informacji o pogodzie, danych, dokumentacji lub wszelkich innych produktów 
oraz usług, w tym między innymi wyraźnych lub domniemanych gwarancji 
rynkowości, wyraźnych lub domniemanych gwarancji przydatności do 
określonego celu, nienaruszalności, jakości, dokładności, kompletności, 
skuteczności, niezawodności, użyteczności, bezbłędności informacji  
o pogodzie, danych i/lub dokumentacji  lub domniemanych gwarancji 
wynikających z prowadzenia działalności handlowej lub z przebiegu realizacji 
funkcji.
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Nie ograniczając w niczym powyższych oświadczeń, rozumie się dodatkowo, że 
firma HTC i jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie lub 
niewłaściwe wykorzystanie informacji o pogodzie, danych i/lub dokumentacji 
lub za skutki takie wykorzystania.Firma HTC i jej dostawcy nie udzielają żadnych 
gwarancji, poręczeń, ani potwierdzeń, że informacja o pogodzie pojawi się 
lub pojawiła się w formie raportów, prognoz, danych lub stan informacyjny, 
prezentacji lub opisu oraz, że nie spowoduje to żadnej odpowiedzialności 
lub zobowiązań żadnej osoby lub jednostki, strony zainteresowanej lub 
nie zainteresowanej, z powodu jakiejkolwiek niespójności lub pominięcia 
czynników pogodowych lub zdarzeń prognozowanych lub przedstawianych, 
zgłaszanych, występujących lub tych, które wystąpiły. NIE OGHRANICZAJĄC 
OGÓLNOŚCI POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ, UŻYTKOWNIK GODZI SIĘ  
Z TYM, ŻE INFORMACJE O POGODZIE, DANE I/LUB DOKUMENTACJA MOGĄ 
ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI I, ŻE BĘDZIE SIĘ ON KIEROWAŁ ZDROWYM 
ROZSĄDKIEM I STOSOWAŁ STANDARDOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W 
ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM INFORMACJI  O POGODZIE, DANYCH LUB 
DOKUMENTACJI.

Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności za 
straty

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE 
PRAWO, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA HTC ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ 
ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY 
TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY POŚREDNIE, SPECJALNE, NASTĘPCZE, 
PRZYPADKOWE LUB ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ JAKIEGOLWIEK RODZAJU, 
KONTRAKTOWE LUB DELIKTOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA OBRAŻENIA, 
UTRATĘ DOCHODU, UTRATĘ RENOMY FIRMY, UTRATĘ OKAZJI BIZNESOWEJ, 
UTRATĘ DANYCH I/LUB UTRATĘ ZYSKÓW W JAKIKOLWIEK SPOSÓB 
WYNIKAJĄCYCH Z, LUB ZWIĄZANYCH Z DOSTARCZENIEM, REALIZOWANIEM 
LUB NIE REALIZOWANIEM ZOBOWIĄZAŃ LUB WYKORZYSTANIEM INFORMACJI 
O POGODZIE, DANYCH LUB DOKUMENTACJI, NIEZALEŻNIE OD MOŻLIWOŚCI 
ICH PRZEWIDZENIA.
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Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może 
skutkować odpowiedzialnością prawną lub odpowiedzialnością za szkody.

Należy zachować i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa i sposobu obsługi. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń 
zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru oraz 
uszkodzenia sprzętu, należy przestrzegać następujących zaleceń.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Ten produkt został zaprojektowany do pracy przy zasilaniu akumulatorowym 
lub w połączeniu z zasilaczem. Korzystanie z produktu w inny sposób może 
być niebezpieczne i powoduje unieważnienie certyfikatów nadanych temu 
produktowi.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO UZIEMIENIA INSTALACJI
UWAGA: Podłączenie do sprzętu nieprawidłowo uziemionego może 
spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.

Ten produkt jest wyposażony w kabel USB, za pomocą którego można go 
podłączyć do komputera stacjonarnego lub przenośnego. Przed podłączeniem 
produktu do komputera sprawdź, czy komputer jest prawidłowo uziemiony. 
W kablu zasilającym komputera stacjonarnego lub notebooka znajduje 
się przewód uziemienia, a wtyczka jest wyposażona w styk uziemienia.  
Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego, prawidłowo zainstalowanego 
gniazda, tak aby zapewnić uziemienie w sposób zgodny z wszelkimi lokalnymi 
przepisami i normami.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ZASILACZA
• Podłączać do źródła zasilania o prawidłowych parametrach
 Produkt należy podłączać tylko do źródeł zasilania zgodnych z parametrami 

określonymi na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości co do typu 
wymaganego źródła zasilania należy skonsultować się z autoryzowanym 
punktem usługowym lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej. Jeśli 
produkt zasilany jest z akumulatora lub innych źródeł, należy przestrzegać 
instrukcji dołączonej do produktu.
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• Ostrożnie obchodzić się z akumulatorem
 Produkt zawiera litowo-jonowy akumulator polimerowy. Niewłaściwe 

obchodzenie się z akumulatorem stwarza ryzyko pożaru i poparzeń. Nie 
otwierać i nie serwisować akumulatora. Nie rozmontowywać, rozbijać, 
dziurawić akumulatora oraz nie zwierać jego zewnętrznych styków lub 
obwodów i nie wrzucać go do ognia ani wody. Nie należy także wystawiać 
akumulatora na działanie temperatury wyższej niż 60°C (1�0°F).

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwie wymieniony akumulator stwarza 
niebezpieczeństwo wybuchu. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub 
poparzeń, nie rozmontowywać, rozbijać, dziurawić akumulatora 
oraz nie zwierać jego zewnętrznych styków, wystawiać 
akumulatora na działanie temperatury wyższej niż 60°C 
(1�0°F) i nie wrzucać go do ognia ani wody. Wymieniać tylko 
na akumulatory wskazane przez producenta. Utylizować lub 
likwidować zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami 
lub instrukcją dołączoną do produktu.

              

• Stosować dodatkowe środki ostrożności

• Akumulator lub urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym  
i chronić przed wodą i wszelkimi innymi płynami, ponieważ mogłoby 
to spowodować zwarcie. 

• Chronić przed zetknięciem akumulatora lub jego przyłączy  
z metalowymi przedmiotami, ponieważ mogłoby doprowadzić do 
zwarcia podczas pracy. 

• Nie używać akumulatorów, które wyglądają jak uszkodzone, 
zdeformowane lub zmieniły barwę, albo mają rdzę na obudowie, 
przegrzały się lub wydzielają nieprzyjemną woń. 

•  Zawsze chronić akumulator przed dostępem niemowląt lub małych 
dzieci, aby zapobiec połknięciu akumulatora. W razie połknięcia 
akumulatora natychmiast zwrócić się do lekarza. 
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• Jeżeli akumulator jest nieszczelny 

• Nie dopuścić do zetknięcia się wyciekającego płynu ze skórą lub z 
odzieżą. Jeżeli doszło już do takiego kontaktu, natychmiast zmyć 
skażone miejsce czystą wodą i zwrócić się o pomoc medyczną. 

• Nie dopuścić do kontaktu wyciekającego płynu z oczami.  
Jeżeli doszło już do takiego kontaktu, NIE PRZECIERAĆ, 
natychmiast przepłukać oczy czystą wodą i zwrócić się o pomoc 
medyczną. 

• Podejmować dodatkowe środki ostrożności, aby utrzymywać 
nieszczelny akumulator z dala od ognia, ponieważ występuje 
zagrożenie zapłonem lub wybuchem. 

• W razie wystąpienia jakiegoś zagrożenia, natychmiast ogłaszać 
podjęcie odpowiednich czynności.

ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNICH PROMIENI SŁONECZNYCH
Nie korzystać z produktu w pomieszczeniach wilgotnych ani w bardzo wysokich 
lub niskich temperaturach. Nie pozostawiać produktu lub akumulatora w 
pojazdach ani miejscach, w których temperatura może przekroczyć 60°C 
(1�0°F), np. na górze deski rozdzielczej, parapecie lub za szybą wystawioną 
przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub 
silnego światła ultrafioletowego. Może to spowodować uszkodzenie produktu 
i przegrzanie akumulatora, a w rezultacie nawet uszkodzenie pojazdu.

ZAPOBIEGANIE UTRACIE SŁUCHU

UWAGA: Długie słuchanie przez zestaw słuchawkowy lub 
słuchawki przy wysokim poziomie głośności może doprowadzić 
do trwałego uszkodzenia słuchu.

UWAGA: We Francji przetestowano słuchawki nagłowne i słuchawki 
douszne (wymienione poniżej) przeznaczone dla tego urządzenia pod 
względem spełniania wymagań dotyczących ciśnienia akustycznego zgodnie  
z obowiązującymi normami NF EN �0���-1:�000 i/lub NF EN �0���-�:�00� 
zgodnie z francuskimi przepisami prawnymi Article L. ����-1.

• Słuchawki douszne, produkowane przez firmę Merry, Model EMC��0.
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BEZPIECZEŃSTWO W SAMOLOCIE
Ze względu na potencjalne zakłócenia systemów nawigacyjnych, jakie może 
powodować funkcja telefonu tego urządzenia, większość państw nie zezwala 
na korzystanie z urządzeń tego typu na pokładach samolotów. Przed użyciem 
tego urządzenia na pokładzie samolotu należy pamiętać o wyłączeniu funkcji 
telefonu przez przejście do trybu Samolot.

MIEJSCA O ZWIĘKSZONYM ZAGROŻENIU
Z produktu nie należy korzystać na stacjach paliw, w magazynach paliw  
i zakładach chemicznych, albo w innych miejscach o zwiększonym ryzyku 
eksplozji, takich jak miejsca przechowywania i dystrybucji paliw, dolne pokłady 
statków, rozlewnie i magazyny paliw lub substancji chemicznych oraz obszary, 
w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, 
takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metalu. Wystąpienie iskry w takim 
miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia 
lub nawet śmierć.

MIEJSCA O ZWIĘKSZONYM ZAGROŻENIU WYBUCHEM
Podczas przebywania w obszarze o zwiększonym zagrożeniu wybuchem lub  
w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych należy wyłączyć 
produkt i przestrzegać wszelkich oznaczeń i instrukcji. Wystąpienie iskry 
w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji 
obrażenia lub nawet śmierć. Nie zaleca się korzystania z urządzenia w miejscach,  
w których składowane jest paliwo, np. na stacjach serwisowych lub stacjach paliw.  
Należy również pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących korzystania 
ze sprzętu radiowego w stacjach paliw, zakładach chemicznych lub w miejscach 
stosowania materiałów wybuchowych. Obszary o zwiększonym zagrożeniu 
wybuchem są często, ale nie zawsze, dobrze oznakowane. Powyższe zalecenia 
dotyczą stacji paliw, dolnych pokładów statków, rozlewni i magazynów paliw 
lub substancji chemicznych oraz obszarów, w których powietrze zawiera 
niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, takie jak włókna, pył lub drobne 
cząstki metalu.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, podczas kierowania pojazdem nie jest 
dozwolone korzystanie z funkcji telefonicznych urządzenia kieszonkowego.  
W niektórych państwach dozwolone jest korzystanie z zestawów 
głośnomówiących lub słuchawkowych.
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ODDZIAŁYWANIE FAL RADIOWYCH
• Unikać korzystania z urządzenia w pobliżu metalowych konstrukcji  

(na przykład stalowych szkieletów budynków).
• Unikać korzystania z urządzenia w pobliżu źródeł silnego promieniowania 

elektromagnetycznego, takich jak kuchenki mikrofalowe, głośniki, 
telewizory a nawet radia.

• Stosować tylko oryginalne akcesoria zalecane przez producenta albo 
akcesoria, które nie zawierają metali.

• Stosowanie nieoryginalnych lub niezalecanych przez producenta 
akcesoriów może spowodować naruszenie lokalnych przepisów  
w zakresie promieniowania radiowego; powinno się unikać korzystania 
z takich akcesoriów.

ZAKŁÓCENIA DZIAŁANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Opisywany produkt może powodować niewłaściwe działanie sprzętu 
medycznego. Korzystanie z takich urządzeń jest zabronione w większości 
szpitali i placówek medycznych.
W przypadku korzystania z dowolnego innego osobistego urządzenia 
medycznego należy skontaktować się z jego producentem w celu określenia, 
czy zapewniono w nim odpowiednie ekranowanie zapobiegające przenikaniu 
energii radiowej. W uzyskaniu takich informacji może pomóc lekarz.
Jeśli wymagają tego instrukcje zamieszczone w placówkach opieki zdrowotnej, 
w takich budynkach należy WYŁĄCZYĆ telefon. W szpitalach i innych 
placówkach opieki zdrowotnej może być wykorzystywany sprzęt podatny na 
działanie zewnętrznej energii radiowej.

APARATY SŁUCHOWE
Niektóre telefony komórkowe pracujące w technologii cyfrowej mogą 
zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia 
takich zakłóceń może zajść konieczność skontaktowania się z usługodawcą lub 
działem pomocy technicznej i omówienia rozwiązań alternatywnych.

PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE
To urządzenie posiada wewnętrzną antenę. Z urządzenia można korzystać 
wyłącznie w pozycji normalnego użytkowania, co zapewnia zgodność 
z dozwolonymi poziomami promieniowania i zakłóceń. Podobnie jak  
w przypadku dowolnych innych urządzeń transmitujących fale radiowe, dla 
właściwego działania i bezpieczeństwa użytkownika podczas pracy urządzenia 
nie zaleca się nadmiernego zbliżania go do ciała.
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Należy używać tylko dostarczonej zintegrowanej anteny. Użycie 
niezatwierdzonych lub zmodyfikowanych anten może niekorzystnie wpływać 
na jakość połączeń oraz uszkodzić telefon, powodując obniżenie sprawności 
oraz przekroczenie poziomu specyficznego stopnia absorpcji (SAR) powyżej 
zalecanych wartości granicznych. Skutkiem takiego postępowania byłaby 
także niezgodność z lokalnymi wymaganiami przepisów prawa w kraju 
użytkowania. 

Aby zapewnić optymalną sprawność działania telefonu oraz poziom 
oddziaływania sygnałów częstotliwości radiowej zgodny z wartościami 
zalecanymi w odpowiednich normach, należy zawsze używać urządzenie tylko 
w jego normalnej pozycji użytkowej. Podczas wykonywania lub odbierania 
połączenia telefonicznego nie dotykać, ani nie trzymać niepotrzebnie 
urządzenia w rejonie umieszczenia anteny. Dotykanie rejonu umieszczenia 
anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączenia lub powodować, 
że urządzenie będzie pracować z wyższym poziomem energii niż konieczny. 
Unikanie dotykania rejonu umieszczenia anteny, gdy telefon JEST UŻYWANY, 
zapewnia optymalizację efektywności anteny oraz trwałości akumulatora.

                                             

Lokalizacja anteny
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Zalecenia ogólne
• Przestrzeganie oznaczeń serwisowych
 Poza przypadkami opisanymi w instrukcjach obsługi lub serwisowania, 

produktów nie należy samodzielnie serwisować. Elementy znajdujące 
się w tak oznaczonych miejscach są serwisowane przez pracowników 
autoryzowanego punktu usługowego lub usługodawcy.

• Uszkodzenia wymagające serwisowania
 W następujących sytuacjach należy odłączyć produkt od gniazda 

elektrycznego i przekazać do serwisowania pracownikom autoryzowanego 
punktu usługowego lub usługodawcy:
• Na produkt wylano ciecz lub do wnętrza produktu dostał się jakiś 

przedmiot.
• Produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody.
• Produkt upadł lub został uszkodzony.
• Na produkcie występują zauważalne objawy przegrzania.
• Produkt nie działa zgodnie z instrukcją.

• Unikać źródeł ciepła
 Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, 

kratki cieplne, piecyki lub inne produkty (w tym między innymi 
wzmacniacze) generujące ciepło.

• Unikać wilgoci. 
Nie wolno korzystać z produktu w miejscach wilgotnych.

• Unikać nagłych zmian temperatury.
 Przeniesienie urządzenia w miejsce o znacznie różniącej się 

temperaturze i/lub wilgotności (na przykład z ciepłego otoczenia  
w pomieszczeniu do mroźnych warunków na zewnątrz pomieszczenia) 
może spowodować nagromadzenie pary wodnej na lub wewnątrz 
urządzenia. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia przed 
rozpoczęciem korzystania z niego odczekać, aż nagromadzona wilgoć 
wyparuje.

 UWAGA:     Po przeniesieniu urządzenia z miejsca o niskiej temperaturze 
do miejsca o wyższej temperaturze albo odwrotnie, przed 
włączeniem zasilania odczekać, aż temperatura urządzenia 
dostosuje się do temperatury otoczenia.
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• Nie wkładać przedmiotów do produktu
 Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do szczelin i otworów 

produktu. Szczeliny i otwory służą do wentylacji. Nie można ich 
zasłaniać ani przykrywać.

• Akcesoria montażowe
 Nie stawiać produktu na niestabilnych stołach, wózkach, stojakach, 

statywach lub uchwytach. W montażu produktu przestrzegać instrukcji 
producenta i stosować zalecane akcesoria montażowe.

• Unikać niestabilnego montażu 
Nie umieszczać produktu na niestabilnej podstawie. 

• Używać produktu tylko w połączeniu z zatwierdzonymi urządzeniami
 Produktu należy używać wyłącznie w połączeniu z komputerami 

osobistymi i akcesoriami opcjonalnymi przystosowanymi do pracy  
w połączeniu z nim.

• Regulacja głośności
 Przed użyciem słuchawek stereofonicznych Bluetooth lub innych 

urządzeń audio należy zmniejszyć poziom głośności urządzenia.

• Czyszczenie
 Przed czyszczeniem odłączyć produkt od gniazda zasilania. Nie stosować 

środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Czyścić wilgotną ściereczką, 
ale NIGDY nie czyścić ekranu LCD wodą.  
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1.1 Poznajemy urządzenie MDA Vario III i jego akcesoria

Lewy panel   Prawy panel

ZASILANIE
Naciśnięcie tego przycisku 
powoduje tymczasowe 
wyłączenie wyświetlacza. W celu 
wyłączenia zasilania naciśnij 
i przytrzymaj przez około � 
sekund. Aby uzyskać więcej 
informacji, zapoznaj się  
z tematem „Uruchamianie”  
w tym rozdziale.

APARAT FOTOGRAFICZNY
Naciśnij, aby uruchomić aparat 
fotograficzny. Szczegółowe 
informacje można znaleźć  
w rozdziale 1�.

Rysik

Pokrętło nawigacyjne
• Umożliwia przewijanie w górę lub w dół w celu 

nawigowania poprzez menu, instrukcje programów. 
Naciśnięcie kółka powoduje wybranie wskazanego 
elementu.  

• Obracanie w górę lub w dół podczas połączenia 
telefonicznego lub słuchania muzyki umożliwia regulację 
głośności dźwięku.

• Obrócenie kółka w dół przy odbieraniu połączenia 
przychodzącego powoduje wyciszenie powiadomienia 
dźwiękowego.

POLECENIE GŁOSOWE
•Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć 

funkcję rozpoznawania głosu. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć w rozdziale 1�.

•Naciśnij i przytrzymaj w celu rozpoczęcia 
nagrywania notatki głosowej. 

Przycisk OK
Ten przycisk służy 
do zatwierdzania 
wprowadzonych 
danych lub 
opuszczania 
aktualnego 
programu.
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Panel przedni

OBSŁUGA WIADOMOŚCI
Szczegółowe informacje można znaleźć  
w rozdziale 7.

   Diody LED powiadomień
* Zobacz poniższy opis.

Głośnik rozmówny
Tutaj słuchaj połączenia 
telefonicznego.

Ekran dotykowy

Klawiatura sprzętowa
Szczegółowe informacje można 
znaleźć w rozdziale �.

ROZMOWA
Naciskając ten przycisk 
można odebrać 
połączenie przychodzące 
lub wybrać numer.

Lewy/prawy PRZYCISK 
PROGRAMOWY

MENU START

Panel NAWIGACJI/ przycisk ENTER
Wciskając górną, dolną, lewą lub prawą część 
tego wielokierunkowego przycisku można 
przechodzić do kolejnych pozycji menu  
i poruszać się po programach. Naciśnięcie 
środkowej części powoduje wybranie 
wskazanego elementu.

ZAKOŃCZ
Naciśnięcie tego przycisku powoduje 
zakończenie rozmowy lub powrót do 
ekranu Dzisiaj. Naciśnij i przytrzymaj, aby 
zablokować urządzenie MDA Vario III.

OK
Patrz Przycisk OK.

INTERNET EXPLORER 
Szczegółowe informacje 
można znaleźć w rozdziale 10.

Drugi aparat 
fotograficzny
Używaj tej kamery wideo 
do rozmów w trybie 
połączeń wideo.

* Lewa dioda LED:  Świeci zielonym i żółtym światłem. Informuje o stanie oczekiwania 
w komunikacji HSDPA/UMTS/EDGE/GSM/GPRS/stan gotowości;  
o komunikatach i stanie sieci, jak również sygnalizuje powiadomienia 
i ładowanie akumulatora. Migoczące czerwone światło sygnalizuje 
osiągnięcie poziomu �% naładowania lub niższego.
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   Prawa dioda LED:  Gdy migocze niebieskim światłem, oznacza to, że system Bluetooth 
jest włączony i urządzenie gotowy do przesyłania sygnałów 
częstotliwości radiowej. Migotanie zielonym światłem oznacza status 
sieci Wi-Fi. Kiedy włączone są oba interfejsy, Bluetooth i Wi-Fi, dioda 
migocze w obu kolorach na przemian. Światło żółte oznacza status 
sieci GPS. 

Panel tylny

Głośnik

Aparat fotograficzny 
o rozdzielczości 3 
megapikseli
Szczegółowe informacje 
można znaleźć  
w rozdziale 1�.

Tylna pokrywa
Przesuń pokrywę 
tylną do góry  
i zdejmij ją.

Złącze anteny GPS
Ściągnij gumowy 
kołpak i przyłącz 
zewnętrzną antenę 
GPS, aby poprawić 
jakość odbioru 
GPS.  
Uwaga 

 Prosimy 
stosować 
tylko 
zewnętrzną 
antenę GPS 
o numerze 
modelu  
GA S120. 
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Dolna część

Złącze synchronizacji/Gniazdo słuchawkowe
Aby naładować akumulator, przyłącz dostarczony kabel USB do synchronizacji informacji 
albo włóż wtyczkę zasilacza. Można również przyłączyć dostarczony stereofoniczny 
zestaw słuchawkowy USB i prowadzić rozmowę bez angażowania rąk albo słuchać 
materiałów audio.

Mikrofon

RESET
Wciśnięcie przycisku 
RESET rysikiem 
powoduje częściowe 
zresetowanie urządzenia 
MDA Vario III.

Gniazdo karty 
microSD
Szczegółowe 
informacje można 
znaleźć w punkcie 
"Instalowanie 
karty pamięci".

Akcesoria

2

1 3

4

Nr Element 
wyposażenia Funkcja

1 Zasilacz Służy do ładowania akumulatora.

2 Kabel USB do 
synchronizacji

Umożliwia połączenie urządzenie MDA Vario III z komputerem 
i synchronizację danych.
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Nr Element 
wyposażenia Funkcja

3 Słuchawki 
stereo

Są wyposażone w suwak głośności i przycisk Wyślij/Zakończ. 
Przycisk Wyślij/Zakończ służy do odbierania lub zawieszania 
połączenia; naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku 
powoduje zakończenie połączenia.

4 Sakiewka Działa jako ochronny futerał do przenoszenia urządzenia 
MDA Vario III.

1.2 Instalowanie karty USIM/SIM Card i akumulatora
Przed zainstalowaniem/wymianą akumulatora albo karty USIM/SIM należy 
zawsze wyłączać urządzenie MDA Vario III. W pamięci karty USIM/SIM zapisane 
są numer telefonu, informacje dotyczące usług, pozycje książki telefonicznej 
i wiadomości. Urządzenie MDA Vario III obsługuje karty USIM/SIM 1,� V oraz 
� V. Niektóre starsze karty SIM nie będą działać w urządzeniu MDA Vario III. 
Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać informacje na temat zgodności kart 
SIM z tym urządzeniem lub w przypadku wystąpienia problemów dotyczących 
naszej karty SIM.
Urządzenie MDA Vario III zawiera polimerowy akumulator litowo-jonowy.  
W urządzeniu można stosować tylko oryginalne akumulatory i akcesoria 
wskazane przez producenta. Czas pracy akumulatora zależy od wielu 
czynników, w tym konfiguracji sieci, mocy sygnału, temperatury pracy 
urządzenia MDA Vario III, włączonych funkcji i ustawień urządzenia, elementów 
podłączonych do portów komunikacyjnych oraz sposobu korzystania z funkcji 
transmisji głosu i danych oraz innych programów.
Szacunkowy czas pracy akumulatora (przybliżony):

• Czas gotowości: Do 350 godzin w sieci UMTS
                Do 365 godzin w sieci GSM
• Czas rozmówy: Do 264 minut w systemie UMTS
              Do 420 minut w systemie GSM
              Do 120 minut na wideorozmowy (telefonia wideo)

Ostrzeżenie! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub poparzeń:
•   Nie otwierać, rozbierać ani nie naprawiać akumulatora.
•   Nie rozbijać ani nakłuwać akumulatora, nie zwierać jego zewnętrznych styków i nie 

wrzucać go do ognia lub wody.
•  Nie wystawiać akumulatora na działanie temperatury powyżej 60oC (1�0oF).
•   Akumulator wymieniać tylko na taki, który jest przeznaczony do współpracy z tym 

produktem.
•   Zużyty akumulator zutylizować lub wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami.
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Uwaga Przed otwarciem pokrywki karty SIM, najpierw upewnij się, czy wyłączyłeś 
urządzenie. Otwarcie pokrywki karty SIM, gdy urządzenie jest włączone, może 
spowodować jego uszkodzenie.

Instalowanie karty USIM/SIM
1. Upewnij się, że urządzenie MDA Vario III jest wyłączone.
2. Wysuń klawiaturę.
3. Przesuń w lewą stronę blokadę pokrywki karty SIM i otwórz pokrywkę 

karty SIM.
4. Chwyć kartę USIM/SIM zwracając złote styki w dół oraz ścięty róg na 

zewnątrz gniazda. Włóż kartę USIM/SIM wsuwając ją do gniazda.
Porada   Ilustrację przedstawiającą wkładanie karty USIM/SIM umieszczono także na 

pokrywce karty SIM.

LOCK

2
3

4

5. Po włożeniu karty USIM/SIM zamknij pokrywkę karty SIM, a następnie 
zablokuj ją przesuwając blokadą w prawą stronę.

Wyjmowanie karty USIM/SIM
Aby wyjąć kartę USIM/SIM, wypchnij kartę USIM/SIM z tylnej części gniazda, 
a następnie wysuń ją z gniazda karty SIM. 

Instalowanie akumulatora
Zainstaluj akumulator wsuwając go w taki sposób, aby odsłonięta miedziana 
część była ustawiona w jednej linii z wystającym miedzianym przewodnikiem 
w górnej części z prawej strony zasobnika akumulatora. Najpierw wsuń prawą 
stronę akumulatora, a następnie delikatnie wepchnij akumulator na swoje 
miejsce.
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Przewodnik 
miedziany

Po włożeniu akumulatora załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie akumulatora
1. Upewnij się, że urządzenie MDA Vario III jest wyłączone.

2. Przesuń do przodu tylną pokrywę w celu jej zwolnienia i zdejmij ją.

3. Aby wyjąć akumulator, unieś go od strony lewego końca.

       

1.3 Instalowanie karty pamięci
W dolnej części urządzenia MDA Vario III jest umieszczone gniazdo karty 
pamięci. Aby zapewnić sobie dodatkową przestrzeń na przechowywanie 
swoich obrazów, wideo muzyki oraz plików, możesz zakupić kartę microSDTM 
i włożyć ją do tego gniazda.
Wkładanie karty microSD

1. Otwórz gumową pokrywkę, która zasłania gniazdo karty pamięci.

                   

Gniazdo karty microSD
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2. Wsuń kartę microSD do gniazda, zwracając w dół złote styki.
3. Załóż gumową pokrywkę.

Uwaga Aby wyjąć kartę microSD, wciśnij kartę microSD powodując jej wyskoczenie  
z gniazda.

1.4 Uruchamianie
Po włożeniu karty USIM/SIM oraz akumulatora i po naładowaniu akumulatora, 
możesz teraz włączyć i rozpocząć użytkowanie urządzenia MDA Vario III.

Włączanie i wyłączanie urządzenia MDA Vario III
• Aby włączyć urządzenie MDA Vario III, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

ZASILANIE. Po pierwszym włączeniu urządzenia MDA Vario III 
uruchamiany jest Kreator Szybki start, który prowadzi użytkownika 
przez procedurę kalibracji oraz konfiguracji ustawień regionalnych, 
daty i godziny oraz hasła. Dodatkowe informacje na temat kalibracji 
ekranu dotykowego można znaleźć w części „Kalibracja urządzenia 
MDA Vario III”.

• Aby wyłączyć urządzenie MDA Vario III, naciśnij przycisk ZASILANIE 
i przytrzymaj go przez kilka sekund. Zostanie wtedy wyświetlony 
komunikat z pytaniem o to, urządzenie MDA Vario III ma zostać 
całkowicie wyłączone.

Ładowanie akumulatora
Nowy akumulator jest wysyłany w stanie naładowania częściowego.  
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia MDA Vario III należy zainstalować 
i naładować akumulator. Niektóre typy akumulatorów działają z maksymalną 
wydajnością dopiero po kilku cyklach pełnego naładowania/rozładowania. 
Akumulator można ładować na dwa sposoby:

• Ładowanie akumulatora urządzenia MDA Vario III poprzez przyłączony 
zasilacz.

• Przyłączenie urządzenia MDA Vario III do komputera PC wykorzystując 
dostarczony kabel USB do synchronizacji.

Uwaga Do ładowania urządzenia MDA Vario III należy używać tylko zasilacza prądu 
przemiennego oraz kabla USB dostarczanych wraz z urządzeniem MDA Vario III.



�0  Rozpoczynamy pracę

Ładowanie akumulatora sygnalizuje ciągłe żółte światło lewego wskaźnika 
diodowego LED. 
Gdy akumulator jest ładowany podczas pracy urządzenia, na pasku tytułowym 
ekranu Dzisiaj jest wyświetlana ikona ładowania (  ). Kiedy akumulator 
zostanie w pełni naładowany, kolor światła lewej diody LED zmienia się na 
pasku tytułowym ekranu Dzisiaj  jest wyświetlana ikona naładowanego 
akumulatora  (  ).

Ostrzeżenie! •     Nie wyjmować akumulatora z urządzenia MDA Vario III podczas 
ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

  •    Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie jest przerywane, kiedy 
akumulator zaczyna się przegrzewać. 

Kalibracja urządzenia MDA Vario III
Kalibracja urządzenia polega na naciskaniu rysikiem środka krzyżyka 
wyświetlanego w różnych miejscach ekranu dotykowego. Dzięki tej czynności 
urządzenie jest przygotowywane do rozpoznawania dotknięć różnych 
elementów wyświetlanych na ekranie.

Jeśli urządzenie MDA Vario III nie reaguje precyzyjnie na naciśnięcia ekranu, 
konieczne jest przeprowadzenie ponownej kalibracji:

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Ekran.

2. Na karcie Ogólne naciśnij przycisk Wyrównaj ekran, a następnie 
przeprowadź kalibrację postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie.

Zarządzanie ustawieniami ekranu
Wyświetlacz urządzenia MDA Vario III pracuje w następujących trybach 
orientacji: Pionowa i Pozioma. W orientacji pionowej lepiej wyglądają  
i łatwiej obsługuje się niektóre programy, zaś w poziomej łatwiej czyta się 
dłuższe pliki tekstowe.

• Aby zmienić orientację, wybierz Start > Ustawienia > karta System > 
Ekran i wybierz żądaną orientację.

• W celu wygładzenia krawędzi czcionek ekranowych w wielu programach, 
na karcie ClearType zaznacz pole wyboru Włącz ClearType .

• Aby zwiększyć czytelność lub zmieścić na ekranie więcej treści, na 
karcie Rozmiar tekstu wybierz suwakiem rozmiar tekstu.
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Sprawdzania stanu naładowania akumulatora
• Naciśnij ikonę stanu naładowania 

akumulatora (  ) , umieszczoną w 
górnej części ekranu Dzisiaj albo

• Wybierz Start > Ustawienia > karta 
System > Zasilanie.

Kiedy energia akumulatora zmniejszy 
się do bardzo nisk iego poziomu, 
ikona akumulatora zmieni kolor na 
czerwony. Wtedy należy zapisać swoje 
dane i naładować akumulator. Jeżeli nie 
posiadasz ładowarki, zalecamy wyłączenie 
urządzenia do czasu naładowania 
akumulatora.

Porada Więcej informacji o oszczędzaniu energii akumulatora można znaleźć w punkcie 
„Porady dotyczące oszczędzania akumulatora” w rozdziale 1�.

Przełączanie urządzenia MDA Vario III do trybu Uśpienia
Krótkie naciśnięcie przycisku ZASILANIE powoduje tymczasowe wyłączenie 
wyświetlacza oraz przełączenie urządzenia MDA Vario III do trybu Uśpienia. 
W trybie uśpienia urządzenie MDA Vario III przechodzi w stan niskiego 
poboru energii; wyświetlacz jest wyłączony w celu oszczędzania energii 
akumulatora.

Urządzenie MDA Vario III przechodzi również automatycznie do trybu 
Uśpienia, gdy urządzenie MDA Vario III zostanie pozostawione bezczynnie 
na jakiś czas.
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Określanie czasu, po którym urządzenie MDA Vario III jest przełączane 
do trybu Uśpienia

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Zasilanie > karta 
Zaawansowane.

2. Upewnij się, że w opcji Zasilanie bateryjne zaznaczono pole Wyłącz 
urządzenie, jeśli jest nieużywane przez.

3. Określ czas oczekiwania na przejście w stan uśpienia i naciśnij przycisk 
OK.

Urządzenie MDA Vario III znajdujące się w trybie Uśpienia odbiera wiadomości 
i połączenia. Ponowne naciśnięcie przycisku ZASILANIE albo nadejście 
wiadomości lub połączeń powoduje wybudzenie urządzenia MDA Vario III.

1.5 Ekran Dzisiaj
Na ekranie Dzisiaj wyświetlane są ważne informacje, takie jak przypomnienia o 
nadchodzących terminach i wskaźniki statusu. Wybranie elementu na ekranie 
powoduje otwarcie skojarzonego z nim programu.

Twoje nadchodzące 
terminy

Otwiera menu Start

Powiadomienie

Moc sygnału

Regulacja głośności

Stan naładowania 
akumulatora

HTC Home (Zobacz “HTC 
Home” w tym rozdziale, 
aby uzyskać szczegółowe 
informacje)

Otwieranie Skróconego 
menu przycisku X
(Zapoznaj się z tematem 
“Skrócone menu przycisku X” 
w tym rozdziale, aby uzyskać 
szczegółowe informacje)

Status połączenia
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• Aby otworzyć ekran Dzisiaj, wybierz kolejno opcje Start > Dzisiaj.

• Aby dostosować sposób wyświetlania ekranu Dzisiaj, w tym obraz tła, 
wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj.

Więcej informacji na temat dostosowania ekranu Dzisiaj można znaleźć w 
rozdziale �.

1.6 Menu Start
Menu Start, znajdujące się w lewym górnym rogu ekranu Dzisiaj, zawiera listę 
programów. Aby uruchomić program, można przewinąć listę programów  
i następnie nacisnąć przycisk ENTER, albo można wybrać nazwę programu 
rysikiem.

Przeglądanie informacji Pomocy 
dla bieżącego ekranu.

Naciśnij, aby uzyskać dostęp  
i zmienić ustawienia..

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do 
większej liczby programów.

Otwarcie ostatnio 
używanego programu.

Wybranie tego elementu powoduje 
uruchomienie programu.
Listę elementów wyświetlanych 
w menu Star t można zmienić, 
wybierając Start > Ustawienia > 
karta Osobiste > Menu.

Wybranie tego elementu powoduje przejście do ekranu Dzisiaj.
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1.7 Skrócone menu przycisku X
Skrócone menu przycisku X, umieszczone w prawym górnym rogu ekranu 
Dzisiaj, przedstawia bieżąco działające programy. Możesz szybko przełączać 
uruchomione programy oraz zatrzymywać programy, kiedy ich używanie nie 
jest już potrzebne.

Naciśnij, aby otworzyć Skrócone menu przycisku X

•   Naciśnij nazwę programu, aby przejść do 
uruchomionego programu

•  Aby zatrzymać uruchomiony program, naciśnij 

Naciśnij , aby dostosować ustawienia 
(Patrz Przycisk X w rozdziale 1�)

Naciśnij w celu zatrzymania wszystkich 
uruchomionych aktualnie programów

1.8 HTC Home
HTC Home jest dodatkiem typu plug-in, który oferuje dostarczanie lokalnych 
informacji, takich jak godzina, dzień i informacje o pogodzie oraz wyświetla 
nowe wiadomości i nieodebrane połączenia. 

HTC Home posiada także � inne karty, które zapewniają szybki dostęp do 
kontaktów, z którymi często łączysz się telefonicznie, do często używanych 
lub otwieranych ustawień programów  lub urządzeń oraz do ustawień 
dzwonków.

HTC Home posiada pięć komponentów: Strona główna, Ulubione osoby, 
Pogoda, Program uruchamiający, oraz Dźwięk. W dolnej części HTC 
Home znajduje się pasek narzędzi, który umożliwia przełączanie tych 
komponentów.
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Pasek narzędzi 
HTC Home

Strona główna

Pogoda Program uruchamiającyUlubione osoby

Dźwięk

Przełączanie różnych komponentów HTC Home
Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

• Naciskaj karty na pasku narzędzi.

• Korzystaj z panelu NAWIGACJA. Jeżeli pasek narzędzi nie został 
wybrany, najpierw naciśnij górną/dolną część panelu NAWIGACJA, aby 
wybrać pasek narzędzi. Naciskaj lewą/prawą część panelu NAWIGACJA, 
aby wybrać żądaną kartę, a następnie naciśnij ENTER.

Strona główna
Strona główna wyświetla bieżący dzień, datę i lokalny czas. Gdy masz nowe 
wiadomości lub połączenia, wyświetla liczbę nowych wiadomości e-mail, 
wiadomości SMS/MMS oraz nieodebranych połączeń. Jeżeli ustawiłeś alarm, 
wyświetla także ikonę Alarm.

Liczba nowych wiadomości 
e-mail. Naciśnij tę ikonę 
w celu przejrzenia swych 
wiadomości e-mail.

Liczba nowych wiadomości SMS/MMS. 
Naciśnij tę ikonę w celu przejrzenia swych wiadomości 
SMS i MMS.

Ikona Alarm

Liczba nieodebranych 
połączeń. Naciśnij tę 
ikonę, aby przejrzeć 
Historię połączeń.

Wyświetlanie czasu.
Naciśnij ten obszar 
ekranu, gdy chcesz 
zmienić datę lub godzinę 
albo włączyć alarm.

Bieżący dzień i data
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Ulubione osoby
Karta Ulubione osoby umożliwia dodanie � osób, z którymi często łączysz 
się telefonicznie, zapewniając łatwy dostęp do tych kontaktów, kiedy tylko 
zechcesz połączyć się z nimi.

Uwaga Aby dodać kontakty, które znajdują się na karcie SIM, najpierw skopiuj je do 
swojej listy Kontakty 

Naciśnij, aby 
automatycznie 
połączyć się z 
kontaktem.

Naciśnij puste miejsce, 
aby dodać kontakt. Naciśnij, aby go usunąć.

PowrótNaciśnij, aby usunąć kontakt z 
listy Ulubione osoby.

Kontakt bez 
ustawionego 
zdjęcia. 

UwagaAby   zamienić kontakt musisz najpierw usunąć kontakt, a następnie wybrać nowy 
kontakt, który zastąpi kontakt usunięty.

Pogoda
Na karcie Pogoda jest przedstawiany bieżący stan pogody, a także informacje 
o pogodzie na następne cztery dni tygodnia. Przy pierwszym użyciu tej funkcji 
trzeba najpierw wybrać swoje miasto, aby otrzymywać informacje o pogodzie 
w tym mieście.

Wybieranie miasta

2

1

3

4
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1. Wybierz kartę Pogoda (  ).

2. Naciśnij obszar, w którym jest wyświetlany napis Wybierz swoje 
miasto.

3. Na ekranie Wybierz miasto naciśnij nazwę miasta, którego pogodę 
chcesz obserwować, a następnie naciśnij Szukaj. 
Porada W celu wybrania miasta możesz również przewijać listę miast.

4. Zaznacz miasto na liście i naciśnij Wybierz.

Przeglądanie informacji o pogodzie
Kiedy wybierzesz swoje miasto, urządzenie będzie łączyć się automatycznie z 
Internetem poprzez łącze GPRS i pobierać informacje o pogodzie na bieżący 
dzień oraz na cztery następnie dni tygodnia. Na karcie  Pogoda będzie 
wyświetlana bieżąca temperatura, najwyższa i najniższa temperatura oraz 
wizualny wskaźnik pogodowy (informujący, czy jest to dzień pochmurny lub 
deszczowy itp.).

Pogoda na następne � dni

Naciśnij to 
miejsce, aby 
powrócić do 
informacji o 
pogodzie w 
dniu bieżącym.

Pogoda w dniu bieżącym

Naciśnij to miejsce, aby 
przeglądać informacje o 
pogodzie na następne 
cztery dni tygodnia.

Naciśnij to 
miejsce, jeśli 
chcesz wybrać 
inne miasto.

Przedstawiany jest czas lub dni, 
które upłynęły od ostatniego 
pobierania informacji o pogodzie. 
Naciśnij ten element, aby pobrać 
najnowsze dane o pogodzie.

PoradaAby   pobrać dane o pogodzie, możesz także skorzystać z połączenia Wi-Fi swojego 
urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Wi-Fi, patrz 
rozdział 10.
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UwagaJeśli   nie łączyłeś się z Internetem i nie pobierałeś informacji o pogodzie przez 
pięć dni, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie: "Nie 
można pobrać danych dla wybranego miasta.. Naciśnij tutaj, aby ponowić." 
Skorzystaj z łącza GPRS lub Wi-Fi, aby połączyć urządzenie z Internetem, a 
następnie naciśnij ten obszar ekranu, na którym jest wyświetlany komunikat 
o błędzie, aby pobrać dane o pogodzie.

Dostosowanie ustawień informacji o pogodzie
1. Naciśnij to miejsce, na którym jest wyświetlana nazwa miasta.

2. Na ekranie Wybierz miasto wybierzMenu > Opcje pogody.

3. Możesz włączyć lub wyłączyć następujące opcje:

• Pobierz automatycznie dane o pogodzie. Gdy to pole wyboru 
zostało zaznaczone, informacje o pogodzie będą automatycznie 
pobierane ze strony sieci Web AccuWeather, kiedy tylko wybierzesz 
kartę Pogoda, jeśli dane te nie były uaktualnianie w ciągu ostatnich 
trzech godzin. Dane o pogodzie będą również pobierane za każdym 
razem, kiedy następuje połączenie ActiveSync (przez połączenie 
„over-the-air” lub USB).

Usuń zaznaczenie tego pola 
wyboru, jeżeli wolisz ręcznie 
pobierać informacje o pogodzie.

• Pobieraj podczas roamingu. 
To pole wyboru zaznacz tylko 
wtedy, gdy chcesz zezwolić na 
automatyczne pobieranie danych 
o pogodzie podczas roamingu. 
Może to powodować dodatkowe 
koszty.

• Skala temperatury. Wybierz, czy 
temperatura ma być wyświetlania 
w stopniach Celsjusza, czy 
Fahrenheita.

Porada Aby sprawdzić bardziej szczegółowe informacje o pogodzie na stronie sieci Web 
AccuWeather, wybierz Menu > Informacje o pogodzie na ekranie Wybierz 
miasto, a następnie naciśnij łącze, które wskazuje na witrynę AccuWeather.
com. Wtedy otworzy się program Internet Explorer Mobile i przejdzie na stronę 
AccuWeather sieci Web.
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Program uruchamiający
Program uruchamiający umożliwia szybkie dodanie skrótów do ulubionych 
programów i ustawień zapewniających dostęp po jednym naciśnięciu. Szybki 
dostęp do takich ustawień, jak Regulacja podświetlania, Obrót ekranu oraz 
Blokada urządzenia oraz skróty do kilku programów są dodawane domyślnie. 
Można je zastąpić swoimi preferowanymi ustawieniami i programami.

Usuwanie skrótów

Naciśnij skrót 
szybkiego 
dostępu, aby 
otworzyć 
skojarzony z 
nim program 
lub zastosować 
skojarzone z nim 
ustawienie.

Naciśnij puste miejsce, aby 
dodać skrót do ustawienia 
lub ulubionego programu. Naciśnij skrót, aby go usunąć.

Powrót

Uwaga Aby zastąpić skrót, musisz najpierw usunąć go, a następnie dodać skrót do 
ulubionego programu bądź ustawienia.

Dźwięk
Dźwięk umożliwia szybkie ustawienie poziomu głośności urządzenia oraz 
zmianę dźwięku dzwonka urządzenia. 

Naciskaj przycisk, 
aby ustawić głośność 
urządzenia.

Naciśnij, aby 
otworzyć 
ustawienia 
dźwięków 
telefonu.

Naciśnij  w celu ustawienia trybu głośności urządzenia Automatyczny. 
Jeśli został wybrany tryb Automatyczny, urządzenie będzie wibrować 
podczas zaplanowanego zdarzenia w kalendarzu. Gdy w kalendarzu nie 
ma zaplanowanych zdarzeń, urządzenie będzie stosować ustawienia trybu 
Normalny. 
Uwaga Zapoznaj się z rozdziałem �, aby dowiedzieć się więcej o ustawianiu głośności 

urządzenia.
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1.9 Przewijanie palcem i kadrowanie ekranu palcem
Możesz przewijać palcem oraz kadrować ekran, kiedy oglądasz takie treści, 
które nie mieszczą się w całości na ekranie, jak strony sieci Web, dokumenty 
i wiadomości. Z funkcji przewijania palcem możesz również korzystać przy 
przewijaniu w górę i w dół takich list, jak lista kontaktów, lista plików, lista 
wiadomości, lista terminów kalendarza i wiele więcej.

Uwaga Funkcje przewijania palcem oraz kadrowania palcem działają w trybach 
orientacji poziomej i pionowej.

Korzystanie z funkcji przewijania palcem
• Przesuń palec w dół, aby przewinąć ekran w górę.

• Przesuń palec w górę, aby przewinąć ekran w dół.

 

Przy przewijaniu 
palcem w 
górę i w dół 
przesuwaj palec 
w dowolnym 
miejscu tego 
obszaru.

• Przesunięcie palca w prawą stronę powoduje przewijanie ekranu w 
lewą stronę.

• Aby przewinąć ekran w prawo, przesuń palec w lewo.

• Kiedy ekran przewija się, możesz zatrzymać przewijanie naciskając 
palcem ekran dotykowy.

Uwaga Wyświetlane na ekranie paski przewijania wskazują, że na ekranie nie mieści 
się cała treść. Z funkcji przewijania palcem możesz korzystać, kiedy na ekranie 
jest wyświetlany pionowy pasek przewijania. Analogicznie, możesz przewijać 
ekran palcem w lewo i w prawo tylko wtedy, gdy jest wyświetlany poziomy 
pasek przewijania.
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Korzystanie z funkcji kadrowania ekranu placem
• Aby skadrować ekran w dół, dotknij i przytrzymaj palec na ekranie 

dotykowym, a następnie przeciągaj palec w górę.
• Aby skadrować ekran w górę, dotknij i przytrzymaj palec na ekranie 

dotykowym, a następnie przeciągaj palec w dół.
• W celu skadrowania ekranu w prawą stronę, dotknij i przytrzymaj palec 

na ekranie dotykowym, a następnie przeciągaj palec w lewą stronę.
• W celu skadrowania ekranu w lewą stronę, dotknij i przytrzymaj palec 

na ekranie dotykowym, a następnie przeciągaj palec w prawą stronę.
• Możesz także kadrować ekran skośnie .

Uwaga Wyświetlane na ekranie paski przewijania wskazują, że na ekranie nie mieści się 
cała treść. Możesz korzystać z funkcji kadrowania ekranu palcem tylko wtedy, 
gdy na ekranie są wyświetlane paski przewijania.

Ciągłe kadrowanie
1. Przeciągnij palec wzdłuż obramowania i przytrzymaj. Wtedy następuje 

ciągłe kadrowanie przeglądanej strony sieci Web, dokumentu lub 
wiadomości.

Obramowanie pionowe

Obramowanie 
poziome

2. Zwolnij palec, aby zatrzymać kadrowanie.

Włączenie lub wyłączenie dźwięku
Możesz włączyć lub wyciszyć dźwięk przewijania palcem i kadrowania palcem. 
Wybierz Start > Ustawienia > karta System > TouchFLO, a następnie zaznacz 
lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz dźwięk przewijania i kadrowania 
palcem.



��  Rozpoczynamy pracę

1.10 Ikony statusu
Poniżej przedstawiono pewne ikony statusu, które mogą być wyświetlane na 
ekranie urządzenia MDA Vario III.

Ikony wyświetlane w tym polu

Dostępna usługa GPRS.

Dostępna usługa EDGE.

Dostępna usługa HSDPA.

Dostępna usługa UMTS.

Funkcja Wi-Fi jest 
włączona, ale urządzenie 
nie jest połączone z siecią 
bezprzewodową.
Uzyskano połączenie  
z siecią bezprzewodową.
Synchronizacja przez sieć 
bezprzewodową.

Połączenie jest aktywne.

Połączenie nie jest 
aktywne.
Trwa synchronizacja.

Ikony wyświetlane w tym polu
Jest więcej powiadomień. 
Aby zobaczyć wszystkie, 
wybierz tę ikonę.
Nowe wiadomości tekstowe; 
Powiadomienie SMS o 
wiadomości poczty głosowej.
Wysyłanie wiadomości 
obrazkowej.
Odbieranie wiadomości 
obrazkowej.
Wiadomość obrazkowa została 
wysłana.
Nie można wysłać wiadomości 
obrazkowej.
Nowa przychodząca 
wiadomość obrazkowa.
Nieodebrane połączenie.

Głośnik włączony.

Roaming.

Budzik.
Wykryto inną sieć 
bezprzewodową (inne sieci 
bezprzewodowe).
Wykryto zestaw słuchawkowy 
Bluetooth.

Powiadomienie ActiveSync.

Błąd synchronizacji.
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Ikony wyświetlane w tym polu
Trwa ładowanie 
akumulatora
Akumulator w pełni 
naładowany
Bardzo niski poziom 
naładowania akumulatora

Ikony wyświetlane w tym polu

Tryb wibracji.

Dźwięk włączony.

Dźwięk wyłączony.

Ikony wyświetlane w tym polu

Łączenie z usługą GPRS.

Trwa korzystanie z usługi 
GPRS.

Łączenie z usługą HSDPA.

Trwa korzystanie z usługi 
HSDPA.

Łączenie z usługą UMTS.

Trwa korzystanie z usługi 
UMTS.
Maksymalna siła sygnału.

Brak sygnału.

Telefon jest wyłączony.
Brak dostępnej sieci 
komórkowej.
Wyszukiwanie sieci 
komórkowej.

Trwa połączenie głosowe.

Połączenie jest zawieszone.

Połączenia są przekazywane.
Wybieranie bez włożonej 
karty USIM/SIM.
Nie włożono karty USIM/SIM.
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1.11 Programy
Poniżej przedstawiono programy, które możesz znaleźć w urządzeniu MDA 
Vario III lub zainstalować z dysku Startowego.

Programy w menu Start

Ikona Opis

Office Mobile  Pełen pakiet aplikacji Microsoft® Office dla 
urządzenia mobilnego.

Excel Mobile  Służy do tworzenia nowych skoroszytów 
lub umożliwia przeglądanie i edycję istniejących 
skoroszytów programu Excel.

PowerPoint Mobile  Służy do przeglądania slajdów  
i prezentacji programu PowerPoint.

Word Mobile  Służy do tworzenia, przeglądania i edycji 
dokumentów programu Word.

Kalendarz  Utrzymuje na bieżąco informacje o terminach i tworzy 
zaproszenia na spotkania.

Kontakty  Utrzymuje na bieżąco informacje o przyjaciołach  
i kolegach.

Internet Explorer Mobile  Służy do przeglądania witryn sieci 
Web i WAP, a także do pobierania nowych programów i plików  
z Internetu.

Telefon  Służy do wykonywania i odbierania połączeń, przełączania 
różnych połączeń oraz ustanawiania połączeń konferencyjnych.

Obsługa wiadomości  Służy do wysyłania i odbierania wiadomości 
e-mail, wiadomości obrazkowych oraz wiadomości tekstowych.

Pomoc  Można przeglądać tematy Pomocy dotyczące bieżącego 
ekranu lub programu.
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Ekrany programów

Ikona Opis

ActiveSync  Synchronizuje informacje pomiędzy urządzeniem 
MDA Vario III i komputerem PC lub serwerem Exchange.

Adobe Reader LE  Umożliwia przeglądanie plików PDF (Portable 
Document Format) w urządzeniu MDA Vario III.

Anti-Virus  Skanuje urządzenie MDA Vario III w poszukiwaniu 
możliwych infekcji wirusowych i usuwa je.

Menedżer audio  Umożliwia przeglądanie plików muzycznych  
i organizowanie ich według kategorii. 

Eksplorator Bluetooth  Wyszukuje inne urządzenia Bluetooth, 
w których włączono funkcję udostępniania plików, i umożliwia 
dostęp do ich udostępnianych folderów.

Kalkulator  Wykonuje podstawowe działania arytmetyczne 
i obliczenia, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie  
i dzielenie.

Aparat fotograficzny  Wykonuje zdjęcia lub nagrywa klipy wideo  
z podkładem dźwiękowym.

Comm Manager  Służy do zarządzania połączeniami urządzenia 
MDA Vario III (w tym Wi-Fi, GPRS, Bluetooth i ActiveSync), włączania 
i wyłączania telefonu, przełączania między trybami dzwonka  
i wibracji oraz włączania i wyłączania funkcji Direct Push.

Eksplorator plików  Służy do organizowania i zarządzania plikami 
w urządzeniu MDA Vario III.

Gry  Udostępnia dwie preinstalowane gry: Bubble Breaker oraz 
Pasjans.

Udostępnianie Internetu  Łączy komputer przenośny z Internetem 
wykorzystując połączenie danych urządzenia MDA Vario III.

Menedżer MIDletów  Służy do pobierania i instalowania  
w urządzeniu MDA Vario III takich aplikacji Java, jak gry i narzędzia.

Notatki  Umożliwia tworzenie odręcznych lub wprowadzanych  
z klawiatury notatek, rysunków i nagrań głosu.

Obrazy i wideo  Umożliwia przeglądanie, organizowanie  
i porządkowanie zdjęć, animowanych obrazów GIF oraz plików 
wideo w urządzeniu MDA Vario III lub na karcie pamięci.
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Ikona Opis

QuickGPS  Służy do pobierania danych satelitarnych przez połączenie 
ActiveSync, Wi-Fi lub GPRS w celu przyspieszenia znajdowania 
bieżącej pozycji urządzenia w systemie GPS.

Wyszukaj  Służy do wyszukiwania kontaktów, danych oraz innych 
informacji zapisanych w urządzeniu MDA Vario III.

Menedżer SIM  Służy do zarządzania kontaktami zapisanymi na 
karcie USIM/SIM. Za pomocą tego programu można także kopiować 
kontakty USIM/SIM do Kontaktów urządzenia MDA Vario III.

Spb GPRS Monitor  Mozna go zainstalować w urządzeniu MDA 
Vario III z dysku Startowego. Mierzy on wielkość transmisji danych 
wykonanych za pośrednictwem połączenia sieciowego GPRS lub 
GSM i oblicza koszty korzystania z sieci.

Sprite Backup  Oferuje szybki i łatwy sposób tworzenia kopii 
zapasowych danych.

Usługa STK (SIM Tool Kit)  Umożliwia korzystanie z informacji  
i innych usług oferowanych przez operatora sieci komórkowej.

Streaming Media  Umożliwia oglądanie strumieni wideo na żywo 
lub na żądanie.

Zadania  Utrzymuje na bieżąco informacje o zadaniach.

TomTom NAVIGATOR  jest oprogramowaniem do nawigacji GPS, 
które pokazuje plan dojazdu do wybranego miejsca docelowego 
z instrukcjami głosowymi. Udostępnia także inne funkcje, takie 
jak obliczanie trasy alternatywnej, zaawansowane planowanie, 
prognozy pogody i inne.

Rejestrator głosu  Umożliwia nagranie wypowiedzi głosowej, 
odtworzenie jej, a następnie wysłanie jej korzystając z wiadomości 
obrazkowej lub wiadomości e-mail lub przeprowadzenie jej 
transmisji. Możesz także ustawić nagranie głosowe jako dźwięk 
dzwonka.

Szybkie wybieranie głosowe  Program umożliwia nagranie 
znaczników głosowych, za pomocą, których można potem wybierać 
numery lub uruchamiać programy.

Windows Media Player Mobile  Odtwarza pliki audio i wideo.

ZIP  Pozwala zaoszczędzić pamięć i zwolnić przestrzeń magazynową 
urządzenia MDA Vario III poprzez kompresowanie plików do 
tradycyjnego formatu ZIP.
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1.12 Ustawienia
Ustawienia urządzenia MDA Vario III można dostosować do własnych wymagań. 
Aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia, wybierz Start > Ustawienia, 
a następnie wybieraj karty Osobiste, System i Połączenia, umieszczone  
w dolnej części ekranu.

Karta Osobiste
Ikona Opis

Przyciski  Służy do przypisywania programów lub funkcji przyciskom 
sprzętowym.

Wprowadzanie danych  Umożliwia ustawianie opcji dla każdej metody 
wprowadzania danych.

Dźwięk przesuwania klawiatury  Umożliwia dokonanie wyboru 
dźwięku wysuwania i wsuwania klawiatury sprzętowej.

Blokada  Służy do ustawiania hasła dla urządzenia MDA Vario III.

Menu  Pozwala określić, jaki programy mają być wyświetlane w menu 
Start.

Informacje o właścicielu  Służy do wprowadzania informacji osobistych 
w urządzeniu MDA Vario III.

Telefon  Umożliwia dostosowanie ustawień telefonu, takich jak dźwięk 
dzwonka, kod PIN karty USIM/SIM i innych.

Dźwięki i powiadomienia  Służy do określania dźwięków towarzyszących 
zdarzeniom, powiadomieniom i innych. Możliwe jest definiowanie 
różnych dźwięków dla różnych zdarzeń.

Dzisiaj  Służy do dostosowywania wyglądu ekranu Dzisiaj oraz informacji, 
jakie mają być na nim wyświetlane.

Szybkie wybieranie głosowe  Służy do tworzenia znaczników głosowych 
do wybierania głosem kontaktów oraz kontaktów USIM/SIM, a także do 
uruchamiania programów.
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Karta System
Ikona Opis

Informacje  Tutaj można przeglądać takie podstawowe informacje, 
jak wersja systemu Windows Mobile® oraz typ procesora używanego  
w urządzeniu MDA Vario III. Można także określić nazwę dla urządzenia 
MDA Vario III. 

Podświetlanie  Umożliwia ustawienie limitu czasowego podświetlania 
oraz regulację jasności.

Certyfikaty   Umożliwia zapoznanie się z informacjami o certyfikatach 
zainstalowanych w urządzeniu MDA Vario III.

Czyszczenie pamięci  Naciskaj tę ikonę tylko wtedy, gdy konieczne 
jest usunięcie wszystkich danych i plików z pamięci oraz przywrócenie 
domyślnych fabrycznych ustawień urządzenia MDA Vario III.

Zegar i alarmy  Ustawia datę i godzinę urządzenia MDA Vario III na czas 
lokalny lub czas odwiedzanej strefy czasowej w przypadku podróżowania. 
Można również ustawić alarmy uaktywniane w określonych dniach 
tygodnia i o określonych porach dnia.

Informacje o urządzeniu  Umożliwia przeglądanie informacji o wersji 
oprogramowania sprzętowego, sprzęcie, tożsamości oraz czasie trwania 
połączeń wykonywanych w urządzeniu MDA Vario III.

Szyfrowanie  Umożliwia szyfrowanie plików na karcie pamięci. 
Zaszyfrowane pliki można odczytać tylko w urządzeniu MDA Vario III.

Raportowanie błędów  Włącza lub wyłącza funkcję raportowania błędów 
urządzenia MDA Vario III. Kiedy ta funkcja jest włączona, a w którymś 
z programów wystąpi błąd, dane techniczne o stanie tego programu  
i komputera są rejestrowane w pliku tekstowym i dostarczane do 
działu pomocy technicznej firmy Microsoft, o ile użytkownik zdecyduje  
o wysyłaniu tych informacji.

Zewnętrzny GPS  W razie potrzeby ustawia odpowiedni port 
komunikacyjny GPS. Może wystąpić potrzeba wykonania takiej czynności, 
gdy w urządzeniu MDA Vario III są programy uzyskujące dostęp do 
danych GPS lub do urządzenia MDA Vario III jest przyłączony odbiornik 
GPS. Zobacz zasoby Pomocy w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

Blokada klawiatury  Blokuje przyciski urządzenia MDA Vario III oprócz 
przycisku ZASILANIE, gdy urządzenie MDA Vario III przechodzi do trybu 
uśpienia. To daje pewność, że urządzenie MDA Vario III nie zostanie 
przypadkowo włączone i nie będzie niepotrzebnie zużywać energii 
akumulatora.
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Ikona Opis

Pamięć  Umożliwia sprawdzenie stanu przydziałów pamięci urządzenia 
MDA Vario III oraz informacji o karcie pamięci. Możesz także zatrzymać 
aktualnie uruchomione programy

ARW mikrofonu  Służy do automatycznego regulowania głośności 
podczas nagrywania.

Zasilanie  Sprawdzanie pozostałej energii akumulatora. Można tu również 
określić czas, po jakim ekran zostaje wyłączony (a urządzenie przechodzi 
do stanu uśpienia) w celu oszczędzania energii akumulatora.

Ustawienia regionalne  W tym miejscu można określić lokalny język, 
sposób wyświetlania liczb, walut, dat i czasu w urządzeniu MDA Vario III.

Usuwanie programów  Umożliwia usunięcie programów zainstalowanych 
w urządzeniu MDA Vario III.

Przywróć ustawienia  Przywraca ustawienia połączenia (tj. GPRS/�G) do 
domyślnych wartości sieci Era. 

Ustawienia SAP  Zapewnia zdalny dostęp do karty SIM telefonu przez 
połączenie Bluetooth. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w 
rozdziale �.

Ekran  Można tutaj zmienić orientację ekranu, dokonać jego rekalibracji 
oraz zmienić wielkość czcionki ekranowej.

TouchFLO  Włącza lub wyłącza funkcje przewijania placem i kadrowania 
palcem ekranu urządzenia lub jego dźwięków. Zapoznaj się z tematem 
“Ustawienia TouchFLO” w tym rozdziale, aby uzyskać szczegółowe 
informacje.

Windows Update  Oferuje łącze do witryny sieci Web firmy Microsoft 
oraz aktualizację systemu Windows Mobile® w urządzeniu MDA Vario III 
najnowszymi dodatkami lub poprawkami zabezpieczeń.

Przycisk X  Zatrzymywanie uruchomionych programów oraz konfigurowanie 
przycisku (  ), aby kończyć pracę programów natychmiast po naciśnięciu 
tego przycisku. Więcej informacji można znaleźć w punkcie "Przycisk X"  
w rozdziale 1�.
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Karta Połączenia
Ikona Opis

Transmisja  Konfiguruje w urządzeniu MDA Vario III odbieranie 
przychodzących transmisji Bluetooth.

Bluetooth  Włącza protokół Bluetooth, ustawia tryb widoczności 
urządzenia MDA Vario III oraz wykonuje skanowanie w poszukiwaniu 
innych urządzeń Bluetooth.

Połączenia  Umożliwia skonfigurowanie jednego lub wielu połączeń 
modemowych w urządzeniu MDA Vario III, takich jak połączenie 
telefoniczne, GPRS, i inne; tak aby urządzenie MDA Vario III mogło łączyć 
się z Internetem lub lokalną siecią prywatną.

Typ linii CSD  Określa typ linii, jaki ma być wykorzystywany przy 
połączeniu komutowanym (CSD). Zazwyczaj nie trzeba zmieniać 
tego ustawienia; Jest to konieczne jedynie w przypadku trudności  
z nawiązaniem połączenia.

Ustawienie GPRS  Ustawia metodę uwierzytelniania GPRS. 

Usługa SMS  Umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych SMS 
przez połączenie transmisji danych, takie jak GPRS lub połączenie 
komutowane. 

USB do komputera PC  Konfiguracja połączenia szeregowego USB 
pomiędzy urządzeniem MDA Vario III i komputerem PC, gdy występują 
problemy z połączeniem ActiveSync.

Wi-Fi  Skanowanie dostępnych sieci bezprzewodowych.

Bezprzewodowa sieć LAN  Umożliwia przeglądanie informacji  
o aktywnej sieci bezprzewodowej i skonfigurowanie ustawień Wi-Fi.
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2.1 Korzystanie z klawiatury sprzętowej
Urządzenie MDA Vario III jest wyposażone w klawiaturę QWERTY o układzie 
podobnym do standardowej klawiatury w komputerze. Aby korzystać  
z klawiatury QWERTY, należy odsunąć panel ekranowy w lewą stronę, 
odsłaniając klawiaturę.

                         

Regulacja kąta pochylenia ekranu LCD
Po odsłonięciu klawiatury sprzętowej można dostosować kąt pochylenia ekranu 
urządzenia MDA Vario III w celu zminimalizowania odbić i odblasków. 

Ważne Kat maksymalnego pochylenia ekranu wynosi 40 stopni. Nie stosować 
siły, aby pochylić ekran bardziej niż wynosi kąt maksymalnego pochylenia, 
ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia Przed 
zsunięciem ekranu należy pamiętać o ustawieniu ekranu z powrotem  
w pierwotnym poziomym położeniu (ilustracja z lewej strony).
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Naciśnięcia klawiszy przy wprowadzaniu tekstu
Przy wprowadzaniu tekstu, należy wykonywać następujące czynności

• Aby wprowadzać małe litery, naciskaj odpowiednie klawisze kciukami 
lub pozostałymi palcami.

• Aby wprowadzać wielkie litery, najpierw naciśnij klawisz ,  

a następnie . Aby powrócić do pisania małych liter, naciśnij .

• Aby wprowadzić jedną wielką literę, naciśnij klawisz  , a następnie 
klawisz odpowiedniej litery.

• Aby wprowadzić cyfrę lub symbol (oznaczone w lewym górnym rogu 

każdego klawisza), naciśnij , a następnie odpowiedni klawisz cyfry lub 

symbolu. Naciśnij  dwukrotnie, aby wpisywać same cyfry lub symbole.

• Aby otworzyć Symbol Pad, naciśnij klawisz  , a następnie klawisz .

• Aby wykonać polecenie opisane powyżej lewego lub prawego PRZYCISKU 
PROGRAMOWEGO (  ), naciśnij odpowiedni przycisk.

• Aby potwierdzić wprowadzone dane albo zakończyć używany program, 

naciśnij klawisz .

• Naciśnięcie przycisku  powoduje otwarcie menu Start.

• Naciskaj klawisze ze strzałkami  w celu przemieszczania 
się w odpowiednim kierunku.

• Aby wpisać znak diakrytyczny (jak na przykład á, ã, ç, ê, í, ó, ü itd.), naciśnij 
najpierw klawisz danej litery, a następnie przytrzymaj klawisz  i 

naciskaj klawisz spacji  kilka razy, aż znajdziesz potrzebny znak.
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2.2 Wprowadzanie informacji
Po uruchomieniu programu lub wybraniu pola wymagającego wprowadzenia 
tekstu lub liczby, na pasku menu wyświetlana jest  ikona Panelu 
wprowadzania.

Wybierz strzałkę Wyboru metody wprowadzania danych (obok ikony Panel 
wprowadzania). To powoduje otwarcie menu, z którego można wybrać metodę 
wprowadzania tekstu i dostosować opcje wprowadzania. Po wybraniu metody 
wprowadzania tekstu wyświetlany jest odpowiedni Panel wprowadzania, 
za pomocą którego można wprowadzać tekst. Panel wprowadzania można 
wyświetlać i ukrywać, naciskając ikonę Panel wprowadzania.

                      

Panel 
wprowadzania 
(Klawiatura) Strzałka 

wyboru metody 
wprowadzania 
danych 

Ikona Panelu 
wprowadzania

     

Ikona Metoda wprowadzania 
danych Ikona Metoda wprowadzania 

danych

Klawiatura ekranowa Symbol Pad

Uwaga W niektórych wersjach językowych urządzenia pewne metody wprowadzania 
danych mogą nie być dostępne.
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2.3 Korzystanie z klawiatury ekranowej
Tam, gdzie można wprowadzać tekst, dostępna jest Klawiatura ekranowa.  
Jest to klawiatura wyświetlana na ekranie, a tekst wprowadza się przez 
dotykanie jej klawiszy.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej
1. W dowolnym programie naciśnij strzałkę Wyboru metody 

wprowadzania danych i wybierz pozycję Klawiatura.
2. Wybierając klawisze na klawiaturze ekranowej wprowadź żądany tekst.

Powiększanie klawiatury ekranowej
1. Naciśnij strzałkę Wyboru metody wprowadzania danych i wybierz 

pozycję Opcje.
2. Z listy Metoda wprowadzania danych wybierz pozycję Klawiatura.
3. Wybierz opcję Duże klawisze. 

2.4 Korzystanie z Symbol Pad
Symbol Pad zawiera wiele często wykorzystywanych symboli, takich jak nawiasy 
okrągłe i klamrowe, znaki walut i inne. Są tu również znaki interpunkcyjne  
i specjalne.

Aby wybrać symbol, należy go wskazać. Korzystaj 
z Panelu Nawigacji lub naciskaj przyciski ze 

strzałkami  na klawiaturze 
sprzętowej do przemieszczania się wśród 
dostępnych symboli, a następnie naciśnij ENTER 
w celu wybrania danego symbolu.

Naciśnięcie tego klawisza powoduje wyświetlenie 
poprzedniej strony symboli.
Naciśnięcie tego klawisza powoduje wyświetlenie 
następnej strony symboli.
Wybierz, aby zamknąć Symbol Pad bez wybrania 
żadnego symbolu.
Oznaczenie bieżącej strony i łącznej liczby stron 
symboli.
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Otwieranie Symbol Pad i wybieranie symbolu
1. Utwórz lub otwórz dokument, np. Word.

2. Aby otworzyć Symbol Pad:

• Naciśnij strzałkę Wyboru metody wprowadzania danych,  
a następnie wybierz Symbol Pad, albo

• Korzystając z klawiatury sprzętowej naciśnij , a następnie  
naciśnij .

3. Aby przejść do kolejnej lub poprzedniej strony symboli, na ekranie 
Symbol Pad naciśnij klawisz  / .

4. Wybierz symbol i zamknij Symbol Pad. Wybrany symbol zostaje 
wstawiony do dokumentu.

2.5 Rysowanie, pisanie i nagrywanie notatek 
głosowych w programie Notatki
Program Notatki umożliwia rysowanie lub pisanie bezpośrednio na 
ekranie oraz zapisywanie odręcznych notatek. Możliwe jest także nagranie 
samodzielnej notatki (notatki głosowej) lub dodanie nagrania do notatki.

Dodatkowe informacje o czynnościach, jakie można wykonać w programie 
Notatki można znaleźć w części „Notatki” w rozdziale 6.
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2.6 Wyszukiwanie informacji
Urządzenie umożliwia wyszukiwanie plików oraz innych elementów 
zapisanych w folderze Moje dokumenty lub na karcie pamięci zainstalowanej  
w urządzeniu MDA Vario III. Można wyszukiwać nazwy plików lub słowa zawarte 
w treści plików. Na przykład, można wyszukiwać słów w wiadomościach e-mail, 
notatkach, terminach, kontaktach, zadaniach oraz Pomocy online.

Wyszukiwanie pliku lub elementu
1. Wybierz Start > Programy > Wyszukaj.

2. w polu Wyszukaj można: 
• wpisać nazwę pliku, słowo lub inne poszukiwane informacje,
• nacisnąć strzałkę w dół (  ) i z listy wybrać element wyszukiwany 

wcześniej.

3. W polu Typ można nacisnąć strzałkę w dół (  ) i zawęzić wyszukiwanie 
wybierając typ danych z listy.

4. Wybierz przycisk Wyszukaj. System rozpoczyna wyszukiwanie pasujących 
elementów w folderze Moje dokumenty i jego podfolderach.

5. Z listy Wyniki wybierz element, który chcesz otworzyć.

Uwaga Obok nazw plików zapisanych na karcie pamięci widoczny jest symbol karty 

pamięci  lub .
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3.1 Korzystanie z aplikacji Telefon
Podobnie jak zwykły telefon komórkowy, urządzenie MDA Vario III umożliwia 
wykonywanie i odbieranie połączeń, sprawdzanie ich historii oraz wysyłanie 
wiadomości. Można także wybierać numery bezpośrednio z programu 
Kontakty oraz łatwo kopiować wpisy książki telefonicznej z karty USIM/SIM 
do programu Kontakty w urządzeniu MDA Vario III.

Ekran Telefon
Z ekranu Telefon można uzyskać dostęp funkcji Historia połączeń, Szybkie 
wybieranie numerów oraz ustawienia Telefonu. Aby otworzyć ekran Telefon, 
wykonaj dowolną z następujących czynności:

• Wybierz Start > Telefon lub

• Naciśnij przycisk ROZMOWA (  ).

 

Przycisk 
ROZMOWA

Wprowadzanie numeru PIN
W większości kart USIM/SIM operator Era ustawia kod PIN (Personal 
Identification Number — osobisty numer identyfikacyjny).

1. Wprowadź kod PIN fabrycznie ustawiony przez firmę Era.

2. Naciśnij klawisz Enter.

Uwaga Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN powoduje zablokowanie 
karty USIM/SIM. W takiej sytuacji odblokowanie urządzenia wymaga 
wprowadzenia kodu PUK (PIN Unblocking Key) dostarczonego przez operatora 
Era.
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Włączanie i wyłączanie funkcji Telefon
Przepisy wielu państw wymagają wyłączania telefonu komórkowego na 
pokładzie samolotu.

Wyłączanie funkcji telefonu
1. Wybierz Start > Programy > Comm Manager.
2. Aby wyłączyć funkcję telefonu, naciśnij przycisk Telefon na ekranie 

programu Comm Manager. 

 Ikona  wskazuje, że funkcja telefonu jest wyłączona.

Przywrócenie funkcji połączeń
Włącz funkcję telefonu naciskając ponownie przycisk Telefon na ekranie 
programu Comm Manager. 

Ikona  wskazuje, że funkcja telefonu jest włączona.

Tryb Samolot
Inny sposób wyłączenia funkcji telefonu polega na przełączeniu urządzenia 
MDA Vario III do Trybu Samolot.

Włączanie trybu Samolot
Włączenie trybu Samolot powoduje wyłączenie wszystkich urządzeń radiowych 
komunikacji bezprzewodowej w urządzeniu MDA Vario III, co obejmuje funkcję 
telefonu, protokołu Bluetooth oraz komunikacji Wi-Fi.

1. Wybierz Start > Programy > Comm Manager.
2. Na ekranie programu Comm Manager naciśnij przycisk Tryb Samolot, 

aby uaktywnić tryb Samolot.

Ikona  wskazuje, że tryb Samolot został włączony.

Wyłączenie trybu Samolot
Kiedy wyłączysz tryb Samolot, spowoduje to ponowne włączenie funkcji 
telefonu. Spowoduje to także przywrócenie poprzedniego stanu funkcji 
Bluetooth; jednak komunikacja Wi-Fi będzie wciąż wyłączona. Wyłącz tryb 
Samolot naciskając ponownie przycisk Tryb Samolot na ekranie programu 
Comm Manager.

Ikona  wskazuje, że tryb Samolot został wyłączony.
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Regulacja głośności urządzenia

1.   Naciśnij ikonę Głośnik (  ).

2.    W opcji Głośność wykonaj jedną  
z następujących czynności:

•   Dostosuj głośność telefonu (  ) 
lub urządzenia (  ), przesuwając 
suwak w żądaną pozycję.

•   W celu ustawienia głośności 
dźwięków systemowych  
i dzwonków wybierz opcję Wł., 
Wibr. lub Wył.

Regulacja głośności

Uwagi

 • Zmiana głośności samej rozmowy jest możliwa tylko podczas połączenia. 
Zmiana głośności w innym czasie ma wpływ na dzwonki, powiadomienia  
i odtwarzanie plików MP�.

 • Kiedy uaktywnisz tryb Wibracja, dźwięk zostanie automatycznie wyciszony  
i urządzenie MDA Vario III będzie wibrować w razie odebrania przychodzącego 
połączenia. Po uaktywnieniu trybu Wibracja, na pasku tytułowym 
wyświetlana jest ikona Wibracja (  ).

3.2 Wykonywanie połączenia
Korzystając z urządzenia MDA Vario III możesz wykonywać połączenia  
z aplikacji Telefon, Kontakty, Szybkie wybieranie numerów, Historia 
połączeń oraz Menedżer SIM.

Wykonywanie połączenia z ekranu Telefon
1. Naciśnij przycisk ROZMOWA (  ).

2. Na ekranie Telefon wybierz żądany numer telefoniczny, a następnie 
naciśnij przycisk ROZMOWA.
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Wskazówka   W przypadku wprowadzenia niewłaściwego numeru można wycofać 

ostatnie cyfry, stukając przycisk Usuń (  ). Aby usunąć cały numer, 
stuknij i przytrzymaj przycisk Usuń.

Wykonywanie połączenia z ekranu Kontakty
Na ekranie Dzisiaj wybierz Kontakty lub Start > Kontakty, a następnie 
wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Naciskaj górną lub dolną część panelu NAWIGACJA, aby wybrać 
kontakt, a następnie naciśnij przycisk ROZMOWA.

• Wybierz żądany kontakt z listy, a następnie wskaż numer telefonu do 
wybrania.

• Wybierz i przytrzymaj żądany kontakt, a następnie z podręcznego 
menu wybrać opcję Połącz z pracą, Połącz z domem, lub Połącz  
z telefonem komórkowym.

Wybieranie jednego z numerów kontaktu
Podczas wykonywania połączenia z programu Kontakty domyślnie wybierany 
jest numer telefonu komórkowego (m). Można jednak określić, aby wybierany 
był inny numer.

1. Wybierz Start > Kontakty.

2. Naciskaj górną lub dolną część panelu NAWIGACJA, aby wybrać kontakt.

3. Naciskaj lewa lub prawą część panelu NAWIGACJA. Przechodzenie do 
różnych numerów powoduje zmianę litery symbolizującej typ numeru.
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Wykonywanie połączenia z ekranu Historia połączeń
1. Na ekranie Telefon wskaż pozycję Historia połączeń (  ).

2. Można przewinąć wszystkie połączenia w Historii połączeń lub wybrać 
Menu > Filtruj i wybrać z kategorii rodzajów połączeń.

3. Przejdź do żądanego kontaktu lub numeru telefonu i wybierz przycisk 
Połącz.

Szybkie wybieranie numerów
W przypadku numerów, które często wybieramy warto skorzystać z funkcji 
Szybkie wybieranie numerów. Numer wybiera się przez jednokrotne 
dotknięcie go piórem. Na przykład, jeśli na ekranie Szybkie wybieranie 
numerów zostanie przypisany kontakt do pozycji 2, później w celu wybrania 
numeru tego kontaktu wystarczy stuknąć i przytrzymać klawisz „2” na ekranie 
Telefon. Aby utworzyć pozycję Szybkiego wybierania numerów, numer musi 
już być obecny liście Kontakty.

Tworzenie wpisu Szybkiego wybierania numerów
1. Na ekranie Telefon wybierz opcję Menu > Szybkie wybieranie 

numerów.

2. Wybierz kolejno Menu > Nowy.

3. Wybierz kontakt. Wybierz numer telefonu, dla którego chcesz przypisać 
klawisz Szybkiego wybierania numerów.

4. W polu Lokalizacja wybierz dostępny klawisz dla nowego numeru 
Szybkiego wybierania.

Uwaga   Umieszczenie numeru na pozycji już zajętej powoduje zamianę 
poprzedniego numeru na nowy.

Wskazówki  •  Aby utworzyć pozycję Szybkiego wybierania numerów z listy Kontakty 
lub kontaktu karty USIM/SIM, stuknij kontakt, wybierz numer, dla 
którego ma być przypisany klawisz Szybkiego wybierania numerów,  
a następnie wybierz Menu > Dodaj do szybk. wyb. numerów.

   •  Aby usunąć pozycję Szybkiego wybierania numerów, na liście 
Szybkiego wybierania numerów stuknij i przytrzymaj żądany wpis, 
a następnie wybierz Usuń.
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Połączenie z pocztą głosową
Klawisz „1” zwykle jest zarezerwowany dla poczty głosowej. Naciśnij  
i przytrzymaj ten klawisz, aby połączyć się z pocztą głosową.

Wykonywanie połączenia z programu Menedżer SIM
Program Menedżer SIM służy do przeglądania zawartości karty USIM/SIM, 
przesyłania wpisów książki telefonicznej karty USIM/SIM do programu Kontakty 
urządzenia MDA Vario III oraz do wykonywania połączeń z karty USIM/SIM.

Połączenie z kontaktem USIM/SIM
1. Wybierz kolejno Start > Programy > Menedżer SIM. Poczekaj, aż 

zawartość karty USIM/SIM załaduje się.

2. Wybierz i przytrzymaj nazwę lub numer telefonu osoby, do której 
chcesz zadzwonić, a następnie wybierz polecenie Połącz.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Menedżer SIM można znaleźć 
w rozdziale 6.

3.3 Odbieranie połączenia
W chwili przychodzenia połączenia telefonicznego na ekranie wyświetlany 
jest komunikat, a użytkownik ma możliwość odebrania lub zignorowania 
połączenia. 

Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego
• Aby odebrać połączenie, naciśnij Odbierz lub naciśnij przycisk 

ROZMOWA na urządzeniu MDA Vario III.

• Aby odrzucić to połączenie, naciśnij Ignoruj lub naciśnij przycisk 
ZAKOŃCZ na urządzeniu MDA Vario III.

Kończenie połączenia 
Trwające połączenie przychodzące lub wychodzące można rozłączyć, 
naciskając przycisk ZAKOŃCZ na urządzeniu MDA Vario III.

Sprawdzenie połączeń nieodebranych
Jeśli połączenie nie zostało odebrane, na górze ekranu pojawi się ikona . 
Aby sprawdzić, kto dzwonił:
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• Stuknij ikonę , a następnie wybierz Widok lub

• Na ekranie Telefon stuknij przycisk Historia połączeń (  ). 
Połączenia nieodebrane, a także połączenia przychodzące i wychodzące 
można sprawdzić w Historii połączeń.

Zawieszanie połączenia
Urządzenie MDA Vario III powiadamia użytkownika o oczekującym kolejnym 
połączeniu przychodzącym i umożliwia jego odrzucenie lub odebranie.  
Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik 
może przełączać się między dwoma rozmówcami lub ustanowić trójstronne 
połączenie konferencyjne. 

1. Aby przyjąć drugie połączenie jednocześnie zawieszając pierwsze, 
wybierz przycisk Odbierz.

2. Aby zakończyć drugie połączenie i powrócić do pierwszego, naciśnij 
przycisk ZAKOŃCZ na urządzeniu MDA Vario III.

Przełączanie między dwoma połączeniami
Naciśnij Zamień.

Zestawianie połączenia konferencyjnego
1. Zawieś bieżące połączenie i wybierz drugi numer, albo przyjmij drugie 

połączenie przychodzące, jeśli jedno już trwa.

2. Wybierz Menu > Konferencja.

Uwaga Nie wszyscy usługodawcy oferują usługę połączeń konferencyjnych. 
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z firmą 
Era.

Włączanie i wyłączanie głośnika
Urządzenie MDA Vario III zostało wyposażone we wbudowany głośnik 
umożliwiający prowadzenie rozmowy bez użycia rąk lub umożliwienie 
uczestniczenia w rozmowie innym osobom.

• Podczas rozmowy wybierz przycisk Głośnik włączonyalbo naciśnij 
i przytrzymaj przycisk ROZMOWA tak długo, aż głośnik włączy się.  
Na pasku tytułu wyświetlana jest ikona głośnika (  ).

• Aby wyłączyć głośnik, wybierz przycisk Głośnik wyłączony albo naciśnij 
i przytrzymaj przycisk ROZMOWA tak długo, aż głośnik wyłączy się.
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Ostrzeżenie!   Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać urządzenia MDA Vario 
III przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Wyciszanie mikrofonu
Podczas rozmowy można wyciszyć mikrofon, w wyniku czego my słyszymy 
rozmówcę, ale rozmówca nie słyszy nas.

• Podczas rozmowy wybierz przycisk Wyłącz mikrofon.
• Kiedy mikrofon jest wyłączony, na ekranie widoczna jest ikona 

wyciszenia(  ). Aby ponownie włączyć mikrofon, wybierz przycisk 
Włącz mikrofon.

3.4 Wykonywanie połączenia wideo
Urządzenie MDA Vario III umożliwia wykonywanie połączeń wideo w zasięgu 
sieci �G. Do wykonywania połączeń wideo wymagane jest posiadanie karty 
SIM z obsługą sieci �G.

Wykonywanie połączenia wideo
• Korzystając z klawiatury na ekranie Telefon, wprowadź numer telefonu, 

a następnie wybierz .

• W programie Kontakty wskaż i przytrzymaj żądany kontakt i naciśnij 
opcję Połączenie wideo.

• W programie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj żądany numer 
telefonu lub kontakt i naciśnij przycisk Połączenie wideo.

Uwaga   W zależności od mocy sygnału, przez około � do � sekund po ustanowieniu 
połączenia jest wyświetlany obraz rozmówcy. Jakość obrazu przesyłanego 
strumieniowo może również zależeć od sygnału.

W razie niepowodzenia nawiązywania połączenia wideo wyświetlany jest 
komunikat z pytaniem o to, czy próbować ponownie, czy wykonać połączenie 
głosowe, czy wysłać wiadomość SMS/MMS.

Zmiana ustawień połączeń wideo
Podczas trwającego połączenia wideo można zmieniać różne ustawienia, 
takie jak wielkość obrazu, jego jasność i inne. Można również zmienić aparat, 
z którego obraz jest przekazywany do rozmówcy.
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Poniżej przedstawiono ekran trwającego połączenia wideo i dostępne na 
nim przyciski.

1 Obszar statusu. Nazwa usługodawcy, 
informacje o rozmówcy i zegar połączenia.

2 Obszar wyświetlania obrazu. Miejsce,  
w którym wyświetlany jest obraz użytkownika 
i rozmówcy, odpowiednio do ustawień opcji 
Zamień obraz.

3 Aparat fotograficzny włączony/wyłączony. 
Wskazując ten element, można włączać  
i wyłączać aparat. Kiedy aparat jest wyłączony, 
wyświetlany obraz zależy od ustawień opcji 
połączenia wideo. Szczegółowe informacje 
można znaleźć w części „Konfiguracja opcji 
połączenia wideo”.

4 Wycisz/włącz audio. Wskazując ten element, 
można włączać i wyłączać funkcje audio.

5 Główny/drugi aparat fotograficzny. 
Wskazując ten element, można wybrać 
główny aparat fotograficzny (ten z tyłu 
urządzenia) lub drugi aparat fotograficzny 
(ten z przodu).

6 Zamień obraz. Kolejne naciśnięcia tego 
elementu powodują cykliczne przechodzenie 
do kolejnych opcji wyświetlania obrazu.

2

3

4 5 6

1

Opcje zamiany obrazu

   Oboje rozmówcy  
(mały obraz mojego wideo)

Duży obraz rozmówcy, mały obraz 
użytkownika. Takie ustawienie jest domyślne.

   Oboje rozmówcy  
(duży obraz mojego wideo)

Mały obraz rozmówcy, duży obraz 
użytkownika.

   Obaj rozmówcy 
(jednakowe)

Obrazy rozmówcy i użytkownika są 
jednakowej wielkości.

  Tylko rozmówca Wyświetlany jest tylko obraz rozmówcy.
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Regulacja jasności
Urządzenie pozwala na zmianę jasności 
obiektywu aparatu. Aby zwiększyć poziom 
jasności, naciśnij przycisk NAWIGACYJNY 
w górę. Aby zmniejszyć poziom jasności, 
naciśnij przycisk NAWIGACYJNY w dół. 
Naciśnięcie przycisku nawigacyjnego  
w górę lub w dół podczas połączenia 
wideo powoduje wyświetlenie paska 
jasności u dołu ekranu. 

Pasek jasności

Wskazówki  •  Aby wyregulować jasność, można także nacisnąć przycisk NAWIGACYJNY 
w lewo lub w prawo.

   • Jasność można wyregulować także, wybierając Menu > Jasność.

Konfiguracja opcji połączenia wideo
Na ekranie Telefon lub na ekranie trwającego połączenia wideo wybierz Menu >  
Opcje połączenia wideo. Dostępne są następujące opcje:

Opcje połączenia wideo: karta Ogólne Opcje połączenia wideo: karta Usługi
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Karta Ogólne
•	 Pokaż nieruchomy obraz. Wybierz obraz, który ma być wyświetlany 

po wyłączeniu kamery.
•	 Wstępnie zaprogramowany (damski). Zdjęcie kobiety dostarczone 

przez usługodawcę.
•	 Wstępnie zaprogramowany (męski) .  Zdjęcie mężczyzny 

dostarczone przez usługodawcę.
•	 Niestandardowy obraz. Możliwość wyświetlenia dowolnego pliku 

jako obrazu widzianego przez rozmówcę. Po wybraniu tej opcji 
zostają udostępnione pole wyboru pliku oraz przycisk Przeglądaj, 
za pomocą których można wybrać plik z obrazem.

•	 Ostatnia klatka wideo. Rozmówcy pokazywana jest ostatnia klatka 
wideo zarejestrowana przed wyłączeniem kamery.

•	 Preferencje ekranu wideo. Aby zmienić sposób wyświetlania obrazu 
własnego i rozmówcy, wybierz ustawienie z listy Preferencje ekranu 
wideo lub naciśnij przycisk Zamień obraz na ekranie Połączenie 
wideo.

•	 Opcje aparatu fotograficznego:
•	 Przerzuć obraz wideo z drugiego aparatu fotograficznego. 

Zaznacz tę opcję, jeśli za pomocą drugiego aparatu chcesz pokazać 
rozmówcy np. dokument tekstowy.

•	 Wyłącz aparat fotograficzny podczas odbierania połączenia 
wideo. Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz wysyłać swojego obrazu 
rozmówcy. Zamiast tego udostępniona zostaje opcja Pokaż 
nieruchomy obraz.

•	 Wyświetlanie informacji:
•	 Pokazuj zegar połączenia. Zaznaczenie tej opcji powoduje 

wyświetlanie czasu trwania połączenia w obszarze statusu.
•	 Pokazuj numer telefonu i nazwę. Zaznaczenie tej opcji powoduje 

wyświetlanie numeru telefonicznego drugiej strony i nazwy kontaktu 
w obszarze statusu.

Karta Usługi
Dodatkowe opcje połączeń wideo można znaleźć na karcie Usługi. Na ekranie 
Usługi wybierz żądaną usługę z listy, a następnie naciśnij opcję Pobierz 
ustawienia. Wyświetlane są ustawienia usługi.
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3.5 Odbieranie połączenia wideo
Odbieranie lub odrzucanie przychodzącego połączenia wideo

• Aby odebrać połączenie wideo, wybierz Odbierz lub naciśnij przycisk 
ROZMOWA na urządzeniu MDA Vario III.

• Aby odrzucić to połączenie wideo, naciśnij Ignoruj lub naciśnij przycisk 
ZAKOŃCZ na urządzeniu MDA Vario III.

Wykonywanie połączenia wideo 
Trwające przychodzące lub wychodzące połączenie wideo można rozłączyć, 
naciskając przycisk ZAKOŃCZ na urządzeniu MDA Vario III.

3.6 Smart Dialing
Program Smar t Dialing  ułatwia 
wybieranie numerów telefonicznych.

Z chwilą rozpoczęcia wprowadzania 
numeru telefonu lub nazwy kontaktu 
program Smart Dialing automatycznie 
wyszukuje i sortuje kontakty z karty SIM  
i programu Kontakty oraz numery z Historii 
połączeń, w tym połączeń przychodzących, 
wychodzących i nieodebranych. Następnie 
z tak przygotowanej listy można wybrać 
żądany numer lub kontakt.

Panel 
Smart 
Dialing

Korzystanie z programu Smart Dialing
1. Naciśnij przycisk ROZMOWA na urządzeniu MDA Vario III, aby otworzyć 

ekran Telefon.

2. Zacznij wprowadzać kilka pierwszych cyfr numeru telefonu lub 
początkowych znaków nazwy kontaktu, naciskając palcem klawisze na 
klawiaturze Telefonu lub naciskając przyciski rysikiem. Kiedy zaczniesz 
wprowadzać cyfry lub litery, na panelu programu Smart Dialing będą 
wyświetlane znalezione dopasowania.
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Wskazówki dotyczące programu Smart Dialing
Program Smart Dialing rozpoczyna wyszukiwanie numerów lub kontaktów 
pasujących do już wprowadzonej sekwencji. Poniżej przedstawiono wskazówki 
dotyczące korzystania z programu Smart Dialing, pomagające szybko znaleźć 
żądany numer telefonu lub kontakt.

Wyszukiwanie numeru telefonicznego
• Wprowadź jedną lub dwie początkowe cyfry numeru telefonicznego  

z zapisanych w Historii połączeń.

• Wprowadź trzy pierwsze cyfry lub więcej, jeśli chcesz znaleźć numer 
telefonu pośród kontaktów zapisanych w urządzeniu MDA Vario III i na 
karcie USIM/SIM.

Wyszukiwanie kontaktu
Można wprowadzić pierwszą literę imienia lub nazwiska kontaktu.  
Program Smart Dialing wyszukuje kontaktów, których nazwy rozpoczynają 
się od tej litery, lub w których litera ta występuje po spacji, łączniku lub znaku 
podkreślenia. Na przykład, naciśnięcie przycisku „�”, skojarzonego z literami  
[a, b, c] na klawiaturze telefonu, spowodowałoby odnalezienie na przykład 
takich kontaktów: „Ben Miller”, „George Adams”, „John-Carter”, „Carter, Ellen”, 
„Dixon, Allan”, „Thomas_Clark”, „JaneCampbell”.

Jeśli lista znalezionych dopasowań jest długa, wyszukiwanie można zawęzić, 
wprowadzając drugą literę. Kontynuując powyższy przykład, naciśnięcie 
przycisku „�”, skojarzonego z literami [d, e, f ], powoduje zawężenie listy 
dopasowań do następujących kontaktów: „Ben Miller”, „George Adams”, „Carter, 
Ellen”, „Dixon, Allan”.

Wykonywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości 
tekstowej z użyciem funkcji Smart Dialing

1. Naciśnij przycisk ROZMOWA na urządzeniu MDA Vario III, aby wyświetlić 
ekran Telefon.

2. Rozpocznij wpisywanie pierwszych cyfr numeru lub znaków nazwy.

Z chwilą rozpoczęcia wprowadzania numeru lub nazwy panel Smart 
Dialing wyświetli odnalezione kontakty.

3. Na panelu Smart Dialing przejrzyj listę, przesuwając palcem lub piórem 
w górę lub w dół lub też naciskając przycisk nawigacyjny w górę lub  
w dół.
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4. Można wykonywać jedną z poniższych czynności:
• Po odnalezieniu żądanego kontaktu naciśnij przycisk ROZMOWA, 

aby rozpocząć połączenie.
• Aby wysłać wiadomość tekstową do wybranego kontaktu, wybierz 

i przytrzymaj ten kontakt, a następnie wybierz polecenie Wyślij 
wiadomość tekstową.

• Aby wybrać inny numer skojarzony z zaznaczonym kontaktem, 
wybierz i przytrzymaj ten kontakt, a następnie wybierz numer, pod 
który chcesz zadzwonić.

 Aby pojawiło się menu podręczne, wybierz i przytrzymaj kontakt.

Wskazówka  Aby przejrzeć lub dokonać edycji informacji skojarzonych z zaznaczonym 
kontaktem, wybierz nazwę kontaktu z menu podręcznego (dotyczy tylko 
wpisów zapisanych w programie Kontakty urządzenia MDA Vario III).

Konfiguracja programu Smart Dialing
1. Na ekranie Telefon wybierz Menu > Opcje Smart Dialing.

2. Na karcie Opcje zaznacz pole Włącz Smart Dialing.
• Zaznacz pole wyboru Automatycznie rozwiń wybrany kontakt, aby 

wyświetlać nazwę kontaktu oraz numer telefonu, kiedy ten kontakt 
zostanie wybrany na liście dopasowań.

• Zaznacz pole wyboru Włącz przeciąganie-przewijanie, aby można 
było przewijać listę dopasowań stosując przeciąganie.

• Aby pozycje z listy proponowanych numerów były wybierane 
podwójnym dotknięciem pióra, zaznacz opcję Włącz wybieranie 
numeru telefonu dwukrotnym kliknięciem.
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3.7 Dodatkowe informacje dotyczące wybierania 
numerów

Połączenia awaryjne
Wpisz międzynarodowy numer awaryjny dostępny w Twoim regionie,  
a następnie wybierz przycisk Połącz.

Wskazówka  Na karcie USIM/SIM mogą być zdefiniowane dodatkowe numery awaryjne. 
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się  
z firmą Era.

Połączenia międzynarodowe
1. Stuknij i przytrzymaj klawisz „0” na klawiaturze telefonu, aż pojawi się 

znak +. Znak + zastępuje prefiks międzynarodowy danego państwa.

2. Wpisz pełny numer telefonu, który chcesz wybrać, a następnie wybierz przycisk 
Połącz. Pełny numer telefoniczny składa się z kodu międzynarodowego, kodu 
międzymiastowego (bez ewentualnego początkowego zera) oraz samego 
numeru telefonu.

3.8 Konfigurowanie dostępu telefonu samochodowego 
do karty SIM przez interfejs Bluetooth
Telefony samochodowe Bluetooth obsługujące profil SAP (SIM Access Profile) 
mogą łączyć się z urządzeniem MDA Vario III i uzyskiwać dostęp do jego 
karty USIM/SIM przez interfejs Bluetooth. Po ustanowieniu połączenia SAP 
można również pobrać kontakty z karty USIM/SIM urządzenia MDA Vario III do 
telefonu samochodowego. Za pomocą telefonu samochodowego można także 
odbierać i wykonywać połączenia wykorzystując kartę USIM/SIM urządzenia 
MDA Vario III.

Uwagi    Aby pobrać kontakty do telefonu samochodowego, należy upewnić się, 
że wszystkie kontakty w urządzeniu MDA Vario III są zapisane na karcie 
USIM/SIM, a nie w pamięci urządzenia. Telefon samochodowy należy 
skonfigurować tak, aby pobierał kontakty tylko z karty USIM/SIM. 
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1. Sprawdź, czy w urządzeniu MDA Vario III jest włączony protokół 
Bluetooth, i czy urządzenie znajduje się w trybie widoczności. Informacje 
o włączaniu komunikacji Bluetooth i trybu „wykryte” można znaleźć  
w części „Tryby Bluetooth” w rozdziale 10.

2. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Ustawienia SAP.

3. Na ekranie BT Remote SIM Access zaznacz opcję Zdalny dostęp do 
karty SIM i naciśnij przycisk Gotowe.

4. Połącz telefon samochodowy z urządzeniem MDA Vario III poprzez 
łącze Bluetooth. Informacje o uzyskaniu takiego połączenia można 
znaleźć w podręczniku obsługi telefonu samochodowego.

5. Jeżeli jest to pierwsze kojarzenie telefonu samochodowego i urządzeniem 
MDA Vario III, konieczne jest wprowadzenie kodu dostępu telefonu 
samochodowego w urządzeniu MDA Vario III.

6. Na ekranie urządzenia MDA Vario III powinno pojawić się okno z informacją 
o nawiązaniu połączenia między urządzeniem MDA Vario III i telefonem 
samochodowym. Naciśnij przycisk OK.

7. Na ekranie BT Remote SIM Access wskaż przycisk Gotowe.

Uwaga  Z chwilą uaktywnienia połączenia SIM Access Profile w urządzeniu MDA Vario III 
wyłączane są funkcje wykonywania i odbierania połączeń, wysyłania i odbierania 
wiadomości oraz usługi pokrewne. Wszystkie te funkcje są natomiast dostępne 
w telefonie samochodowym. Po zamknięciu połączenia z urządzenia MDA Vario 
III można korzystać w zwykły sposób.
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Rozdział 4  
Konfigurowanie urządzenia  

MDA Vario III

4.1  Ustawienia podstawowe
4.2  Personalizacja ekranu Dzisiaj

4.3  Dostosowywanie ustawień i usług telefonu
4.4  Zabezpieczanie urządzenia MDA Vario III

4.5  Inne ustawienia
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4.1 Ustawienia podstawowe
Informacje o właścicielu
Wyświetlanie informacji o właścicielu na ekranie Dzisiaj ułatwia odzyskanie 
urządzenia MDA Vario III w przypadku zgubienia.

Wprowadzanie informacji o właścicielu
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Informacje  

o właścicielu.
2. Na karcie Identyfikacja wprowadź informacje osobiste.

Porada Jeżeli na ekranie Dzisiaj nie widać informacji o właścicielu, wybierz Start > 
Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj. Na karcie Elementy zaznacz pole 
wyboru Informacje o właścicielu.

Wyświetlanie informacji o właścicielu po włączeniu urządzenia MDA 
Vario III
Można tak ustawić urządzenie MDA Vario III, aby po włączeniu zasilania był 
wyświetlany ekran “info o mnie”. Ten ekran przedstawia pełne informacje 
osobiste o właścicielu.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Informacje o właścicielu.
2. Na karcie Opcje zaznacz pole wyboru Informacje identyfikacyjne.
3. Aby wprowadzić dodatkowy tekst do wyświetlenia, wskaż kartę 

Notatki i wpisz tekst (np. „Nagroda dla znalazcy”).
4. Na karcie Opcje zaznacz pole wyboru Notatki , a następnie wybierz OK.

Godzina i data
Ustawianie godziny i daty

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Zegar i alarmy > karta 
Godzina.

2. Wybierz właściwą strefę czasową, a następnie ustaw datę lub godzinę.

Uwaga Podczas synchronizacji następuje aktualizacja godziny w urządzeniu MDA Vario 
III z godziną w komputerze PC.

Ustawianie godziny i daty innej lokalizacji
Jeśli chcesz odwiedzić kogoś lub skontaktować z kimś w innej strefie czasowej, 
możesz taką strefę zdefiniować jako strefę „w podróży”.
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1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Zegar i alarmy > karta 
Godzina.

2. Wybierz pozycję Podróży.
3. Wybierz właściwą strefę czasową, a następnie ustaw godzinę lub datę.

Ustawienia regionalne
W ustawieniach regionalnych można określić sposób wyświetlania liczb, 
walut, daty i godziny.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Ustawienia regionalne.
2. Na karcie Region wybierz region z listy.

Uwaga To nie powoduje zmiany języka systemu operacyjnego urządzenia MDA Vario III.

3. Wybór regionu ma wpływ na to, jakie opcje są dostępne na pozostałych 
kartach.

4. Aby dodatkowo dostosować ustawienia, wybierz żądane opcje na 
odpowiednich kartach.

4.2 Personalizacja ekranu Dzisiaj
Na ekranie Dzisiaj widoczne są nadchodzące terminy, aktywne zadania oraz 
informacje o wiadomościach przychodzących. Można dostosować zbiór 
elementów wyświetlanych na ekranie Dzisiaj

Dostosowywanie ekranu Dzisiaj
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj.
2. Na karcie Wygląd wybierz żądany temat tła ekranu Dzisiaj.
3. Na karcie Elementy wybierz elementy, które mają być widoczne na 

ekranie Dzisiaj.

Porada Aby zmienić kolejność elementów widocznych na ekranie Dzisiaj, wybierz jeden 
z elementów, a następnie wybierz polecenie Przenieś w górę lub Przenieś  
w dół.

Korzystanie z niestandardowego obrazu tła
Jako tła ekranu Dzisiaj można użyć dowolnego zdjęcia. Należy jednak pamiętać, 
że wybór zdjęcia może mieć wpływ na czytelność ekranu Dzisiaj.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj.
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2. Zaznacz pole wyboru Użyj tego obrazu jako tła, a następnie wybierz 
Przeglądaj i przejrzyj listę plików graficznych.

3. Wybierz żądany plik, wskazując jego nazwę.

4. Naciśnij przycisk OK.

Ustawianie opcji wyświetlania terminów na ekranie Dzisiaj
Jeśli zdefiniowano wiele terminów, można określić, które typy terminów mają 
być wyświetlane na ekranie Dzisiaj.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj.
2. Wybierz kartę Elementy.

3. Wybierz pozycję Kalendarz, a następnie Opcje.

4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Wybierz opcję Następny termin, aby widoczny był tylko najbliższy 

termin harmonogramu lub opcję Nadchodzące terminy, aby 
wyświetlać wiele terminów.

• Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl wszystkie wydarzenia 
całodzienne, jeśli nie chcesz, aby widoczne były wydarzenia 
całodzienne.

Więcej informacji o korzystaniu z Kalendarza można znaleźć w rozdziałach 
6 i �.

Ustawianie opcji wyświetlania zadań na ekranie Dzisiaj
Jeśli zdefiniowano wiele zadań, można określić, które typy zadań mają być 
wyświetlane na ekranie Dzisiaj. 

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj.
2. Wybierz kartę Elementy.

3. Wybierz Zadania, a następnie Opcje.

4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
• W części Wyświetl liczbę wybierz typ zadań, które mają być 

widoczne na ekranie Dzisiaj.
• Na liście Kategoria określ, czy mają być wyświetlane tylko zadania 

przypisane do określonej kategorii, czy wszystkie.

Więcej informacji o tworzeniu zadań w urządzeniu MDA Vario III można znaleźć 
w rozdziale 6.
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Dostosowywanie menu Start
Możliwe jest określenie, które elementy widoczne są w menu Start.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Menu.
2.  Zaznacz pola wyboru obok tych elementów, które mają być widoczne 

w menu Start. Można wybrać maksymalnie siedem elementów.

Porada Utwórz foldery i skróty wewnątrz folderów, Programy i Office Mobile, w menu 
Start. Korzystając z Eksploratora Windows w komputerze PC, przejdź do folderu 
/Windows/Menu Start/Programy lub Office Mobileurządzenia MDA Vario III, 
a następnie utwórz żądane foldery i skróty. Dodane elementy będą widoczne 
w urządzeniu MDA Vario III po przeprowadzeniu synchronizacji. Informacje  
o synchronizowaniu urządzenia MDA Vario III z komputerem można znaleźć 
w rozdziale �.

4.3 Dostosowywanie ustawień i usług telefonu
Ustawienia telefonu można dostosowywać do własnych wymagań.  
Na przykład, można ustawić typ dzwonka dla połączeń przychodzących 
oraz ton klawiatury używany przy wprowadzaniu numerów telefonicznych.  
Można także tak ustawić urządzenie MDA Vario III, aby możliwe było korzystanie 
z takich usług jak Połączenia oczekujące, Przekazywanie połączeń i innych

Dostęp do ustawień i usług telefonu
• Wybierz Menu > Opcje na ekranie Telefon, albo
• Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon.

Ustawienia dzwonka
Zmiana dźwięku dzwonka itypu dzwonka

1. Na ekranie Telefon wybierz Menu > Opcje > karta Telefon.
2. Z listy Dźwięk dzwonka wybierz żądany dźwięk dzwonka.

Porada Jako dźwięki dzwonka możesz stosować pliki *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma lub 
inne pliki (Dodatek zawiera listę obsługiwanych formatów plików) pobrane  
z Internetu lub skopiowane z komputera PC. Najpierw skopiuj pliki dźwiękowe 
do folderu /Windows/Rings urządzenia MDA Vario III, a następnie wybierz 
dźwięk z listy Dźwięk dzwonka urządzenia MDA Vario III. Więcej informacji na 
temat kopiowania plików można znaleźć w rozdziale �.

3. Z listy Typ dzwonka wybierz, czy o przychodzących połączeniach ma 
powiadamiać dzwonek, wibracja lub mają być stosowane obie metody
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Ton klawiatury
Ton, który słychać podczas wprowadzania numeru z klawiatury można zmienić. 
Ustawienie Długie dźwięki powoduje, że przez cały czas wciśnięcia klawisza 
słychać odpowiedni ton. Ustawienie to warto stosować wtedy, gdy występują 
problemy z wykonaniem zadań wymagających tonów urządzenia MDA Vario 
III, np. z odbieraniem wiadomości z automatycznej sekretarki. W przypadku 
ustawienia Krótkie dźwięki ton słychać tylko przez sekundę lub dwie.  
W przypadku ustawienia Wyłączony, tonu nie słychać w ogóle.

1. Na ekranie Telefon wybierz Menu > Opcje > karta Telefon.
2. Na liście Klawiatura numeryczna wybierz żądaną opcję.

Usługi telefoniczne
Urządzenie MDA Vario III może łączyć się bezpośrednio z siecią telefonii 
komórkowej i umożliwiać uzyskanie dostępu oraz zmianę różnych usług 
telefonicznych dla urządzenia MDA Vario III. Usługi telefoniczne mogą 
obejmować takie usługi jak Przekazywanie połączeń, Połączenia oczekujące, 
Poczta głosowa i inne Skontaktuj się z operatorem Era, aby dowiedzieć się o 
dostępności usług telefonicznych dla urządzenia MDA Vario III.

Uzyskiwanie dostępu i zmiana ustawień usług telefonicznych
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon > karta Usługi.
2. Wybierz żądaną usługę, a następnie wybierz Pobierz ustawienia.
3. Wybierz żądane opcje, a następnie wybierz OK.

Więcej informacji o dostosowywaniu ustawień usług telefonicznych można 
znaleźć w zasobach Pomocy urządzenia MDA Vario III. 

Sieci
W urządzeniu MDA Vario III możesz przeglądać, jakie sieci telefonii komórkowej 
są dostępne oraz uporządkować je w takiej kolejności, w jakiej urządzenie 
MDA Vario III ma uzyskiwać do nich dostęp. Na przykład, gdy nie jest dostępna 
pierwsza preferowana sieć, urządzenie MDA Vario III będzie próbować uzyskać 
dostęp do drugiej preferowanej sieci.

Przeglądanie dostępnych sieci
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon > karta Sieć.
2. W polu Wybieranie sieci wybierz Ręczne. Wtedy zostanie wyświetlona 

lista dostępnych sieci
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Ustawianie preferowanej sieci
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon > karta Sieć.
2. Wybierz Ustaw sieci i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby 

uporządkować kolejność sieci zgodnie ze swymi preferencjami.
3. Po uporządkowaniu sieci w preferowanej kolejności wybierz OK, aby 

powrócić do karty Sieć.
4. Z listy Wybieranie sieci wybierz opcję Automatyczny.
5. Naciśnij przycisk OK.

4.4 Zabezpieczanie urządzenia MDA Vario III
Ochrona karty USIM/SIM kodem PIN
Kartę USIM/SIM można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem 
poprzez przypisanie kodu PIN (Personal Identification Number).  
Pierwszy kod PIN jest fabrycznie przypisany przez operatora Era, ale można 
go później zmienić.

1. Na ekranie Telefon wybierz Menu > Opcje > karta Telefon.
2. Zaznacz pole wyboru Wymagaj kodu PIN, gdy tel. jest używany.
3. Kod PIN można zmienić w dowolnej chwili, wybierając opcję Zmień 

kod PIN.

Porada Połączenia awaryjne można wykonywać w dowolnej chwili i nie wymagają one 
podania kodu PIN.

Zabezpieczanie hasłem urządzenia MDA Vario III
Dane można zabezpieczyć dodatkowo przez wymaganie podania hasła po 
każdym włączeniu urządzenia MDA Vario III. Swoje hasło tworzysz zaczynając 
użytkowanie urządzenia MDA Vario III.
Ustawianie hasła dla urządzenia

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Blokada.
2. Zaznacz pole wyboru Monituj, jeśli urządzenie było nieużywane przez, 

a w polu po prawej stronie określ czas bezczynności urządzenia MDA Vario 
III, po którym wymagane jest podanie hasła. W polu Typ hasła wybierz 
typ hasła, który chciałbyś zastosować. Wprowadź i potwierdź hasło 
Jeżeli urządzenie MDA Vario III zostało skonfigurowane na łączenie 
się z siecią, zastosuj hasło alfanumeryczne, aby podwyższyć poziom 
zabezpieczenia urządzenia.
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3. Na karcie Wskazówka wprowadź wyrażenie, które pomoże przypomnieć 
sobie zapomniane hasło, ale nie pozwoli odgadnąć go innym.

4. Naciśnij przycisk OK. Przy kolejnym włączeniu urządzenia MDA Vario III 
pojawia się monit o podanie hasła.

Uwagi
 • Aby zapewnić sobie stałą możliwość wykonywania połączeń alarmowych, 

nie należy wprowadzać hasła zaczynającego się od cyfr lokalnego numeru 
awaryjnego.

 • Wskazówka jest wyświetlana po pięciokrotnym wprowadzeniu 
nieprawidłowego hasła.

Odblokowanie urządzenia MDA Vario III
1. Wprowadź hasło urządzenia, kiedy pojawi się monit.
2. Wybierz polecenie Odblokuj.

Uwaga Jeżeli zapomnisz swoje hasło, będziesz mógł wykonać twarde resetowanie lub 
wyczyścić pamięć urządzenia. Zanim to zrobisz, sporządź kopie zapasowe swoich 
danych i plików w komputerze PC, tak abyś mógł przywrócić je w urządzeniu 
MDA Vario III. Szczegółowe informacje są zamieszczone w rozdziale �

Porada Urządzenie MDA Vario III można także odblokować naciskając i przytrzymując 

przycisk  przez około � sekundy. 

Szyfrowanie danych na karcie pamięci
1. Na ekranie Dzisiaj wybierz Start > Ustawienia > karta System > 

Szyfrowanie.
2. Wybierz polecenie Szyfruj pliki zapisane na karcie pamięci.

Uwagi
 • Zaszyfrowane pliki można odczytać tylko na tym urządzeniu, na którym 

zostały zaszyfrowane

 • Zaszyfrowane pliki odczytuje się tak samo jak inne pliki, pod warunkiem że 
korzysta się z urządzenia, które je zaszyfrowało. Nie istnieją inne możliwości, 
aby je odczytać.

Ważne Jeżeli pole Szyfruj pliki zapisane na kartach pamięci jest lub było zaznaczone 
wcześniej, wtedy przed użyciem funkcji Czyszczenie pamięci, wykonaniem 
pełnego resetowania lub uaktualnienia oprogramowania systemowego pamięci 
ROM należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików z kart pamięci. W 
przeciwnym razie nie będzie można uzyskać dostępu do zaszyfrowanych plików 
na karcie pamięci. Skorzystaj z programu ActiveSync lub Centrum obsługi 
urządzeń Windows Mobile do przesyłania plików pomiędzy kartą pamięci i 
komputerem. Po zakończeniu procedury skopiuj pliki z powrotem na kartę 
pamięci.
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4.5 Inne ustawienia
Nazwa urządzenia
Nazwa urządzenia jest wykorzystywana do identyfikacji MDA Vario III  
w następujących sytuacjach:

• synchronizowanie z komputerem PC,
• komunikacja z siecią,
• przywracanie informacji z kopii zapasowej.

Uwaga W przypadku synchronizowania wielu urządzeń z tym samym komputerem, 
każde urządzenie musi nosić unikalną nazwę.

Zmiana nazwy urządzenia
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Informacje.
2. Wybierz kartę Identyfikator urządzenia.
3. Wprowadź nazwę.

Uwaga Nazwa urządzenia musi zaczynać się od litery, składać się z liter A do Z, cyfr 0 
do 9 i nie może zawierać odstępów. Do rozdzielania słów można użyć znaku 
podkreślenia.

Ustawienia wyświetlania
Regulacja jasności ekranu

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Podświetlenie.
2. Aby zwiększyć jasność, na karcie Jasność przesuń suwak w prawą 

stronę lub przesuń suwak w lewą stronę, aby zmniejszyć jasność.

Wyłączanie podświetlenia po określonym czasie
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Podświetlenie.
2. Wybierz kartę Zasilanie z baterii lub kartę Zasilanie zewnętrzne.
3. Zaznacz pole wyboru Wyłącz podświetlenie, jeśli urządzenie jest 

nieużywane przez oraz zdefiniuj czas zwłoki.

Zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru tekstu na ekranie
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Ekran > karta Rozmiar 

tekstu.

2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu, przesuń suwak  
w odpowiednim kierunku.
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Ustawienia przycisków
Zmiana przypisania programów lub skrótów do przycisków programów
Urządzenie MDA Vario III może być dostarczane z programami już przypisanymi 
do przycisków sprzętowych. Przyciski te można tak dostosować, aby 
powodowały otwieranie najczęściej wykorzystywanych programów lub 
zapewniały szybki dostęp do pewnych czynności, takich jak zmiana orientacji 
ekranu, otwarcie ekranu Dzisiaj czy otwarcie Panelu wprowadzania.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Przyciski.

2. Na karcie Przyciski programów widoczna jest lista przycisków i ich 
bieżące działanie.

3. Wybierz przycisk, którego działanie chcesz zmienić. W celu łatwiejszej 
identyfikacji przycisków należy kierować się numerami i ikonami 
określającymi pierwotne funkcje przycisków.

4. W polu Przypisz program wybierz program lub skrót, który chcesz 
przypisać do przycisku.

5. Naciśnij przycisk OK.

Opcje uzupełniania wyrazów
Funkcja Uzupełnianie wyrazów pomaga pomaga szybciej wprowadzać tekst, 
sugerując wyrazy w miarę wpisywania liter przy użyciu klawiatury sprzętowej 
lub metod wprowadzania danych. Można określić liczbę wyświetlanych 
sugerowanych wyrazów, kiedy ma być wyświetlana lista wyrazów oraz inne 
opcje.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Wprowadzanie 
danych > karta Uzupełnianie wyrazów.

2. Upewnij się, czy jest zaznaczone pole wyboru Sugeruj wyrazy przy 
wprowadzaniu tekstu.

3. Lista wyrazów jest domyślnie wyświetlana po wprowadzeniu spacji. 
Aby lista wyrazów była wyświetlana po wprowadzeniu liter, określ 
liczbę liter, które mają być wprowadzone przed wyświetleniem listy 
wyrazów.

4. Lista sugerowanych wyrazów przedstawia domyślnie maksymalnie 
cztery wyrazy. Możesz zmienić liczbę wyrazów wyświetlanych na liście 
sugerowanych wyrazów.
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5. Sprawdź, czy jest zaznaczone pole Włącz autokorektę, jeśli chcesz, 
aby niepoprawnie wpisane wyrazy były automatycznie korygowane.

Porada Baza danych wyrazów "uczy się" i uzupełnia zasoby wyrazów w miarę 
wprowadzania nowych wyrazów podczas wpisywania tekstów. Aby usunąć 
dodane wyrazy i zresetować bazę danych do stanu domyślnego, wybierz 
Wyczyść pozycje przechowywane.

Dźwięk przesuwania klawiatury
Można tak skonfigurować urządzenie MDA Vario III, aby generowało dźwięk 
wysuwania, gdy klawiatura sprzętowa jest wysuwana lub wsuwana.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Dźwięk przesuwania 
klawiatury.

2. Zaznacz pole wyboru Dźwięk przesuwania, aby włączyć generowanie 
tego dźwięku

3. Wybierz ikonę Strzałka w dół (  ) i wskaż na liście styl dźwięku. Każdy 
styl obejmuje dwa dźwięki, jeden dla wsuwania i drugi dla wysuwania 
klawiatury.

4. Możesz odsłuchać efekt dźwiękowy wybranego stylu wybierając 
przycisk Odtwórz (  ). Spowoduje to odtworzenie najpierw dźwięku 
wysuwania, a potem dźwięku wsuwania. Aby zatrzymać odtwarzanie, 
wybierz przycisk Zatrzymaj (  ).

Alarmy i powiadomienia
Ustawianie alarmu

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Zegar i alarmy > karta 
Alarmy .

2. Wybierz <Opis> i wprowadź nazwę alarmu.
3. Wybierz dzień tygodnia, w którym ma zadziałać alarm. Można wybrać 

wiele dni, w które ma się uaktywniać alarm.
4. Wskaż rysikiem godzinę. Spowoduje to otwarcie zegara, w którym 

można ustawić godzinę alarmu.
5. Aby określić typ alarmu, wybierz ikonę alarmu (  ). Do wyboru jest 

migające światło, pojedynczy dźwięk, wielokrotny dźwięk lub wibracja.
6. W przypadku wybrania alarmu dźwiękowego, obok pola wyboru 

Odtwórz dźwięk można wybrać listę i wskazać żądany dźwięk.
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Ustawianie sposobu powiadamiania o zdarzeniach lub czynnościach
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Dźwięki  

i powiadomienia.

2. Na karcie Dźwięki wybierz sposób powiadamiania, zaznaczając 
odpowiednie pola wyboru.

3. Na karcie Powiadomienia, w części Zdarzenie wybierz nazwę 
zdarzenia i sposób powiadamiania, zaznaczając odpowiednie pola 
wyboru. Do wyboru są różne sposoby powiadamiania — specjalne 
dźwięki, komunikaty lub migające światło.

Porada Wyłączenie dźwięków i migającego światła wydłuża czas pracy przy zasilaniu 
akumulatorowym.
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5.1 Informacje o synchronizacji
Użytkownik ma możliwość zabrania w każde miejsce swoich danych  
z komputera poprzez zsynchronizowanie ich z danymi w urządzeniu MDA Vario 
III. Mogą zostać zsynchronizowane pomiędzy komputerem i urządzeniem MDA 
Vario III następujące typy danych:

• Informacje programu Microsoft® Office Outlook® , które obejmują 
wiadomości e-mail programu Outlook, kontakty, kalendarz, zadania 
oraz notatki

• Multimedia, takie jak obrazy, muzyka i wideo

• Ulubione, czyli zapamiętane łącza do ulubionych stron internetowych

• Pliki, takie jak dokumenty oraz inne pliki

Przed dokonaniem synchronizacji należy najpierw zainstalować i skonfigurować 
oprogramowanie umożliwiające synchronizację. Aby uzyskać więcej informacji, 
należy zapoznać się z tematem „Konfigurowanie Centrum obsługi urządzeń 
Windows Mobile w systemie Windows Vista™”, jeśli używany jest system Windows 
Vista™ lub zapoznać się tematem „Konfigurowanie programu ActiveSync w 
systemie Windows XP”, jeżeli używany jest system Windows XP®.

Metody synchronizacji
Po zainstalowaniu oprogramowania synchronizacyjnego w komputerze, 
przyłącz i zsynchronizuj urządzenie MDA Vario III z komputerem wykorzystując 
jedną z poniższych metod:

• Połączenie i synchronizacja danych przy użyciu dostarczonego kabla 
synchronizacyjnego USB. 

 Po przyłączeniu kabla synchronizacyjnego do urządzenia MDA Vario III 
i do komputera, proces synchronizacji rozpocznie się automatycznie.

• Połączenie i synchronizacja przy użyciu łącza Bluetooth. 
 Przed rozpoczęciem synchronizacji danych należy ustalić powiązanie 

Bluetooth pomiędzy urządzeniem MDA Vario III i komputerem.  
Więcej informacji dotyczących tworzenia powiązania Bluetooth można 
znaleźć w rozdziale 10. Informacje na temat synchronizacji poprzez 
połączenie Bluetooth zawarte są w punkcie “Synchronizacja poprzez 
Bluetooth” w dalszej części tego rozdziału. Należy starać się często 
wykonywać synchronizację, aby utrzymywać aktualność danych 
zarówno w urządzeniu MDA Vario III, jak i w komputerze.
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Uwaga Wiadomości e-mail programu Outlook, kontakty, kalendarz i zadania z urządzenia 
MDA Vario III można również zsynchronizować poprzez firmowy Serwer 
Exchange. Więcej informacji dotyczących skonfigurowania urządzenia MDA 
Vario III do synchronizacji z Serwerem Exchange można znaleźć w rozdziale �.

5.2 Konfigurowanie Centrum obsługi urządzeń 
Windows Mobile® w systemie Windows Vista
Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile® zastępuje program Microsoft® 
ActiveSync® w systemie Windows Vista™. 
Uwaga Niektóre wersje systemu Windows Vista są dostarczane z zainstalowanym 

programem Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile . Jeżeli w użytkowanym 
systemie Windows Vista nie jest dostępny program Centrum obsługi urządzeń 
Windows Mobile, możesz go zainstalować z Dysk Startowy, dostarczanego wraz 
z urządzeniem MDA Vario III.

Konfigurowanie synchronizacji
Przy pierwszym połączeniu urządzenia MDA Vario III z komputerem PC  
i uruchomieniu programu Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile, jest 
wyświetlany monit o ustalenie powiązania Windows Mobile® z urządzeniem 
MDA Vario III. Wykonuj poniższe czynności w celu ustalenia powiązania.

1. Przyłącz urządzenie MDA Vario III do komputera PC. Program Centrum 
obsługi urządzeń Windows Mobile skonfiguruje się, a następnie otworzy.

2. Na stronie umowy licencyjnej kliknij Zaakceptuj.
3. Na ekranie głównym programu Centrum obsługi urządzeń Windows 

Mobile kliknij Konfiguruj urządzenie.
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Uwaga Wybierz opcję Połącz bez konfigurowania urządzenia, jeżeli chcesz tylko 
przetransferować pliki multimedialne, sprawdzić aktualizacje i eksplorować 
swoje urządzenie MDA Vario III bez synchronizacji informacji programu 
Outlook.

4. Wybierz rodzaje informacji, które chcesz synchronizować, a następnie 
kliknij Dalej.

5. Wprowadź nazwę urządzenia i kliknij Konfiguruj.

Po zakończeniu pracy kreatora, program Centrum obsługi urządzeń 
Windows Mobile automatycznie zsynchronizuje urządzenie MDA Vario III.  
Można zauważyć, iż po procesie synchronizacji w urządzeniu MDA Vario III 
dostępne są wiadomości e-mail programu Outlook oraz inne dane.

Korzystanie z programu Centrum obsługi urządzeń 
Windows Mobile
Aby otworzyć program Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile, kliknij 
Start > Wszystkie programy > Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile 
w komputerze z systemem Windows Vista.
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W programie Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile możesz wykonać 
następujące czynności:

• Kliknąć Programy i usługi > Pobierz aktualizacje, pliki do pobrania, 
pomoc i inne , aby przejść do strony głównej Windows Mobile w Internecie.

• Kiedy klikniesz Obrazy, muzyka i wideo > __ nowe obrazy/klipy 
wideo są dostępne do zaimportowania, kreator poprowadzi przez 
proces oznaczenia i transferu zdjęć z urządzenia MDA Vario III do Galerii 
zdjęć w komputerze PC z systemem Windows Vista.

• Kliknąć Obrazy, muzyka i wideo > Dodaj multimedia do swojego 
urządzenia z programu Windows Media Player w urządzeniu MDA 
Vario III, aby synchronizować pliki muzyczne i pliki wideo korzystając  
z programu Windows Media® Player. Zapoznaj się z tematem “Korzystanie 
z programu Windows Media® Player Mobile” w rozdziale 1�, aby uzyskać 
więcej informacji.

• kliknąć Zarządzanie plikami > Przeglądaj zawartość swojego 
urządzenia, aby przeglądać dokumenty i pliki w urządzeniu MDA 
Vario III.

• Kliknąć Ustawienia urządzenia przenośnego, aby przeglądać i zmieniać 
ustawienia synchronizacji.

Uwaga Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Centrum obsługi 
urządzeń Windows Mobile.
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5.3 Konfigurowanie programu Ac tiveSync®  
w systemie Windows XP
Dysk Startowy, dostarczany wraz z urządzeniem MDA Vario III zawiera program 
Microsoft ActiveSync �.� lub nowszy. Aby zainstalować oraz skonfigurować 
program ActiveSync w systemie Windows XP innym zgodnym systemie 
Windows, należy wykonać czynności przedstawione w tym punkcie.

Uwaga W celu uzyskania wykazu zgodnych systemów Windows, należy przejść na 
stronę internetową 

 http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync��.mspx.

Instalowanie programu ActiveSync
1. Włóż dysk Startowy do napędu w komputerze PC.
2. Program ActiveSync jest dostępny w języku angielskim i kilku innych 

językach. Wybierz żądany język i kliknij Dalej.
3. Kliknij Konfiguracja i instalacja.
4. Zaznacz pole wyboru ActiveSync i kliknij Zainstaluj.
5. Zapoznaj się z warunkami licencji i kliknij Zaakceptuj.
6. Po zakończeniu instalacji kliknij Gotowe.
7. Na ekranie Rozpoczynamy pracę z Windows Mobile® kliknij Zamknij.

Konfigurowanie synchronizacji
Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować powiązanie synchronizacji.

1. Połącz urządzenie MDA Vario III z komputerem PC. Kreator konfiguracji 
synchronizacji uruchomi się automatycznie i poprowadzi przez 
proces ustanawiania powiązania synchronizacji. Kliknij Dalej, aby 
kontynuować.

2. Aby zsynchronizować urządzenie MDA Vario III z komputerem PC, usuń 
zaznaczenie pola wyboru Synchronizuj bezpośrednio z serwerem, 
na którym działa Microsoft Exchange, a następnie kliknij Dalej.

3. Wybierz rodzaje informacji, które chcesz synchronizować, a następnie 
kliknij Dalej.

4. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na 
bezprzewodowe połączenia danych zgodnie z Twoimi preferencjami.

5. Kliknij przycisk Zakończ.
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Po zakończeniu pracy kreatora program ActiveSync przeprowadza 
automatyczną synchronizację z urządzeniem MDA Vario III. Można zauważyć, iż 
po procesie synchronizacji w urządzeniu MDA Vario III dostępne są wiadomości 
e-mail programu Outlook oraz inne dane.

5.4 Synchronizacja z komputerem
Połącz i synchronizuj urządzenie MDA Vario III z komputerem PC przy użyciu 
kabla USB lub łącza Bluetooth.

Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji
Synchronizację można uruchomić ręcznie z urządzenia MDA Vario III lub  
z komputera PC.

Z urządzenia MDA Vario III
1. Wybierz Start > Programy > ActiveSync.

2. Wybierz Synchronizuj.

Aby zatrzymać synchronizację przed jej zakończeniem, wybierz 
polecenie Zatrzymaj.

Porada Aby całkowicie usunąć powiązanie z jednym komputerem PC, wybierz Menu > 
Opcje, wybierz nazwę komputera, a następnie wybierz Usuń. Urządzenie MDA 
Vario III nie musi być połączone z komputerem PC, aby ta opcja była dostępna. 

Z programu Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile
1. Kliknij Start > Wszystkie programy > Centrum obsługi urządzeń 

Windows Mobile.

2. Kliknij  w lewym dolnym narożniku okna programu Centrum obsługi 
urządzeń Windows Mobile.

 Aby zakończyć synchronizację zanim zostanie wykonana, kliknij .

Z programu ActiveSync w komputerze PC
Kiedy połączysz urządzenie MDA Vario III z komputerem PC, program 
ActiveSync automatycznie uruchomi się i rozpocznie synchronizację.

• W celu ręcznego rozpoczęcia synchronizacji kliknij .

• Aby zakończyć synchronizację zanim zostanie wykonana, kliknij .
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Zmiana synchronizowanych informacji
W urządzeniu MDA Vario III lub w komputerze PC można dokonać zmiany 
rodzajów informacji oraz ilości informacji do synchronizacji w każdym rodzaju. 
Należy wykonać poniższe czynności, aby zmienić ustawienia synchronizacji 
w urządzeniu MDA Vario III.

Uwaga Przed wprowadzeniem zmian ustawień synchronizacji w urządzeniu MDA Vario 
III, należy odłączyć je od komputera PC.

1. W programie ActiveSync w urządzeniu MDA Vario III kliknij Menu > Opcje.

2. Zaznacz pole wyboru przy każdym elemencie, który ma być synchronizowany. 
Jeśli nie można zaznaczyć któregoś pola wyboru, może być konieczne 
wyczyszczenie pola wyboru dotyczącego tego samego typu informacji  
w innym miejscu listy.

3. Aby zmienić ustawienia synchronizacji dla rodzaju informacji, na 
przykład, Poczta e-mail, wybierz go i kliknij Ustawienia.
Możesz określić limit rozmiaru pobierania, określić okres czasu 
pobierania informacji oraz inne ustawienia.

Uwagi
 • Niektóre rodzaje informacji, takie jak Ulubione, Pliki lub Multimedia, nie mogą 

być wybierane w Opcjach programu ActiveSync w urządzeniu MDA Vario 
III. Te elementy można wybrać lub usunąć jedynie w programie Centrum 
obsługi urządzeń Windows Mobile lub ActiveSync w komputerze PC.

 • Komputer PC może posiadać powiązania synchronizacji z wieloma różnymi 
urządzeniami pracującymi w środowisku systemu Windows Mobile®, ale 
urządzenie MDA Vario III może mieć powiązania synchronizacji co najwyżej 
z dwoma komputerami PC. Aby zapewnić prawidłowość przebiegu 
synchronizacji urządzenia MDA Vario III z oboma komputerami PC, 
skonfiguruj drugi komputer PC stosując takie same ustawienia synchronizacji, 
jakie były zastosowane w pierwszym komputerze PC.

 • Wiadomości e-mail programu Outlook mogą być synchronizowane tylko  
z jednym komputerem.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem synchronizacji
Kiedy komputer jest połączony z Internetem lub siecią lokalną, może się 
zdarzyć, że rozłączy połączenie z urządzeniem MDA Vario III, traktując jako 
priorytetowe połączenie z Internetem lub siecią.
Jeśli tak się dzieje, należy wybrać Start > Ustawienia > karta Połączenia >  
USB do komputera PC, a następnie usunąć zaznaczenie pola wyboru 
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Włącz zaawansowane funkcje sieci. Spowoduje to, że komputer będzie 
wykorzystywał szeregowe połączenie USB z urządzeniem MDA Vario III.
Na ekranie Dzisiaj pojawia się ikona USB do komputera PC (  ), kiedy 
używane jest połączenie USB.

5.5 Synchronizowanie poprzez łącze Bluetooth
Wykorzystując Bluetooth można połączyć i zsynchronizować urządzenie MDA 
Vario III z komputerem PC.

Synchronizacja z komputerem przez łącze Bluetooth
1. Skonfiguruj program Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile lub 

ActiveSync w swoim komputerze PC na synchronizację poprzez łącze 
Bluetooth. Instrukcje można znaleźć w zasobach Pomocy danego 
programu.

2. W urządzeniu MDA Vario III wybierz Start > Programy > ActiveSync.
3. Upewnij się, że interfejs Bluetooth jest włączony zarówno w urządzeniu 

MDA Vario III, jak i w komputerze oraz ustawiony został tryb widoczny. 
Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z tematem “Bluetooth”  
w rozdziale 10.

4. Wybierz Menu > Połącz przez Bluetooth. Upewnij się, że interfejs 
Bluetooth jest włączony zarówno w urządzeniu MDA Vario III, jak  
i w komputerze oraz ustawiony został tryb widoczny.

5. Podczas pierwszego połączenia urządzenia z danym komputerem 
poprzez łącze Bluetooth musisz najpierw wykonać czynności kreatora 
Bluetooth w urządzeniu MDA Vario III i skonfigurować powiązanie 
Bluetooth pomiędzy urządzeniem MDA Vario III i komputerem. 
Dodatkowe informacje o tworzeniu powiązania Bluetooth można 
znaleźć w punkcie „Powiązanie Bluetooth” w rozdziale 10.

Uwagi
 • Ze względów oszczędności energii oraz bezpieczeństwa, zaleca się 

wyłączenie interfejsu Bluetooth, kiedy nie jest używany.

 • Aby połączyć i synchronizować urządzenie MDA Vario III z komputerem 
poprzez łącze Bluetooth, komputer musi być wyposażony w funkcję 
Bluetooth lub musi mieć zainstalowany adapter lub klucz sprzętowy 
Bluetooth.
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5.6 Synchronizowanie muzyki i wideo
Muzykę oraz inne cyfrowe materiały multimedialne można zabrać ze sobą  
w podróż. Skonfiguruj program Windows Media® Player, dzięki czemu możliwe 
będzie synchronizowanie muzyki i wideo z urządzeniem MDA Vario III.

Poza wybraniem rodzaju informacji Multimedia do synchronizacji, wszystkie 
ustawienia synchronizacji muszą być zdefiniowane w programie Windows 
Media® Player. Przed dokonaniem synchronizacji multimediów musisz 
wykonać następujące czynności:

• Zainstaluj w komputerze PC program Windows Media® Player wersja 11. 
(program Windows Media Player 11 działa tylko w systemie Windows 
XP lub nowszych systemach).

• Przyłącz urządzenie MDA Vario III do komputera PC wykorzystując 
kabel USB. Jeśli urządzenie MDA Vario III jest podłączone przez 
łącze Bluetooth, przed synchronizacją materiałów multimedialnych 
połączenie to należy zakończyć.

• Skonfiguruj powiązanie synchronizacji pomiędzy urządzeniem MDA 
Vario III i programem Windows Media® Player w komputerze PC.

Więcej informacji o korzystaniu z programu Windows Media® Player  
w urządzeniu MDA Vario III można znaleźć w rozdziale 1�.



Rozdział 6  
Organizowanie kontaktów, 

terminów, zadań oraz  
innych informacji

6.1  Zarządzanie książką telefoniczną
6.2  Kontakty

6.3  Menedżer SIM
6.4  Kalendarz

6.5  Zadania
6.6  Notatki

6.7  Rejestrator głosu



100  Organizowanie kontaktów, terminów, zadań oraz innych informacji

6.1 Zarządzanie książką telefoniczną
Urządzenie MDA Vario III oferuje kilka sposobów zapisywania i zarządzania 
numerami telefonów oraz innymi informacjami o kontaktach.

• Korzystaj z aplikacji Kontakty, aby tworzyć i zapisywać kontakty  
w pamięci urządzenia MDA Vario III lub na karcie USIM/SIM.

• Korzystaj z Menedżera SIM, aby zapisywać i zarządzać kontaktami 
USIM/SIM.

6.2 Kontakty
Aplikacja Kontakty pełni rolę książki adresowej i magazynu informacji  
o osobach i firmach, z którymi się komunikujesz. W urządzeniu MDA Vario III 
możesz tworzyć trzy rodzaje kontaktów:

• Kontakty programu Microsoft® Office Outlook®. Są to kontakty, 
które możesz zapisywać w urządzeniu MDA Vario III, które możesz 
tworzyć w urządzeniu MDA Vario III lub synchronizować z komputerem 
PC lub serwerem Exchange. Dla każdego kontaktu możesz zapisywać 
numery telefonów, 

 adresy e-mail, nazwy wiadomości błyskawicznych (IM), adresy firmowe 
i domowe oraz takie informacje, jak stanowiska pracy, daty urodzin  
i wiele innych. Do kontaktu programu Outlook możesz także dodać 
zdjęcie oraz przypisać dźwięk dzwonka.

• Kontakty USIM/SIM. Są to kontakty zapisane na karcie USIM/SIM.  
W każdym wpisie można przechowywać tylko nazwę i numer telefonu.

Dodawanie nowych kontaktów
Aby dodać kontakt w urządzeniu MDA Vario III.

1. Wybierz Start > Kontakty.

2. Wybierz Nowy, wskaż Kontakt z programu Outlook i wprowadź 
informacje o kontakcie.
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3. W polu Zapisz jako wybierz nazwę, z jaką ten kontakt ma pojawiać się 
na liście kontaktów.

4. Aby dodać zdjęcie kontaktu, wybierz Wybierz obraz, a następnie 
wskaż plik zdjęcia lub wybierz Aparat fotograficzny, aby zrobić zdjęcie 
kontaktu. To zdjęcie będzie pojawiać się na ekranie Telefon, kiedy 
odbierzesz połączenie od tego kontaktu

5. Aby przypisać dźwięk dzwonka do kontaktu, wybierz pole Dźwięk 
dzwonka, przewiń listę tonów, a następnie wskaż żądany ton.

6. Po zakończeniu wybierz OK.
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Porady
 • Gdy zadzwoni do Ciebie ktoś, kto nie znajduje się na liście kontaktów, możesz 

utworzyć kontakt wykorzystując Historię połączeń, stukając i przytrzymując 
numer telefonu, a następnie stukając polecenie Zapisz w kontaktach  
w menu podręcznym.

 • Aby zapisać numer telefonu zawarty w wiadomości, wybierz ten numer 
telefonu, a następnie wybierz Menu > Zapisz w kontaktach.

 • W celu edycji informacji o kontakcie, wybierz nazwę kontaktu, a następnie 
wybierz Menu > Edycja.

Aby dodać kontakt do karty USIM/SIM
1. Wybierz Start > Kontakty.
2. Wybierz Nowy, a następnie wybierz Kontakt SIM.
3. Wprowadź nazwę kontaktu oraz numer telefonu.
4. Wybierz OK.

Porada Można również skorzystać z programu Menedżer SIM, aby dodawać i edytować 
kontakty na karcie USIM/SIM. Zapoznaj się z punktem „Menedżer SIM” w dalszej 
części tego rozdziału.

Organizowanie i wyszukiwanie
Grupowanie podobnych kontaktów
Aby łatwiej było zarządzać kontaktami, można grupować podobne kontakty, 
przypisując je do kategorii.

1. Utwórz nowy kontakt programu Outlook albo wybierz istniejący 
kontakt programu Outlook do edycji.

2. Wybierz Kategorie.
3. Wybierz jedną z wstępnie zdefiniowanych kategorii, na przykład Służbowy 

lub Osobiste, albo wybierz Nowa, aby utworzyć własną kategorię.
4. Po zakończeniu wybierz OK.

W celu przeglądania kontaktów według kategorii wybierz Menu > Filtruj,  
a następnie wskaż żądaną kategorię.

Uwaga Gdy lista kontaktów została przefiltrowana według pewnej kategorii, ta kategoria 
jest automatycznie przypisywana przy tworzeniu nowego kontaktu.

Korzystanie z listy kontaktów
Istnieje kilka metod korzystania z listy kontaktów i dostosowywania jej do 
własnych wymagań. Oto kilka porad:



Organizowanie kontaktów, terminów, zadań oraz innych informacji  10�

1. Wybierz Start > Kontakty.
2. Na liście kontaktów wykonaj jedną z poniższych czynności:

• W widoku Nazwa możliwe jest wyszukanie kontaktu przez 
wprowadzenie nazwy lub numeru, albo skorzystanie z indeksu 
alfabetycznego. Aby przejść do widoku Nazwa, wybierz Menu > 
Wyświetl według > Nazwa.

• Aby zobaczyć zestawienie informacji o kontakcie, wybierz żądany 
kontakt. Z wyświetlonego okna można wykonać połączenie 
telefoniczne z daną osobą lub wysłać jej wiadomość.

• Aby zobaczyć listę czynności dostępnych w przypadku danego 
kontaktu, wybierz i przytrzymaj kontakt.

• Aby przejrzeć listę osób zatrudnianych przez określoną firmę, stuknij 
Menu > Wyświetl według > Firma, a następnie wybierz nazwę firmy.

Wyszukiwanie kontaktów w urządzeniu MDA Vario III
Istnieją różne metody wyszukiwania kontaktów na długiej liście.

1. Wybierz Start > Kontakty.
2. Jeżeli widok jest inny niż Nazwa, wybierz Menu > Wyświetl według > 

Nazwa.
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Rozpocznij wpisywanie nazwy w polu tekstowym i kontynuuj, dopóki 
nie zostanie wyświetlony żądany kontakt. Aby ponownie wyświetlić 
wszystkie kontakty, wyczyść zawartość pola tekstowego.

• Skorzystaj ze skorowidza alfabetycznego wyświetlanego w górnej 
części listy kontaktów.

• Przefiltruj listę według kategorii. W liście kontaktów wybierz Menu >  
Filtruj, a następnie wybierz kategorię przypisaną kontaktowi. 
Aby ponownie wyświetlić wszystkie kontakty, wybierz kategorię 
Wszystkie kontakty.

Udostępnianie informacji o kontaktach
Przesyłanie informacji o kontakcie
Możesz szybko przesłać informacje o kontakcie do innego telefonu 
komórkowego lub urządzenia wykorzystując transmisję Bluetooth.

1. Wybierz Start > Kontakty, a następnie wskaż kontakt.
2. Wybierz Menu > Wyślij kontakt > Transmisja.
3. Wskaż urządzenie, do którego ma zostać przetransmitowany kontakt.
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Uwaga Przed uruchomieniem transmisji, należy upewnić się, czy interfejs Bluetooth 
jest włączony i został ustawiony tryb widoczności w urządzeniu MDA Vario III 
oraz docelowym urządzeniu przenośnym. Informacje o kontakcie można także 
transmitować do komputera PC. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 
"Bluetooth" w rozdziale 10.

Wysyłanie informacji o kontakcie za pośrednictwem usługi SMS
1. Wybierz Start > Kontakty, a następnie wskaż kontakt.
2. Wybierz Menu > Wyślij kontakt > SMS\MMS.
3. Wskaż informacje o kontakcie, które chcesz wysłać, a następnie wybierz 

Gotowe.
4. W oknie nowej wiadomości SMS wprowadź numer telefonu adresata  

i wybierz przycisk Wyślij.

Wysyłanie informacji o kontakcie jako wizytówkę vCard
Wizytówka vCard (wirtualna wizytówka) jest standardowym formatem 
pliku używanym do wymiany informacji o kontaktach. Pliki vCard można 
eksportować do programu Outlook w komputerze PC. Wizytówki vCard można 
wysyłać z urządzenia MDA Vario III jako załączniki wiadomości obrazkowej.

1. Wybierz Start > Kontakty, a następnie wskaż kontakt.
2. Wybierz Menu > Wyślij jako vCard.
3. Zostanie utworzona nowa wiadomość obrazkowa z dołączonym plikiem 

vcard. Wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail adresata, 
a następnie wybierz Wyślij.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem „wiadomość obrazkową” 
w rozdziale 7.

6.3 Menedżer SIM
Menedżer SIM umożliwia przeglądanie zawartości karty USIM/SIM, 
transferowanie kontaktów z karty USIM/SIM do urządzenia MDA Vario III lub  
w kierunku odwrotnym oraz wykonywanie połączeń z kontaktami USIM/SIM.

Tworzenie kontaktu na karcie USIM/SIM
1. Wybierz Start > Programy > Menedżer SIM.

2. Wybierz Nowy i wprowadź nazwę kontaktu oraz numer telefonu.

3. Wybierz Zapisz w celu zapisania tych informacji na karcie USIM/SIM.



Organizowanie kontaktów, terminów, zadań oraz innych informacji  10�

Porada: Aby zmienić informacje o kontakcie na karcie USIM/SIM, wybierz kontakt 
USIM/SIM i dokonaj jego edycji. Po zakończeniu modyfikacji wybierz Zapisz.

Kopiowanie kontaktów USIM/SIM do urządzenia MDA Vario III
Jeżeli zapisałeś kontakty na karcie USIM/SIM, możesz skopiować je do 
Kontaktów w urządzeniu MDA Vario III.

1. Wybierz Start > Programy > Menedżer SIM.
2. Wybierz żądany element albo wybierz wszystkie kontakty USIM/SIM 

wybierając Menu > Zaznacz wszystko.
3. Wybierz Menu > Zapisz w kontaktach.

Kopiowanie kontaktów na kartę USIM/SIM
Na karcie USIM/SIM można zapisać tylko jeden numer telefonu na kontakt. 
Przy kopiowaniu na kartę USIM/SIM kontaktu, który posiada kilka numerów 
telefonów, Menedżer SIM zapisuje każdy numer z oddzielną nazwą.
W celu zapisania na karcie USIM/SIM każdego numeru z inną nazwą kontaktu, 
Menedżer SIM dodaje wskaźnik na końcu każdej nazwy. Domyślnie są 
dodawane znaki /M, /W oraz /H w celu wskazania odpowiednio numeru 
telefonu komórkowego, do pracy i do domu. Możesz dokonać edycji tego 
wskaźnika zanim rozpoczniesz kopiowanie kontaktów na kartę USIM/SIM. 
Wskaźniki dla numerów telefonów innego rodzaju są pozostawiane puste, 
abyś mógł je zdefiniować.

1. Wybierz Start > Programy > Menedżer SIM, a następnie wybierz 
Menu > Narzędzia > Opcje.

2. Zaznacz pola wyboru dla tych typów 
numerów telefonów, które mają zostać 
dopisane do karty USIM/SIM.

3. W kolumnie Oznaczenie możesz 
zmienić wskaźnik, który będzie dodany 
do nazwy kontaktu USIM/SIM dla 
każdego rodzaju numeru telefonu. 
W tym celu wybierz rodzaj numeru 
telefonu, wybierz polecenie Edytuj, 
wprowadź swój żądany wskaźnik, a 
następnie wybierz Zapisz.

4. Po zakończeniu modyfikacji wybierz 
przycisk OK.
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5. Wybierz Menu > Kontakty na kartę SIM.

6. Zaznacz pola wyboru tych numerów telefonów kontaktów, które 
chcesz skopiować na kartę USIM/SIM, a następnie wybierz Zapisz.

Zapisywanie numeru telefonu karty USIM/SIM
1. Na ekranie programu Menedżer SIM wybierz Menu > Narzędzia > 

Lista własnych numerów.

2. Wybierz [Nazwa informacji o właścicielu].

3. Zmień nazwę w razie potrzeby, a następnie wprowadź swój numer 
telefonu.

4. Wybierz przycisk Zapisz.

Gdy numer telefonu zapisany jest na karcie USIM/SIM, 
pojawi się na ekranie Menedżera SIM.

6.4 Kalendarz
Kalendarz wykorzystuj do planowania terminów, w tym terminów spotkań  
i innych wydarzeń. Terminy danego dnia można wyświetlać na ekranie Dzisiaj. 
Jeśli korzystasz z programu Outlook w komputerze, możesz zsynchronizować 
terminy między urządzeniem MDA Vario III i komputerem PC. Możesz również 
ustawić Kalendarz w taki sposób, aby przypominał o terminach na przykład 
dźwiękiem lub migoczącym światłem.
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Tworzenie terminów
Planowanie terminu

1. Wybierz Start > Kalendarz.

2. Wybierz Menu > Nowy termin.

3. Wprowadź nazwę dla terminu.

4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Jeśli jest to jakaś okazja specjalna, na przykład urodziny lub wydarzenie 
całodzienne, potwierdź opcję Cały dzień wybierając Tak.

• Jeżeli istnieje jakiś wycinek czasowy dla terminu, wskaż datę i godzinę 
rozpoczęcia oraz zakończenia

5. Określ rodzaj kategorii dla terminu, tak aby można było zgrupować 
go razem z innymi pokrewnymi terminami. Wybierz Kategorie,  
a następnie wskaż wstępnie zaprogramowaną kategorię (Służbowy, 
Dni wolne, Osobiste lub Okresowy) albo wybierz Nowa, aby utworzyć 
swą własną kategorię.

6. Po zakończeniu wybierz OK , aby powrócić do kalendarza.
Uwagi
 • Wydarzenia całodzienne nie zajmują bloków czasu w aplikacji Kalendarz - są 

wyświetlane w postaci pasków w górnej części kalendarza.

 • Aby anulować termin, wybierz ten termin, a następnie wybierz Menu > Usuń 
termin.

Porada Aby w widoku Dzień czas był wprowadzany automatycznie, wybierz okienko 
czasowe dla nowego terminu i wybierz Menu > Nowy termin.

Ustawianie domyślnego przypomnienia dla wszystkich nowych terminów
Dla wszystkich nowych terminów można automatycznie włączyć przypomnienia.

1. Wybierz Start > Kalendarz.

2. Wybierz Menu > Narzędzia > Opcje > karta Terminy.

3. Zaznacz pole wyboru Ust. przyp. dla nowych elementów.

4. Określ czas, w którym chcesz otrzymać przypomnienie.

5. Po zakończeniu wybierz OK , aby powrócić do kalendarza.
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Przeglądanie terminów
Kalendarz wyświetla terminy domyślnie w widoku Plan. Terminy można 
również przeglądać w widokach Dzień, Tydzień, Miesiąc oraz Rok.

Wyróżnione godziny wskazują 
godziny Twoich terminów. 

Naciśnij, aby przeglądać 
szczegóły terminu.

Widok Planu

Wybieraj, aby przełączać 
widoki.

Wskazuje, że istnieje 
konflikt z innym 
terminem.

• Aby zobaczyć szczegółowe informacje o terminie w dowolnym widoku, 
wybierz dany termin.

• W celu przeglądania kontaktów według kategorii wybierz Menu > 
Filtruj, a następnie wskaż żądaną kategorię.

• Aby zmienić domyślny widok, jaki Kalendarz wykorzystuje do 
wyświetlania terminów, wybierz Menu > Narzędzia > Opcje > karta 
Ogólne. Wybierz pole Rozpocznij od, a następnie wybierz widok 
kalendarza.

• W widoku Miesiąc będzie widać następujące wskaźniki:
     Termin poranny

     Termin popołudniowy lub wieczorny

     Oba rodzaje terminów, poranny i popołudniowy/wieczorny

     Wydarzenie całodzienne
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Wysyłanie terminów
Wysyłanie wezwania na spotkanie
Za pomocą aplikacji Kalendarz można wysyłać pocztą e-mail informacje  
o terminach do kontaktów korzystających z oprogramowania Outlook lub 
Outlook Mobile.

1. Wybierz Start > Kalendarz.
2. Zaplanuj nowy termin lub otwórz istniejący, a następnie wybierz 

polecenie Edycja.
3. Wybierz Uczestnicy, a następnie dodaj kontakty, które chcesz zaprosić.

Uwaga Jeżeli urządzenie MDA Vario III jest połączone z serwerem Microsoft Exchange 
�007, możesz określić, czy dany uczestnik jest obowiązkowy, czy opcjonalny.  
W przeciwnym razie wszyscy uczestnicy zostaną wyznaczeni jako obowiązkowi. 
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem �.

4. Wybierz nazwę kontaktu, który chcesz zaprosić.
5. W celu zaproszenia każdego dodatkowego uczestnika wybierz Dodaj 

uczestnika wymaganego lub Dodaj uczestnika opcjonalnego  
i wybierz nazwę.

6. Wybierz OK, aby wysłać.

Porada W celu wybrania konta poczty e-mail, które ma być wykorzystane do wysłania 
wezwań na spotkanie, wybierz Menu > Narzędzia > Opcje > karta Terminy. 
Wybierz pole Wyślij wezwania na spotkania za pośrednictwem i wybierz, 
czy wysyłać korzystając z konta e-mail programu Outlook, czy z konta POP�/
IMAP�.

Uwagi
 • Jeżeli wysyłasz wezwanie na spotkanie korzystając z konta e-mail programu 

Outlook, zostanie ono wysłane do uczestników podczas następnej 
synchronizacji urządzenia MDA Vario III z komputerem PC lub serwerem 
Exchange.

 • Akceptacja zawiadomienia o spotkaniu przez uczestnika powoduje 
automatyczne dodanie odpowiedniego terminu do jego harmonogramów. 
W wyniku odesłania odpowiedzi uaktualniane są również informacje  
w Twoim kalendarzu.

Wysyłanie szczegółowych informacji o terminie jako plik vCalendar
vCalendar jest standardowym formatem pliku używanym do wymiany 
informacji o harmonogramach i zadaniach. Pliki vCalendar można eksportować 
do programu Outlook w komputerze PC.
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Wybierz Menu > Wyślij jako plik vCalendar, aby wysłać plik vCalendar zawierający 
szczegółowe informacje o terminie jako załącznik w wiadomości. Aby uzyskać więcej 
informacji, zapoznaj się z tematem „Wiadomość obrazkowa” w rozdziale 7.

6.5 Zadania
Korzystaj z programu Zadania, aby utrzymywać na bieżąco informacje  
o sprawach do załatwienia. Zadanie może występować raz lub powtarzać się 
(zadanie cykliczne) Możliwe jest ustawianie przypomnień o zadaniach oraz 
organizowanie zadań według kategorii.
Zadania są wyświetlane na liście zadań. Zadania zaległe są wyświetlane  
w kolorze czerwonym.

Tworzenie zadania
1. Wybierz Start > Programy > Zadania.
2. Wybierz Menu > Nowe zadanie i wprowadź temat zadania oraz takie 

informacje, jak data rozpoczęcia i data ukończenia, priorytet itd.
3. Określ rodzaj kategorii dla zadania, tak aby można było zgrupować 

go razem z innymi pokrewnymi zadaniami. Wybierz Kategorie,  
a następnie wybierz jedną z wstępnie zaprogramowanych kategorii 
(Służbowy, Dni wolne, Osobiste lub Okresowy) albo wybierz Nowa, 
aby utworzyć swą własną kategorię.

4. Po zakończeniu wybierz OK.

Porada Można łatwo utworzyć zadanie krótkoterminowe, typu „do zrobienia”. Po prostu 
wybierz pole Naciśnij, aby dodać zadanie, wpisz temat i wybierz przycisk Enter 
klawiatury ekranowej. Jeśli pole wprowadzania zadania nie jest widoczne, wybierz 
Menu > Opcje i zaznacz pole wyboru Pokaż pasek wprow. zadań.

Zmiana priorytetu zadania
Aby możliwe było sortowanie zadań według priorytetu, dla każdego zadania 
należy najpierw ustawić takie priorytety.

1. Wybierz Start > Programy > Zadania.
2. Wybierz zadanie, którego priorytet chcesz zmienić.
3. Wybierz polecenie Edycja i wybierz poziom priorytetu w polu Priorytet.
4. Wybierz OK, aby powrócić do listy zadań.

Uwaga Wszystkim nowym zadaniom domyślnie przypisywany jest priorytet Normalny.
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Ustawianie domyślnego przypomnienia dla wszystkich nowych zadań
Dla wszystkich nowych zadań można automatycznie włączyć przypomnienie.

1. Wybierz Start > Programy > Zadania.

2. Wybierz kolejno Menu > Opcje.

3. Zaznacz pole wyboru Ust. przyp. dla nowych elementów.

4. Wybierz OK, aby powrócić do listy zadań.

Uwaga Aby przypomnienie zostało wprowadzone, nowe zadania muszą mieć ustawione 
daty ukończenia.

Wyświetlanie dat rozpoczęcia i zakończenia na liście zadań
1. Wybierz Start > Programy > Zadania.

2. Wybierz kolejno Menu > Opcje.

3. Zaznacz pole wyboru Pokaż daty rozpocz. i ukończ.

4. Wybierz OK.

Lokalizowanie zadania
Jeśli lista zadań jest długa, wtedy w celu przyspieszenia wyszukiwania 
określonego zadania, można wyświetlić tylko jej część lub posortować 
znajdujące się na niej pozycje. 

1. Wybierz Start > Programy > Zadania.

2. Na liście zadań wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Posortuj listę. Wybierz Menu > Sortuj według oraz wybierz 

kryterium sortowania.
• Przefiltruj listę według kategorii. Wybierz Menu > Filtruj i wybierz 

kategorię, którą chcesz wyświetlić.

Porada Aby dokonać dalszej filtracji zadań, wybierz Menu > Filtruj > Zadania aktywne 
lub Zadania wykonane.

Wysyłanie informacji o zadaniu jako pliku vCalendar
Wybierz Menu > Wyślij jako plik vCalendar, aby wysłać plik vCalendar 
zawierający szczegółowe informacje o terminie jako załącznik w wiadomości 
obrazkowej. Zapoznaj się z tematem „Wiadomość obrazkowa” w rozdziale 7, 
aby uzyskać więcej informacji.
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6.6 Notatki
Aplikacja Notatki służy do szybkiego zapisywania myśli, pytań, przypomnień, 
list rzeczy do zrobienia oraz notatek z zebrań. Można tworzyć notatki ręczne  
i tekstowe, nagrywać notatki głosowe, konwertować notatki odręczne na tekst 
w celu łatwiejszego odczytania, a także wysyłać notatki innym.

Wprowadzanie informacji w programie Notatki
W programie Notatki informacje można wprowadzać na różne sposoby.  
Można wprowadzić tekst za pomocą klawiatury ekranowej lub oprogramowania 
do rozpoznawania pisma odręcznego. Można rysikiem pisać lub rysować 
bezpośrednio na ekranie.

Ustawianie domyślnego trybu wprowadzania danych w programie Notatki
Jeśli często dodajesz rysunki do notatek, jako domyślny możesz ustawić 
tryb Zapisywanie. Jeśli wolisz wprowadzać notatki tekstowe, wybierz opcję 
Wpisywanie.

1. Wybierz Start > Programy > Notatki.
2. Na liście notatek wybierz Menu > Opcje.
3. W polu Tryb domyślny wybierz jedną z poniższych opcji:

• Zapisywanie, jeśli preferujesz rysowanie lub sporządzanie 
odręcznych notatek.

• Wpisywanie, jeśli preferujesz sporządzanie notatek wpisywanych.
4. Wybierz OK.

Tworzenie notatki
1. Wybierz Start > Programy > Notatki. W oknie listy notatek wybierz 

Nowy.
2. Wybierz strzałkę Wybór metody wprowadzania danych obok ikony 

Metoda wprowadzania danych na pasku menu, wybierz żądaną 
metodę i wprowadź tekst.

3. Jeżeli strzałka Wybór metody wprowadzania danych nie jest 
wyświetlana, wybierz ikonę Metoda wprowadzania danych.

4. Po zakończeniu wybierz OK, aby powrócić do kalendarza.

Uwagi 
 •  Aby wybrać tekst napisany odręcznie, wybierz miejsce tuż obok niego  

i przytrzymaj. Po pojawieniu się punktów, ale zanim utworzą one kompletny 
okrąg, szybko przeciągnij rysikiem w poprzek napisanego tekstu.
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 • Jeśli w obszarze litery mieszczą się trzy linijki, litera jest traktowana jako 
rysunek, a nie tekst.

Rysowanie w notatce
1. Wybierz Start > Programy > Notatki.
2. W oknie listy notatek wybierz Nowy.
3. Rysuj rysikiem, jak prawdziwym piórem na papierze.

  
  Rysowanie na ekranie

4. Wokół rysunku wyświetlana jest ramka wyboru.
5. Po zakończeniu wybierz OK, aby powrócić do kalendarza.

Uwaga Aby zaznaczyć rysunek (na przykład w celu skopiowania lub usunięcia go) 
wybierz rysunek i przez chwilę przytrzymaj. Po podniesieniu rysika rysunek 
jest zaznaczony.

Nagrywanie notatki głosowej
Możliwe jest utworzenie samodzielnego nagrania (notatki głosowej) lub 
dodanie nagrania do notatki.
Tworzenie notatki głosowej

1. Wybierz Start > Programy > Notatki.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Aby utworzyć samodzielne nagranie, rozpocznij nagrywanie z okna 
listy notatek.

• Aby dodać nagranie do notatki, utwórz lub otwórz notatkę.

3. Jeżeli nie jest widoczny pasek narzędziowy Nagrywanie, wybierz Menu >  
Wyświetl pasek narz. nagrywania.
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4. Wybierz ikonę Nagrywaj (  ) w celu rozpoczęcia nagrywania.

5. Przytrzymaj mikrofon urządzenia MDA Vario III przy ustach lub innym 
źródle dźwięku.

6. Wybierz ikonę Zatrzymaj (  ), kiedy zakończysz nagrywanie.

7. Jeżeli dodajesz nagranie do notatki, wybierz OK po zakończeniu, aby 
powrócić do listy notatek.

8. Jeśli dodajesz nagranie do otwartej notatki, w notatce pojawia się 
odpowiednia ikona.

9. Jeśli tworzysz nagranie samodzielne, pojawia się ono na liście notatek.

Zmiana formatu nagrywania
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Wprowadzanie danych.

2. Wybierz kartę Opcje i wybierz żądany format z listy Format nagrywania 
głosu.

3. Wybierz OK.

Uwaga Format nagrywania można również zmienić z programu Notatki. W oknie listy 
notatek wybierz Menu > Opcje > łącze Globalne opcje wprowadzania danych 
(w dolnej części strony), a następnie wybierz kartę Opcje.

6.7 Rejestrator głosu
Rejestrator głosu umożliwia nagranie swojej wypowiedzi głosowej,  
a następnie szybkie wysłanie jej korzystając z wiadomości obrazkowej lub 
wiadomości e-mail, przeprowadzenie jej transmisji albo ustawienie nagrania 
głosowego jako dźwięku dzwonka.

Uwaga Rejestrator głosu zapisuje nagrania głosu tylko w formacie AMR-NB (Adaptive 
Multi-Rate Narrowband). Jest to powszechnie stosowany format audio  
w urządzeniach przenośnych.

Porada Dla zapewnienia lepszej jakości nagrania, włącz automatyczną regulację 
wzmocnienia, wybierając Ustawienia > karta System. 

Nagrywanie głosu
1. Wybierz Start > Programy > Rejestrator głosu.

2. Trzymaj mikrofon urządzenia MDA Vario III blisko ust.
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3. Wybierz Nagraj lub  w celu rozpoczęcia nagrywania klipu głosowego. 
Możesz wybrać przycisk Wstrzymaj w celu tymczasowego wstrzymania 
nagrywania. Kiedy będziesz chciał kontynuować nagrywanie, wybierz 
przycisk Wznów.

4. Wybierz Zatrzymaj, aby zatrzymać nagrywanie
Wszystkie nagrania są zapisywane domyślnie w folderze Moje głosy.  
Możesz wybrać inny folder do zapisywania nagrań głosu wybierając ikonę obok 
nazwy folderu w górnej lewej części ekranu, a następnie wskazując w menu 
folder, w którym w przyszłości mają być zapisywane nagrania.

Odtwarzanie nagrań głosu
1. Wybierz nagranie głosu na ekranie Rejestratora głosu, które chcesz 

odtworzyć.
2. Wybierz . Możesz także dwukrotnie wybrać nagranie głosu, aby je 

odtworzyć.

Uwagi
 •  Wybierz  w celu zwiększenia głośności; wybierz , aby zmniejszyć 

głośność.

 • Wybieranie ikony  powoduje przełączanie pomiędzy wyciszeniem  
i anulowaniem wyciszenia.

Wysyłanie nagrania głosu korzystając z wiadomości obrazkowej
1. Na ekranie Rejestratora głosu wybierz nagranie głosu, które chcesz 

wysłać.
2. Wybierz Menu > Wyślij korzystając z MMS. Zostanie utworzona nowa 

wiadomość obrazkowa z nagraniem głosu automatycznie wstawionym 
jako klip audio.

Zapoznaj się z tematem „Wiadomość obrazkowa” w rozdziale 7, aby dowiedzieć 
się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości obrazkowe.

Wysyłanie nagrania głosu pocztą e-mail
1. Na ekranie Rejestratora głosu wybierz nagranie głosu, które chcesz 

wysłać.
2. Wybierz Menu > Wyślij > Outlook Email. Spowoduje to otwarcie 

programu Outlook Email z nagraniem głosu automatycznie wstawionym 
do nowej wiadomości e-mail jako załącznik.

Zapoznaj się z tematem „Korzystanie z poczty e-mail” w rozdziale 7, aby 
dowiedzieć się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail.
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Transmitowanie nagrania głosu
1. Wybierz nagranie (nagrania) głosu na ekranie Rejestratora głosu, które 

chcesz transmitować.
2. Wybierz Menu > Transmituj plik.
3. Wybierz urządzenie, do którego chcesz przetransmitować nagranie (nagrania) 

głosu.
4. W drugim urządzeniu zaakceptuj przesłanie pliku, aby odebrać plik.

Ustawianie nagrania głosu jako dźwięku dzwonka
1. Na ekranie Rejestratora głosu wskaż nagranie głosu, które chcesz 

ustawić jako dźwięk dzwonka urządzenia MDA Vario III.
2. Wybierz Menu > Ustaw jako dźwięk dzwonka.

Zmiana nazwy lub przeniesienie nagrania
1. Na ekranie Rejestratora głosu wybierz nagranie, którego nazwę chcesz 

zmienić, lub które chcesz przenieść do innej lokalizacji.
2. Wybierz Menu > Zmień nazwę/Przenieś.
3. Wprowadź nową Nazwę dla nagrania głosu.
4. Aby przenieść nagranie głosu, wybierz nowy docelowy Folder  

i Lokalizację.
5. Wybierz OK.

Porada Gdy zostało wybranych wiele nagrań głosu, możesz je tylko przenieść, ale nie 
możesz zmienić ich nazwy.
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7.1 Obsługa wiadomości
Obsługa wiadomości  to miejsce, gdzie znajdują się wiadomości 
tekstowe (SMS), wiadomości obrazkowe (MMS) oraz wiadomości e-mail.  
Kiedy odbierzesz nową wiadomość, możesz otworzyć ją z ekranu Dzisiaj.  
Po prostu wybierz rodzaj wiadomości, jaką chcesz otworzyć.

Nowe wiadomości

Wybieranie konta obsługi wiadomości
Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Wybierz Start > Obsługa wiadomości. 
Wtedy zostanie wyświetlony ekran Wybór 
konta, na którym możesz wskazać konto.

• W oknie listy wiadomości pewnego 
konta, na przykład SMS\MMS, wybierz 
Menu > Idź do, aby przejść do innego 
typu kont obsługi wiadomości.

Konfigurowanie ustawień konta obsługi 
wiadomości

• Wybierz Menu > Opcje na ekranie 
Wybór konta lub

• Wybierz Menu > Narzędzia > Opcje w 
oknie listy wiadomości.

Ekran Wybór konta
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7.2 Wiadomości tekstowe
Wysyłaj krótkie wiadomości tekstowe (SMS) do innych telefonów komórkowych. 
Aby szybciej i łatwiej wpisywać tekst, używaj wysuwaną klawiaturę do 
wprowadzania wiadomości.

Wysyłanie wiadomości tekstowych
Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowej

1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > 
SMS\MMS.

2. Wybierz Menu > Nowa > SMS.
3. Wprowadź numer telefonu jednego lub 

większej liczby odbiorców, rozdzielając 
je średnikami. Aby pobrać numery 
telefonów z aplikacji Kontakty, naciśnij 
przycisk Do.

4. Napisz wiadomość.
• Aby szybko dodać często wpisywany 

tekst, wybierz Menu > Mój tekst i 
wybierz żądany tekst.

• Aby sprawdzić pisownię wiadomości, 
w y b i e r z  M e n u  >  S p r a w d ź 
pisownię.

5. Wybierz Wyślij.

Porady 

 • Aby wprowadzać symbole, naciśnij Shift korzystając z klawiatury ekranowej, 
a następnie wybierz symbol albo skorzystaj z Symbol Pad. Zapoznaj się  
z rozdziałem �, aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania 
tekstu oraz symboli.

 • Jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy wiadomość została odebrana, wtedy 
przed wysłaniem redagowanej wiadomości wybierz Menu > Opcje 
wiadomości i zaznacz pole wyboru Żądaj powiadomienia o dostarczeniu 
wiadomości.

 • Aby zawsze otrzymywać powiadomienia o dostarczeniu, wybierz Menu > 
Narzędzia > Opcje na liście wiadomości tekstowych, naciśnij SMS\MMS,  
a następnie zaznacz pole wyboru Żądaj powiadomienia o dostarczeniu.
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Odbieranie wiadomości tekstowych
Wiadomości SMS są odbierane automatycznie, jeśli funkcja telefonu jest 
włączona. Kiedy telefon jest wyłączony, wiadomości będą przetrzymywane u 
usługodawcy Era do chwili następnego włączenia telefonu.

Kopiowanie wiadomości SMS na kartę i z karty SIM
1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > SMS\MMS.
2. W oknie listy wiadomości wskaż wiadomość, którą chcesz skopiować. 
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• W celu skopiowania wiadomości SMS na kartę SIM, wybierz Menu >  
Kopiuj na kartę SIM.

• Aby skopiować wiadomość tekstowa z karty SIM do urządzenia MDA 
Vario III, wybierz Menu > Kopiuj do telefonu.

Uwaga Wiadomości SMS zapisane na karcie SIM są automatycznie wyświetlane w 
folderze Skrzynka odbiorcza. Skopiowanie tych wiadomości do urządzenia 
MDA Vario III spowoduje zduplikowanie ich w folderze Skrzynka odbiorcza, 
gdy używana jest karta SIM.

7.3 Wiadomość obrazkowa
Wysyłanie wiadomości obrazkowych do przyjaciół i rodziny jest łatwe i 
przyjemne. Do wiadomości obrazkowej możesz dołączyć obrazy, klip wideo 
lub klip audio.
Uwagi
 • Należy pamiętać, że wiadomości obrazkowe to usługa płatna i musi to być 

przewidziane dla konta używanego urządzenia mobilnego. Skontaktuj się 
z operatorem Era, aby przewidzieć Wiadomości obrazkowe w swoim planie 
usług.

 • Należy sprawdzać, czy rozmiar wysyłanej wiadomości obrazkowej nie 
przekracza ograniczeń nakładanych przez operatora Era.

Dostęp do wiadomości obrazkowych w urządzeniu MDA Vario III
Wybierz Start > Obsługa wiadomości > SMS\MMS.

Zmiana ustawień Wiadomości obrazkowych
Przy zakupie urządzenia MDA Vario III posiada ono już wstępnie wprowadzone 
ustawienia Wiadomości obrazkowych Era. Jeśli predefiniowane ustawienia 
zostaną przypadkowo utracone lub jeśli chcesz dodać innego dostawcę 
usług bezprzewodowych, możesz skonfigurować te ustawienia podczas 
redagowania Wiadomości obrazkowej.
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Konfigurowanie ustawień Wiadomości obrazkowych
1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > SMS\MMS.

2. Wybierz Menu > Nowa > MMS oraz wybierz szablon predefiniowany 
lub niestandardowy.

3. Wybierz Menu > Opcje > Opcje MMS. Pojawi się ekran Ustawienia.

4. Na karcie Preferencje zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich pól 
wyboru stosownie do potrzeb. Możesz wybrać pobieranie wiadomości 
obrazkowych zarówno z sieci macierzystej, jak i z sieci roamingu, 
śledzić wiadomości obrazkowe, żądać potwierdzenia dostarczenia 
lub potwierdzenia przeczytania, ustawić rozdzielczość dla wysyłanych 
obrazów i wiele innych opcji.

5. Wybierz kartę Serwery i sprawdź, czy urządzenie MDA Vario III 
występuje w ustawieniach jako serwer wiadomości obrazkowych.

Jeśli nie ma tych predefiniowanych ustawień, naciśnij Nowy i 
wprowadź następujące informacje, które możesz uzyskać od dostawcy 
usług bezprzewodowych:

     

• Nazwa serwera. Nazwa opisowa, na przykład nazwa dostawcy usług 
bezprzewodowych.

• Bramka. Lokalizacja serwera Wiadomości obrazkowych, która zwykle 
jest podawana w postaci adresu IP.

• Numer portu. Numer portu HTTP wykorzystywanego do łączenia się 
z serwerem Wiadomości obrazkowych oraz do przesyłania plików.
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• Adres serwera. Adres URL serwera, gdzie przechowywane są 
wiadomości obrazkowe.

• Połącz przez. Wskaż połączenie, które urządzenie MDA Vario III 
wykorzystuje dla wiadomości obrazkowych.

• Ograniczenie wysyłania. Wybierz maksymalny rozmiar wiadomości 
obrazkowej dozwolony przez dostawcę usług bezprzewodowych.

• Wersja WAP. Wybierz WAP 1.2 albo WAP 2.0 zależnie od tego, której 
z nich używa dostawca usług bezprzewodowych.

6. Wybierz OK.
Uwagi
 • Jeżeli urządzenie MDA Vario III juz posiada ustawienia wiadomości 

obrazkowych, zaleca się nie wprowadzać zmian w tych ustawieniach.  
Jeżeli zmienisz predefiniowane ustawienia, urządzenie MDA Vario III może 
nie wysyłać i odbierać wiadomości obrazkowych.

 • Jeżeli na ekranie Ustawienia zostało dodanych kilku dostawców usług 
wiadomości obrazkowych, możesz wskazać jednego z nich jako domyślnego 
dostawcę. Wybierz z listy nazwę tego dostawcy usług, a następnie naciśnij 
Ustaw jako domyślny.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości obrazkowych
Wiadomość obrazkowa może składać się ze slajdów, z których każdy może 
zawierać zdjęcie, klip wideo lub audio i/lub tekst.

Redagowanie wiadomości obrazkowej
1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > SMS\MMS.

2. Wybierz Menu > Nowa > MMS.

3. Na ekranie Wybierz wiadomość MMS wybierz predefiniowany szablon 
albo naciśnij Niestandardowa, aby otworzyć pustą wiadomość 
obrazkową.

Uwaga Jeżeli wolisz zawsze korzystać z pustej wiadomości obrazkowej, zaznacz pole 
wyboru Zawsze wybieraj niestandardową.

4. W polu Do wprowadź numer telefonu odbiorcy lub wprost jego adres 
e-mail lub naciśnij przycisk Do, DW lub UDW, aby wybrać numer 
telefonu bądź adres e-mail z Kontaktów.

5. Wprowadź temat wiadomości.

6. Wybierz ikonę Wstaw (  ), aby wybrać i wstawić zdjęcie lub klip wideo.
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Wybierając zdjęcie lub klip wideo, możesz:

• Wybrać Menu > Widok , aby najpierw je przejrzeć, a następnie 
nacisnąć Wybierz w celu wykorzystania wybranego zdjęcia lub klipu 
wideo i wstawienia go do redagowanej wiadomości obrazkowej.

• Nacisnąć  , aby zrobić zdjęcie i wstawić je do wiadomości 
obrazkowej.

• Nacisnąć  , aby nagrać klip wideo dla MMS i wstawić go do 
wiadomości obrazkowej.

• Nacisnąć ikonę Zakończ (  ), aby zakończyć wybieranie i powrócić 
do wiadomości obrazkowej.

7. Wpisz tekst i wstaw klipy audio, naciskając odpowiednie obszary ekranu. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z tematami 
„Dodawanie tekstu do wiadomości obrazkowej” i „Dodawanie klipu 
audio do wiadomości obrazkowej”.

8. Aby dodać więcej slajdów, naciśnij  albo wybierz Menu > Slajdy >  
Wstaw slajd. Powtarzaj czynności � i 6, aby wstawić zdjęcie/klip wideo, 
tekst i klip audio na każdym dodawanym slajdzie. Mając otwarty slajd, 
możesz:

• nacisnąć ikonę  w celu przejrzenia tego slajdu,

• nacisnąć ikonę  w celu przejścia do poprzedniego slajdu,

• nacisnąć ikonę  w celu przejścia do następnego slajdu.
9. Redagując wiadomość obrazkową można także wykonać następujące 

działania:
• wybrać Menu > Opcje > Tło w celu wybrania koloru tła z listy,
• wybrać Menu > Opcje > Układ tekstu, a następnie wskazać, czy tekst 

ma być umieszczony powyżej, poniżej, z lewej strony lub z prawej 
strony zdjęcia/klipu wideo,

• wybrać Menu > Opcje > Opcje wysyłania, aby określić godzinę 
wysłania, datę wygaśnięcia priorytet, klasę oraz inne ustawienia 
wiadomości,

• wybrać Menu > Załącznik w celu dołączenia karty kontaktu, terminu 
z kalendarza lub dowolnego pliku jako załącznika.

10. Wybierz przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość obrazkową.
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Uwagi
 • Wiadomość obrazkową można także wysłać bezpośrednio z programów 

Obrazy i wideo lub Aparat fotograficzny. Wykonaj jedną z poniższych 
czynności: 

 • W programie Obrazy i wideo wybierz obraz z folderu Moje obrazy i wybierz 
Menu > Wyślij korzystając z MMS.

 • Zrób zdjęcie lub nagraj klip wideo MMS za pomocą aparatu fotograficznego 
i stuknij ikonę Wyślij. (  ) W oknie dialogowym Wyślij plik wybierz Wyślij 
korzystając z MMS.

Tworzenie wiadomości obrazkowej korzystając z szablonu
W oknie wiadomości obrazkowej wybierz Menu > Szablon > Wybierz 
szablon w celu zredagowania wiadomości korzystając z predefiniowanego 
szablonu.
Uwaga Aby zapisać wiadomość jako szablon, otwórz tę wiadomość i wybierz Menu > 

Szablon > Zapisz jako szablon.

Dodawanie tekstu do wiadomości obrazkowej
Naciśnięcie Tutaj wprowadź tekst we wiadomości obrazkowej powoduje 
pojawienie się pustego ekranu, gdzie możesz wprowadzić swój tekst.  
Możesz wprowadzań informacje następujących typów:

Wpisz własny tekst

Z listy Mój tekst dokonaj 
wyboru spośród często 
używanych słów lub fraz

Dodaj łącze Ulubione

Dodaj emotikon

Wstaw informacje o 
kontakcie

Wstaw termin kalendarza

Porada Aby dokonać edycji lub usunąć frazę listy Mój tekst, naciśnij i przytrzymaj dany 
fragment, a następnie z podręcznego menu wybierz polecenie Edycja lub Usuń. 
Aby utworzyć lub dodać do listy nową frazę, naciśnij przycisk Nowa.
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Dodawanie klipu audio do wiadomości obrazkowej
Do jednego slajdu możesz dodać tylko jeden klip audio.

1. Wybierz Wstaw audio.

 Domyślnie zostanie wyświetlony folder Moje dokumenty.  
Wybierz folder Moja muzyka lub inny folder zawierający pliki audio.  
Nawigując wśród folderów, wybierz Strzałkę w dół (  ), aby powrócić 
do folderu wyższego poziomu.

2. Wybierz plik audio. Po wybraniu pliku możesz wykonać następujące 
czynności:

• Stuknij ikonę  w celu odtworzenia klipu audio.

• Stuknij ikonę  , aby wstrzymać odtwarzanie lub stuknij ikonę  ,  
aby zatrzymać odtwarzanie.

• Naciśnij Wybierz, aby wstawić ten plik do wiadomości obrazkowej.

• Naciśnij ikonę Zakończ (  ), aby zakończyć wybieranie i powrócić 
do wiadomości obrazkowej.

• Aby nagrać nowy klip audio i dodać go do wiadomości MMS, 
naciśnij ikonę . Wtedy otworzy się okno podręczne Nagrywanie. 
Naciśnij Nagrywaj, aby rozpocząć nagrywanie oraz Zatrzymaj , aby 
zakończyć nagrywanie. Wybierz Odtwarzaj, aby przesłuchać nagrany 
klip audio, a następnie wybierz Dodaj. Nowy klip audio zostanie 
wtedy automatycznie wstawiony do wiadomości obrazkowej.

Przeglądanie i odpowiadanie na wiadomości obrazkowe
Przeglądanie wiadomości obrazkowych

• Korzystaj z ikon elementów sterujących odtwarzaniem ,  oraz .
• Naciśnij Zawartość, aby wyświetlić listę plików zawartych w wiadomości. 

Na ekranie Zawartość wiadomości możesz wykonać następujące 
czynności:
• Aby zapisać plik, zaznacz go i wybierz Narzędzia > Zapisz.
• Aby zapisać zawartość pliku tekstowego na liście Mój tekst, wybierz 

Menu > Zapisz w folderze Mój tekst.
• Aby skojarzyć zdjęcie z jednym z kontaktów, wybierz Menu > 

Przypisz do kontaktu.
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Odpowiadanie na wiadomość obrazkową
Wybierz Menu > Odpowiedz, aby odpowiedzieć nadawcy wiadomości albo 
wybierz Menu > Odpowiedz wszystkim, aby odpowiedzieć wszystkim 
osobom wymienionym w polach Do, DW oraz UDW wiadomości.

Blokowanie numeru telefonu przed wysyłaniem wiadomości obrazkowych
Jeżeli nie chcesz odbierać wiadomości obrazowych od konkretnego nadawcy, 
możesz dodać jego numer telefonu do Listy numerów zabronionych 
wiadomości obrazkowych.

1. Kiedy odbierzesz nową wiadomość obrazkową, otwórz i przejrzyj ją.

2. Aby uniknąć odebrania wiadomości obrazkowej następnym razem od 
tego nadawcy, wybierz Menu > Pokaż > Szczegóły wiadomości.

3. Na ekranie Szczegóły MMS wybierz Menu > Pokaż szczegóły kontaktu.

4. Wybierz Menu > Zapisz na czarnej liście.

5. Wybierz Gotowe.
Porady
 • Listę zabronionych numerów można przeglądać tylko podczas tworzenia 

nowej wiadomości obrazkowej. W oknie utworzonej wiadomości obrazkowej 
wybierz Menu > Opcje > Opcje MMS > Czarna lista.

 • Aby odblokować numer telefonu i umożliwić nadawcy wysyłanie wiadomości 
obrazkowych, usuń ten numer z Listy zabronionych numerów. Naciśnij  
i przytrzymaj numer telefonu na Liście zabronionych numerów, a następnie 
naciśnij Usuń.

7.4 Typy kont poczty e-mail
Przed rozpoczęciem wysyłania i odbierania wiadomości e-mail należy 
skonfigurować konta pocztowe w MDA Vario III. W urządzeniu MDA Vario III 
można skonfigurować następujące typy kont poczty e-mail:

• konto poczty programu Outlook, którą synchronizuje się z komputerem 
PC lub serwerem Exchange,

• konto poczty e-mail, otrzymane od dostawcy usług internetowych (ISP),
• inne internetowe konta pocztowe takie jak Yahoo!® Mail, AOL® itd.,
• służbowe konto, do którego uzyskuje się dostęp korzystając z połączenia 

VPN.
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7.5 Kreator konfiguracji poczty e-mail
Kreator konfiguracji poczty e-mail systemu Windows Mobile umożliwia 
łatwe skonfigurowanie osobistych i służbowych kont poczty e-mail.  
Można dodać konto poczty e-mail otrzymane od usługodawcy internetowego 
(ISP) lub innego dostawcy usługi poczty e-mail, a także internetowe konta 
poczty e-mail, takie jak Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® itd.
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu firmowego konta poczty e-mail 

programu Outlook, zapoznaj się z informacjami przedstawianymi w rozdziale �.

Konfigurowanie synchronizacji poczty -email programu 
Microsoft® Office Outlook® urządzenia MDA Vario III  
z komputerem
Gdy w komputerze PC zostało zainstalowane oprogramowanie synchronizacji 
oraz ustalone powiązanie z urządzeniem MDA Vario III, wtedy MDA Vario III 
jest gotowe do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail programu Outlook. 
Jeżeli oprogramowanie synchronizacji jeszcze nie zostało zainstalowane, ani 
nie utworzono powiązania, należy to uczynić wykonując czynności procedur 
przedstawionych w rozdziale �.
Porada Aby skonfigurować firmowe konta pocztowe tak, by mieć bezprzewodowy 

dostęp do wiadomości e-mail programu Outlook, należy skonfigurować 
urządzenie MDA Vario III do synchronizacji poprzez bezprzewodową sieć LAN 
lub połączenie „over-the-air” z firmowym serwerem Exchange. Aby uzyskać 
więcej informacji o synchronizacji z firmowym serwerem poczty e-mail, patrz 
rozdział �.

Konfigurowanie konta poczty e-mail POP3 lub IMAP4
Skonfiguruj konto POP� lub IMAP� poczty e-mail w urządzeniu MDA Vario III, 
jeżeli posiadasz konto poczty e-mail u usługodawcy internetowego (ISP) lub 
innego dostawcy usługi poczty e-mail albo konto internetowe, takie jak Gmail, 
Yahoo! Mail Plus itd. Możesz także dodać konto, do którego dostęp uzyskujesz 
wykorzystując połączenie z serwerem VPN jako konto POP�/IMAP�.

1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > Konfiguracja poczty e-mail.
2. Wprowadź swój adres e-mail i zaznacz pole wyboru Próbuj 

automatycznie pobrać ustaw. poczty e-mail z Internetu.  
Kiedy zostanie wybrana ta opcja, urządzenie MDA Vario III spróbuje 
pobrać ustawienia serwera poczty e-mail, tak aby nie trzeba było 
wprowadzać ich ręcznie. Naciśnij przycisk Dalej.
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3. Kiedy automatyczna konfiguracja zakończy się, naciśnij przycisk Dalej.

  
Uwagi

 • Urządzenie MDA Vario III posiada listę dostawców usługi poczty e-mail  
w bazie danych urządzenia. Jeżeli Twój dostawca poczty e-mail jest wstępnie 
skonfigurowany w tej bazie danych, urządzenie pobierze ustawienia poczty 
e-mail ze swojej bazy danych i nie będzie łączyć się z Internetem.

 • Jeżeli Twój dostawca poczty e-mail jest wstępnie skonfigurowany 
w urządzeniu MDA Vario III, urządzenie to spróbuje uzyskać online 
ustawienia poczty e-mail i możesz zostać obciążony opłatą za połączenie  
z Internetem. 

 • Jeśl i  automatyczna konfiguracja zakończ y s ię  niepowodzeniem, 
wybierz Internetowy adres e-mail z listy Dostawca poczty e-mail 
na następnym ekranie.  Podczas procesu konfigurowania zostanie 
wyświetlony monit o wprowadzenie ustawień serwera poczty e-mail.  
Szczegółowe informacje, patrz punkt „Określanie ustawień serwera poczty 
e-mail”.

4. Wprowadź swoją nazwę. Możesz także dokonać edycji pola Wyświetl. 
nazwa konta, aby określić nazwę Twojego usługodawcy internetowego 
lub dostawcy poczty e-mail. Naciśnij przycisk Dalej.

5. Wprowadź swoją nazwę logowania, jeżeli nie wyświetla się automatycznie 
w polu Nazwa użytkownika. Wprowadź także swoje hasło i zaznacz pole 
wyboru Zapisz hasło. Naciśnij przycisk Dalej.



Przesyłanie wiadomości  1��

  
6. Na tym kończy się konfigurowanie poczty e-mail. Na liście 

Automatyczne wysyłanie/odbieranie wybierz, jak często urządzenie 
MDA Vario III ma automatycznie wysyłać i pobierać wiadomości e-mail.

Uwaga Wybierz Przejrzyj wszystkie ustawienia pobierania, aby wybrać opcje 
pobierania, ustawić format wiadomości e-mail jako HTML lub zwykły tekst i wiele 
innych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkt “Dostosowanie ustawień 
pobierania i formatowania".

7. Naciśnij przycisk Zakończ.

Określanie ustawień serwera poczty e-mail
Jeżeli automatyczna konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, należy 
kontaktować się ze swym usługodawcą internetowym lub dostawcą poczty 
e-mail w celu uzyskania ustawień Serwer poczty przychodzącej oraz Serwer 
poczty wychodzącej, aby można było wprowadzić je w urządzeniu MDA 
Vario III.
Można wybrać jeszcze inne następujące opcje:

• Zaznaczyć pole Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia, 
jeżeli wymaga tego dostawca.

• Jeśli serwer wychodzącej poczty e-mail wymaga innej nazwy 
użytkownika i hasła dla wysyłania poczty, należy usunąć zaznaczenie 
pola wyboru Używaj tej samej nazwy i hasła przy wysyłaniu poczty 
e-mail. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie tych informacji.

• Naciśnij przycisk Zaawans. ustaw. serwera, a następnie zaznacz 
pola wyboru Wymagaj połączenia SSL, jeśli dostawca poczty e-mail 
stosuje połączenie SSL dla podwyższenia poziomu zabezpieczenia 
wiadomości e-mail.
Na liście Połączenie sieciowe wskaż połączenie danych wykorzystywane 
do łączenia się z Internetem.
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Dostosowanie ustawień pobierania i formatowania
Zanim naciśniesz przycisk Zakończ podczas konfigurowania konta POP� 
lub IMAP� poczty e-mail, możesz wybrać Przejrzyj wszystkie ustawienia 
pobierania, aby wybrać opcje pobierania, format wiadomości i inne 
ustawienia.

Opcje Opis
Automatyczne 
wysyłanie/
odbieranie

Można określić interwał czasowy dla automatycznego łączenia 
się z Internetem w celu wysyłania i odbierania wiadomości.

Pobierz 
wiadomości

Ustaw liczbę dni, z których wiadomości mają być pobierane 
do urządzenia MDA Vario III.

Wysyłaj/odbieraj 
po kliknięciu opcji 
Wyślij

Wiadomości są domyślnie dostarczane zaraz po naciśnięciu 
przycisku Wyślij. Jeśli wolisz, aby wiadomości wychodzące 
były najpierw zapisane w folderze Skrzynka nadawcza, usuń 
zaznaczenie tego pola. (W takim przypadku musisz ręcznie 
wysłać wiadomości wybierając Menu > Wyślij/Odbierz).

Podczas 
roamingu używaj 
harmonogramu 
automatycznego 
wysyłania/
pobierania

Umożliwia to, aby urządzenie MDA Vario III przesyłało dane 
w roamingu przy ustawionym przedziale czasowym dla 
automatycznych połączeń z Internetem. Ponieważ skutkiem 
ustawienia tej opcji może być podwyższenie kosztów połączeń, 
być może należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

Podczas usuwania 
wiadomości

Należy zdecydować, czy mają być usuwane wiadomości z serwera 
pocztowego, kiedy są usuwane w urządzeniu MDA Vario III.

Format wiadomości Wybierz HTML lub Zwykły tekst.
Limit pobierania 
wiadomości

Należy określić rozmiar pobieranej wiadomości e-mail. Jeżeli 
masz dużo wiadomości e-mail. wprowadź mniejszy rozmiar lub 
określ pobieranie tylko nagłówków wiadomości.

7.6 Korzystanie z poczty e-mail
Po skonfigurowaniu kont poczty e-mail w urządzeniu MDA Vario III można 
rozpocząć wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości
Redagowanie i wysyłanie wiadomości

1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości, a następnie wskaż konto 
poczty e-mail.

2. Wybierz Menu > Nowa.
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3. Wprowadź adres e-mail jednego lub więcej odbiorców, oddzielając 
je średnikiem. W celu uzyskania dostępu do adresów e-mail 
przechowywanych w Kontaktach naciśnij przycisk Do.

4. Wpisz temat i treść wiadomości. Aby szybko dodać często wpisywany 
tekst, wybierz Menu > Mój tekst i wybierz żądany tekst wiadomości.

5. Aby sprawdzić pisownię, wybierz Menu > Sprawdź pisownię.
6. Naciśnij przycisk Wyślij.

Porady
 • Aby wprowadzać symbole, naciśnij Shift korzystając z klawiatury ekranowej, 

a następnie wybierz symbol albo skorzystaj z Symbol Pad. Zapoznaj się  
z rozdziałem �, aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania 
tekstu oraz symboli.

 • W celu ustawienia priorytetu wiadomości wybierz Menu > Opcje 
wiadomości.

 • Jeśli pracujesz bez połączenia z siecią, wiadomości e-mail są przenoszone do 
folderu Skrzynka nadawcza i zostaną wysłane przy następnym połączeniu.

Dodawanie załącznika do wiadomości
1. W oknie redagowanej wiadomości wybierz Menu > Wstaw oraz wybierz 

element, który chcesz dołączyć: Obraz, Notatka głosowa lub Plik.
2. Wybierz plik do załączenia albo nagraj notatkę głosową.

Filtrowanie listy wiadomości folderu Skrzynka odbiorcza
Kiedy Skrzynka odbiorcza w urządzeniu MDA Vario III jest wypełniona 
wiadomościami, przeglądanie i zlokalizowanie żądanej wiadomości może 
okazać się trudne. Wiadomości w Skrzynce odbiorczej można przefiltrować 
w taki sposób, aby wyświetlone zostały tylko te wiadomości, które zawierają 
określonego nadawcę lub szukany temat wiadomości.
Filtrowanie Skrzynki odbiorczej

• Wprowadź poszukiwaną nazwę nadawcy 
lub temat wiadomości e-mail korzystając 
z klawiatury ekranowej lub z klawiatury 
wysuwanej. Podczas wciskania kolejnych 
klawiszy lista wiadomości zawęża się 
zgodnie z ustalonymi warunkami.

Na przykład, wciśnięcie litery “B”, a następnie 
“E” zawęzi listę tylko do tych wiadomości, 
które zawierają nadawcę lub temat 
zaczynające się na “BE.”
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Przeglądanie i odpowiadanie na wiadomości
Czytanie wiadomości przychodzącej
Przy otwarciu przychodzącej wiadomości, domyślnie wyświetla się tylko kilka 
pierwszych kilobajtów wiadomości. Aby przeczytać całą wiadomość, wykonaj 
dowolną z następujących czynności:

• Przewiń ekran na koniec wiadomości i wybierz Pobierz resztę tej 
wiadomości lub

• Wybierz Menu > Pobierz wiadomość.
Wiadomość zostanie pobrana następnym razem, kiedy wybierzesz Menu > 
Wyślij/Odbierz, aby wysłać i odebrać wiadomości e-mail.
Uwagi
 • Jeżeli w Twojej firmie działa Microsoft Exchange Server �007, wiadomość 

jest pobierana od razu, bez oczekiwania do następnej synchronizacji.  
Aby uzyskać więcej informacji o pracy z firmowymi wiadomościami e-mail, 
patrz rozdział �.

 • W kolumnach rozmiaru na liście wiadomości są wyświetlane informacje o 
rozmiarze lokalnym wiadomości oraz rozmiarze wiadomości na serwerze. 
Liczby te mogą różnić się nawet wtedy, gdy zostanie pobrana cała 
wiadomość, ponieważ rozmiar wiadomości może być inny na serwerze i w 
urządzeniu.

Pobieranie załącznika
Załącznik jest wyświetlany poniżej tematu wiadomości. Naciśnięcie załącznika 
spowoduje jego otwarcie, gdy załącznik został już pobrany w całości, 
lub spowoduje zaznaczenie go do pobrania przy następnym wysyłaniu i 
odbieraniu poczty e-mail. 
Uwagi 
 • Pobierane są wszystkie załączniki, jeśli wiadomość zawiera wiele 

załączników.
 • Zapoznaj się z tematem „Dostosowywanie ustawień poczty e-mail”, aby 

uzyskać informacje na temat konfigurowania automatycznego pobierania 
załączników przez urządzenie MDA Vario III.

 • Jeżeli w Twojej firmie działa Microsoft Exchange Server �007, załącznik jest 
pobierany od razu, bez oczekiwania do następnej synchronizacji. Aby uzyskać 
więcej informacji o pracy z firmowymi wiadomościami e-mail, patrz rozdział �.

 Odpowiadanie na wiadomość lub przesyłanie jej dalej
1. Otwórz wiadomość i wybierz Menu > Odpowiedz, Menu > Odpowiedz 

wszystkim lub Menu > Prześlij dalej.
2. Napisz odpowiedź. Aby szybko dodać często wpisywany tekst, wybierz 

Menu > Mój tekst i wybierz żądany tekst.
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3. Aby sprawdzić pisownię wiadomości, wybierz Menu > Sprawdź pisownię.
4. Naciśnij przycisk Wyślij.

Porady
 • Przewiń ekran, aby przeglądać więcej nagłówków wiadomości.

 • Aby w odpowiedzi zawsze zawierana była wiadomość oryginalna, w widoku 
listy wybierz Menu > Narzędzia > Opcje > karta Wiadomość i tam zaznacz 
pole wyboru Dołącz treść przy odp. na e-mail.

 • W przypadku konta e-mail programu Outlook zostanie wysłanych mniej 
danych, gdy nie dokonasz edycji oryginalnej wiadomości. W zależności od 
planu taryfowego, może to spowodować zmniejszenie kosztów.

Przeglądanie i odpowiadanie na wiadomości HTML
Odbierać, przeglądać i odpowiadać na wiadomości HTML można z dowolnego 
typu konta poczty e-mail. Format HTML zostaje zachowany bez przesunięć 
układu lub skalowania.
Uwaga Obsługa wiadomości formatu HTML w programie Outlook Mobile jest dostępna 

tylko wtedy, gdy firma korzysta z oprogramowania Microsoft Exchange Server 
�007.

1. Ustaw format wiadomości jako HTML. Aby uzyskać informacje na temat 
ustawiania formatu HTML dla wiadomości, patrz punkt „Dostosowanie 
ustawień poczty e-mail”.

2. Wybierz Start > Obsługa wiadomości, wskaż swoje konto poczty e-mail 
oraz otwórz otrzymana wiadomość w formacie HTML.

3. Wybierz Wybierz tę opcję, żeby przewijać do prawej, aby mieć możliwość 
przewijania na boki i uzyskać cały poziomy widok wiadomości.

4. Aby pobrać całą wiadomość i przeglądać całą wiadomość, wybierz 
opcję Pobierz resztę tej wiadomości, która jest wyświetlona w dolnej 
części wiadomości.

5. Jeżeli wiadomość nie jest pobierana od razu, wybierz Menu > Wyślij/
Odbierz.

6. Jeżeli obrazy nie wyświetlają się od razu we wiadomości, wybierz 
opcję Obrazy z Internetu zablokowane, a następnie wybierz Pobierz 
obrazy z Internetu. 

7. Wybierz Menu oraz zdecyduj, czy odpowiedzieć nadawcy (nadawcom), 
czy przesłać wiadomość dalej.

8. Wprowadź odpowiedź, a potem naciśnij przycisk Wyślij.
Porada Wiadomość e-mail może zawierać łącza do stron sieci Web.
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Pobieranie wiadomości
Sposób pobierania wiadomości zależy od typu posiadanego konta.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości dla konta e-mail programu Outlook
1. Wybierz Start > Programy > ActiveSync.
2. Połącz urządzenie MDA Vario III z komputerem PC korzystając z kabla 

USB lub łącza Bluetooth.
W przeciwnym razie połącz bezprzewodowo, jeżeli synchronizujesz 
wiadomości e-mail programu Outlook z serwerem Exchange.  
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem �.

3. Synchronizacja rozpocznie się automatycznie, a urządzenie MDA Vario 
III wyśle i odbierze wiadomości e-mail programu Outlook.

Porada Można także ręcznie rozpocząć synchronizację w dowolnej chwili, naciskając 
Synchronizuj w programie ActiveSync albo wybierając Menu > Wyślij/Odbierz 
w programie Outlook Mobile.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail dla konta POP3/IMAP4
Jeśli posiadasz konto e-mail u usługodawcy internetowego (ISP) albo konto, 
do którego uzyskujesz dostęp, korzystając z połączenia z serwerem VPN, 
wiadomości wysyłasz i odbierasz poprzez zdalny serwer poczty e-mail. Przed 
wysyłaniem i odbieraniem wiadomości musisz połączyć się z Internetem lub 
siecią korporacyjną.

1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości oraz wybierz swoje konto POP� 
lub IMAP� poczty e-mail.

2. Wybierz Menu > Wyślij/Odbierz. Następuje synchronizacja wiadomości 
w urządzeniu MDA Vario III oraz serwerze poczty e-mail: nowe 
wiadomości są pobierane do folderu Skrzynka odbiorcza urządzenia, są 
wysyłane wiadomości z folderu Skrzynka nadawcza oraz są usuwane 
wiadomości z serwera i z folderu Skrzynka odbiorcza urządzenia.

Dostosowanie ustawień poczty e-mail
Zmiana wielkości pobierania oraz formatu poczty e-mail programu Outlook

1. Odłącz urządzenie MDA Vario III od komputera.
2. Wybierz Start > Programy > ActiveSync.
3. Wybierz Menu > Opcje, wskaż Poczta e-mail, a następnie wybierz 

Ustawienia.
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4. Na ekranie Opcje synchronizacji poczty e-mail:
• W polu Ogranicz rozmiar wiad. do wybierz żądany rozmiar 

wiadomości e-mail.
• W polu Format wiadomości wskaż HTML lub Zwykły tekst.

5. Zamknij program ActiveSync i ponownie przyłącz urządzenie MDA 
Vario III do komputera.

Zmiana wielkości pobierania oraz formatu poczty e-mail POP3/IMAP4
1. Wybierz Menu > Opcje na ekranie Wybór konta lub wybierz Menu > 

Narzędzia > Opcje w oknie listy wiadomości.
2. Wybierz swoje konto poczty e-mail.
3. Naciskaj przycisk kilka razy przycisk Dalej aż ujrzysz na ekranie Format 

wiadomości oraz Limit pobier. wiadom.
4. Zmień odpowiednio ustawienia tych opcji. 
5. Naciśnij przycisk Zakończ.

Wykluczenie własnego adresu e-mail przy odpowiadaniu wszystkim
Kiedy odpowiadasz wszystkim odbiorcom wiadomości e-mail programu Outlook, 
Twój adres e-mail zostanie także dodany do listy odbiorców. Dostosuj program 
ActiveSync, aby własny adres e-mail został wykluczony z listy odbiorców.

1. W programie ActiveSync w urządzeniu MDA Vario III wybierz Menu > Opcje.
2. Wybierz typ informacji Poczta e-mail i wybierz Ustawienia.
3. Naciśnij Zaawansowane.
4. W polu tekstowym Moje adresy e-mail wpisz swój adres e-mail.
5. Wybierz OK.

Automatyczne odbieranie załączników we wiadomościach poczty e-mail 
programu Outlook

1. Wybierz Start > Programy > ActiveSync.
2. Wybierz Menu > Opcje.
3. Wybierz Poczta e-mail > Ustawienia, a następnie wybierz Uwzględnij 

załączniki.
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Automatyczne odbieranie załączników wiadomości konta poczty e-mail 
IMAP4

1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości.
2. Wybierz Menu > Opcje. 
3. Wskaż nazwę swojego konta IMAP�.
4. Naciskaj przycisk Dalej aż ujrzysz Pobierz załączniki na ekranie. 
5. Wybierz rozmiar pobierania z Pobierz załączniki mniejszy niż pole 

listy. Naciśnij przycisk Zakończ. 

Zapisywanie załączników na karcie pamięci
1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości. 
2. Wybierz Menu > Narzędzia > Opcje > karta Przechowywanie danych.
3. Zaznacz pole wyboru Zapisuj załączniki na karcie pamięci.

7.7 Korzystanie ze skrótów klawiszowych
Skróty klawiszowe można wykorzystywać do uzyskiwania szybkiego dostępu do 
funkcji obsługi wiadomości, takich jak odpowiadanie, przesyłanie dalej itd.

Wyświetlenie listy skrótów klawiszowych
1. Wysuń klawiaturę sprzętową do położenia otwartego.

2. Wybierz Start > Obsługa wiadomości i wskaż konto obsługi wiadomości 
(SMS\MMS lub konto e-mail).

3. W oknie listy wiadomości, naciśnij i przytrzymaj klawisz “H” aż zostanie 
wyświetlona lista skrótów.

Uwaga Jeśli pierwszy raz korzystasz ze skrótów klawiszowych, najpierw zostanie 
wyświetlony okno komunikatu: Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć to okno 
komunikatu.

Aby skorz ystać w jak iegoś 
skrótu klawiszowego, naciśnij i 
przytrzymaj odpowiedni klawisz. 
Na przykład, w celu usunięcia 
wiadomości naciśnij i przytrzymaj 
klawisz D.
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8.1 Synchronizacja urządzenia MDA Vario III  
z serwerem Exchange
Aby zachować aktualność swojej poczty firmowej i terminów spotkań podczas 
pobytu poza biurem, można bezprzewodowo podłączyć MDA Vario III do 
Internetu i i dokonać synchronizacji tych informacji z firmowym serwerem 
Exchange. Można również posiadać stały dostęp do firmowej książki adresowej. 
Firma musi posiadać serwer pocztowy Microsoft Exchange z komponentem 
Exchange ActiveSync.

Konfiguracja połączenia z serwerem Exchange 
Przed rozpoczęciem synchronizacji lub uzyskaniem dostępu do informacji 
znajdujących się na serwerze Exchange, należy skonfigurować w urządzeniu 
MDA Vario III połączenie z serwerem Exchange. Poniższe informacje należy 
uzyskać od swojego administratora sieci i wprowadzić je do urządzenia MDA 
Vario III:

• Nazwa serwera Exchange (musi to być nazwa serwera Outlook Web Access)
• Nazwa domeny
• Nazwa użytkownika i hasło używane w pracy

Jeżeli do tej pory nie synchronizowano urządzenia MDA Vario III z komputerem 
PC, należy wykonać poniższe czynności w celu skonfigurowania połączenia 
z serwerem Exchange.

1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > Nowe konto poczty e-mail .
2. Wprowadź swój adres e-mail. Usuń zaznaczenie pola wyboru Próbuj 

automatycznie pobrać ustaw. poczty e-mail z Internetu, a następnie 
naciśnij Dalej.

3. Wybierz Serwer Exchange z listy Dostawca poczty e-mail, a następnie 
naciśnij Dalej.

4. Ponownie naciśnij Dalej.
5. W polu Adres serwera wprowadź nazwę serwera Exchange i naciśnij Dalej.
6. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę domeny i naciśnij 

przycisk Dalej.
Porada Aby zmienić zasady rozwiązywania ewentualnych konfliktów występujących 

podczas synchronizacji, naciśnij przycisk Zaawansowane.

7. Zaznacz pole wyboru przy każdym elemencie, który ma być 
synchronizowany z serwerem Exchange.
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8. Aby zmienić ustawienia synchronizacji dla pewnego typu informacji, 
na przykład dla poczty e-mail, wybierz typ informacji i naciśnij 
Ustawienia.

9. Naciśnij przycisk Zakończ.
Uwaga Jeżeli wcześniej synchronizowałeś pocztę e-mail z komputerem PC, aby 

skonfigurować połączenie z serwerem Exchange, otwórz ActiveSync 
w urządzeniu MDA Vario III i wybierz Menu > Dodaj źródło serwera.  
Kiedy zostanie wyświetlony monit o wybranie typów informacji do 
synchronizacji, usuń zaznaczenie pola wyboru Poczta e-mail przy elemencie 
Windows PC, zanim będzie można wybrać pole Poczta e-mail przy elemencie 
serwer Exchange.

Porada Aby zmienić ustawienia serwera Exchange, otwórz ActiveSync a następnie 
wybierz Menu > Konfiguruj serwer.

Uruchamianie synchronizacji
Przed rozpoczęciem synchronizacji z serwerem Exchange, należy się upewnić, 
czy urządzenie MDA Vario III posiada skonfigurowane połączenie danych 
do Internetu, tak by można było dokonać synchronizacji bezprzewodowo.  
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem 10.
Po zakończeniu konfiguracji połączenia z serwerem Exchange, MDA Vario III 
automatycznie rozpocznie synchronizację.
Synchronizację można również rozpocząć ręcznie, wybierając Synchronizuj 
w programie ActiveSync.
Uwaga Jeżeli urządzenie MDA Vario III zostanie przyłączony do komputera w biurze za 

pomocą kabla USB lub połączenia Bluetooth, można wykorzystać połączenie 
do komputera PC w celu “przejścia” do sieci i pobrania do urządzenia MDA Vario 
III wiadomości e-mail programu Outlook oraz innych informacji.

8.2 Praca z firmową pocztą e-mail
MDA Vario III umożliwia stały dostęp do firmowych wiadomości e-mail  
i pozwala na łatwiejsze zarządzanie wiadomościami. Direct Push, Fetch Mail, 
Zdalne wyszukiwanie wiadomości e-mail i flagi wiadomości e-mail to tylko 
niektóre z narzędzi, których można używać do zarządzania wiadomościami 
e-mail.
Uwaga Niektóre funkcje obsługi wiadomości zależą od wersji Microsoft Exchange 

Server, wykorzystywanej w firmie. Dostępność tych funkcji należy sprawdzić  
u swojego administratora sieci.
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Automatyczna synchronizacja przy pomocy funkcji Direct 
Push
Technologia Direct Push (funkcja Push E-Mail) umożliwia dostarczanie 
wiadomości e-mail do urządzenia MDA Vario III natychmiast po ich wpłynięciu 
do skrzynki odbiorczej serwera Exchange. Po włączeniu tej funkcji także 
inne elementy, takie jak kontakty, kalendarz i zadania są także natychmiast 
uaktualniane w urządzeniu MDA Vario III, jeśli uległy zmianie lub jeśli na 
serwerze Exchange dodano nowe wpisy. Aby uruchomić funkcję Direct Push, 
należy posiadać w urządzeniu MDA Vario III połączenie GPRS.

Przed włączeniem funkcji Direct Push należy przeprowadzić pełną 
synchronizację pomiędzy MDA Vario III i serwerem Exchange.
Wymagania Funkcja Direct Push działa, jeżeli firma używa wersji Microsoft 

Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) z Exchange ActiveSync 
lub wyższej.

Uaktywnianie funkcji Direct Push poprzez program Comm Manager
1. Na ekranie Dzisiaj naciśnij Start > Programy > Comm Manager (  ).

2. On the Comm Manager screen, tap the DirectPush button. Przycisk 
 zostanie zastąpiony przyciskiem , co oznacza, że 

wiadomości  
e-mail będą dostarczane od razu po dotarciu do serwera Exchange.

Kiedy przycisk ma postać  wiadomości e-mail trzeba odbierać 
ręcznie.

Uaktywnianie funkcji Direct Push poprzez program ActiveSync
1. W programie ActiveSync w urządzeniu MDA Vario III, wybierz Menu > 

Harmonogram.

2. W polach Pory szczytu i Pory poza szczytem wybierz opcję Po 
odebraniu elementów.
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Uwagi Jeżeli połączenia GPRS i Wi-Fi są włączane jednocześnie, funkcja Direct Push 

zawsze wybierze połączenie Wi-Fi.

Synchronizacja planowana
Jeżeli nie chcesz używać funkcji Direct Push, możesz ustawić regularny 
harmonogram synchronizacji wiadomości e-mail programu Outlook oraz 
innych informacji. Możliwe jest określenie częstotliwości synchronizacji  
w Pory szczytu (zazwyczaj są to godziny robocze), kiedy wiadomości e-mail 
są wymieniane często, a także poza godzinami szczytu, gdy wiadomości 
e-mail przesyła się mniej.

1. W programie ActiveSync w urządzeniu MDA Vario III, wybierz Menu > 
Harmonogram.

2. Aby częściej odbierać wiadomości e-mail, w polu Pory szczytu określ 
większą częstotliwość.

3. W polu Pory poza szczytem określ mniejszą częstotliwość.
Porada W celu określenia, które dni i godziny są interpretowane jako pory szczytu,  

a które jako poza szczytem, wybierz polecenie Ustaw pory szczytu.

Natychmiastowe pobieranie dzięki funkcji Fetch Mail
Funkcja Fetch Mail pobiera całą wiadomość e-mail natychmiast, bez potrzeby 
wykonywania pełnego procesu Wyślij/Odbierz. Ogranicza się to do pobrania 
wybranej wiadomości e-mail i pomaga w ograniczaniu kosztów przesyłania 
danych.
Wymagania  Funkcja Fetch Mail działa w urządzeniu, jeżeli firma używa oprogramowania 

Microsoft Exchange Server 2007 lub wyższej wersji.
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1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.
2. Wybierz wiadomość e-mail, aby ją otworzyć.
3. Domyślnie wyświetlane jest tylko kilka pierwszych kilobajtów 

wiadomości. Aby pobrać całą wiadomość e-mail, przewiń okno w dół 
wiadomości i naciśnij Pobierz resztę tej wiadomości.

4. Pojawi się komunikat stanu “pobieranie wiadomości”. Czekaj na 
pobranie pozostałej części treści wiadomości.

Porada Aby uzyskać informacje na temat zmiany opcji synchronizacji wiadomości  
e-mail, takich jak początkowy limit pobierania wiadomości, należy zapoznać się 
z tematem "Dostosowanie ustawień poczty e-mail" w rozdziale 7.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail na serwerze Exchange
Można uzyskać dostęp do wiadomości niedostępnych w urządzeniu MDA 
Vario III przeszukując skrzynkę odbiorczą na serwerze Microsoft Exchange. 
Wyniki wyszukiwania zostaną pobrane i wyświetlone w folderze Wyniki 
wyszukiwania.
Wymagania Firma musi używać oprogramowania Microsoft Exchange Server 

2007 lub wyższej wersji.

1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > 
Poczta Outlook.

2. Wybierz Menu > Narzędzia > Przeszukaj 
serwer.

3. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz słowo 
kluczowe wyszukiwania.

4. Wybierz zakres czasowy wiadomości do 
przeszukania.

5. Z listy Szukaj w wybierz wyszukiwanie w 
skrzynce odbiorczej, skrzynce nadawczej 
lub we wszystkich folderach.

6. Naciśnij przycisk Wyszukaj.

Oznaczanie wiadomości flagami
Flagi służą jako przypomnienie o konieczności załatwienia ważnych spraw lub 
zadań opisanych w wiadomościach. Oznaczanie wiadomości flagami, które są 
użyteczną funkcją w programie Outlook w komputerze stacjonarnym, można 
również stosować w programie Outlook Mobile w urządzeniu MDA Vario III. 
Można oflagować wiadomości przychodzące do urządzenia MDA Vario III.
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Wymagania Funkcja flagowania jest włączona tylko wtedy, jeśli wiadomości e-mail 
są synchronizowane z Microsoft Exchange Server 2007 lub wyższą 
wersją. Flagi są niedostępne lub ukryte, jeżeli wiadomości e-mail są 
synchronizowane z wcześniejszymi wersjami Microsoft Exchange 
Server.

Oflagowanie lub usunięcie flagi z wiadomości
1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.
2. Wybierz lub otwórz wiadomość.
3. Wybierz Menu > Monit i wskaż jedną z poniższych opcji:

• Ustaw Flagę Powoduje oznaczenie wiadomości czerwoną flagą, co 
wskazuje na potrzebę wykonania czynności w niej zawartych.

• Oznacz flagą jako ukończone Oznacza wiadomość znacznikiem 
wskazującym, że problem lub zlecenia zawarte w wiadomości e-mail 
zostały już wykonane.

• Zdejmij Flagę Usuwa flagę, aby usunąć zaznaczenie wiadomość.
Uwaga Przypomnienia wiadomości e-mail są wyświetlane w urządzeniu MDA 

Vario III, jeżeli wiadomości zostały oflagowane przy pomocy przypomnień i 
zsynchronizowane z serwerem Exchange.

Automatyczne powiadomienie o nieobecności
Microsoft® Office Outlook® Mobile umożliwia pobieranie i zmianę statusu 
nieobecności. Podobnie jak stacjonarna wersja programu Poczta Outlook, 
program Outlook Mobile wysyła automatyczne powiadomienie o nieobecności, 
kiedy użytkownik nie jest dostępny.
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Wysyłanie automatycznego powiadomienia o nieobecności
1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > 

Poczta Outlook.

2. Wybierz Menu > Narzędzia > Nieobecny.

3. Z listy Aktualnie jestem wybierz 
Nieobecny.

4. Wprowadź wiadomość automatycznej 
odpowiedzi i naciśnij Gotowe.

Przeglądanie dokumentu powiązanego z wiadomością 
e-mail
Kiedy otrzymana wiadomość e-mail zawiera łącze do dokumentu, takiego jak 
dokument PDF lub Microsoft® Office, zlokalizowany na serwerze SharePoint 
lub wewnętrznym serwerze plików, można go wyświetlić w urządzeniu MDA 
Vario III.
Wymagania Dokument możesz wyświetlić tylko wtedy, gdy posiadasz konto 

Microsoft Outlook, które synchronizuje się z oprogramowaniem 
Microsoft Exchange Ser ver �007 lub późniejszą wersją.  
Serwer Exchange musi być również skonfigurowany, by umożliwiać 
dostęp do bibliotek dokumentów serwera SharePoint lub 
wewnętrznych serwerów plików.

1. Na ekranie Dzisiaj, wybierz Start > Obsługa wiadomości.
2. Wybierz konto pocztowe, a następnie otwórz wiadomość zawierającą 

łącze do dokumentu SharePoint.
3. Naciśnij łącze, aby otworzyć i wyświetlić dokument.

8.3 Zarządzanie wezwaniami na spotkanie
Kiedy zaplanowano i wysłano wezwanie na spotkanie z urządzenia MDA Vario 
III, można zapraszać uczestników na swoje spotkanie i sprawdzać ich status, 
aby zorientować się w ich dostępności.
Po otrzymaniu wezwania na spotkanie można na nie odpowiedzieć, akceptując 
je lub odmawiając. Wezwanie na spotkanie wskazuje również jasno, czy dane 
spotkanie jest w konflikcie lub nakłada się na inne spotkania.
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Wymagania Firma musi używać oprogramowania Microsoft Exchange Server 
2007 lub wyższej wersji.

Odpowiadanie na wezwanie na spotkanie
1. W programie Outlook Mobile wybierz wiadomość e-mail wezwania na 

spotkanie i otwórz ją. 
2. Naciśnij Zaakceptuj, aby zaakceptować wezwanie na spotkanie lub 

wybierz Menu > Odrzuć, jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu.
Porady
 • Przed wysłaniem odpowiedzi możesz sprawdzić swoją dostępność w czasie 

spotkania, naciskając Wyświetl kalendarz.

 • Jeżeli czas spotkania jest w konflikcie z innymi spotkaniami, w górnej części 
wiadomości pojawi się status “Konflikt harmonogramu”.

3. Wybierz, czy dokonasz edycji wiadomości e-mail odpowiedzi przed jej 
wysłaniem, a następnie naciśnij przycisk OK.

  
4. Po przyjęciu wezwania na spotkanie, zostanie ono automatycznie 

dodane do terminów w Kalendarzu w urządzeniu MDA Vario III.

Wyświetlanie listy uczestników spotkania
1. Wybierz Start > Kalendarz.
2. Wybierz wysłane wcześniej wezwanie na spotkanie, a następnie naciśnij 

Uczestnicy. Wyświetlona zostanie lista obowiązkowych i opcjonalnych 
uczestników.

Uwagi 
 • Aby uzyskać informacje na temat tworzenia wezwań na spotkanie, zapoznaj 

się z tematem "Wysyłanie wezwania na spotkanie" w rozdziale 6.
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 • Po wybraniu spotkania, które organizujesz, pojawi się lista osób, które 
zaakceptowały lub odmówiły udziału w spotkaniu.

 • Aby wyświetlić informacje o kontakcie dotyczące uczestnika, wybierz jego 
nazwę. Jeżeli uczestnik znajduje się na Twojej liście kontaktowej, jego 
informacje o kontakcie zostaną wyświetlone natychmiast. Jeżeli uczestnik 
nie znajduje się na Twojej liście kontaktowej, wybierz Firmowa książka 
kontaktów, aby wyświetlić informacje o kontakcie.

8.4 Wyszukiwanie kontaktów w Firmowej książce 
kontaktów
Jako rozszerzenie możliwości posiadania kontaktów w urządzeniu MDA 
Vario III, można uzyskać dostęp do informacji o kontaktach znajdujących się  
w Firmowej książce kontaktów swojej organizacji. Posiadając bezprzewodowy 
dostęp do Firmowej książki kontaktowej, można łatwo wysyłać wiadomości 
e-mail i wezwania na spotkanie do każdego pracownika swojej firmy.
Wymagania Dostęp do Firmowej książki kontaktowej jest możliwy tylko wtedy, 

gdy organizacja używa oprogramowania Microsoft Exchange Server 
�00� SP� lub wyższej wersji i wcześniej wykonano synchronizację  
z serwerem Exchange. 

1. Wykonaj synchronizację z serwerem Exchange Server, jeżeli jeszcze 
tego nigdy nie robiłeś.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
• W Kontaktach, wybierz Menu > Firmowa książka kontaktów.
• W oknie nowej wiadomości wybierz pole Do.
• Wybierz Menu > Dodaj odbiorcę ,a następnie wybierz Firmowa 

książka kontaktowa.
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• W nowym wezwaniu na spotkanie, używając Kalendarza, naciśnij 
pozycję Uczestnicy, a następnie wskaż Firmowa książka kontaktów 
w górnej części listy.

3. Wpisz część lub całą nazwę kontaktu i naciśnij Wyszukaj. Na liście 
wyników wyszukiwania naciśnij kontakt, aby go wybrać.

                               
Uwagi
 • Kontakt z Firmowej książki kontaktowej możesz zapisać w urządzeniu 

MDA Vario III, wskazując kontakt, a następnie wybierając Menu > Zapisz  
w kontaktach.

 • Możesz przeprowadzać wyszukiwanie według poniższych informacji, jeśli te 
informacje są zawarte w Firmowej książce kontaktów Twojej organizacji: Imię, 
Nazwisko, Nazwa e-mail, Nazwa wyświetlana, Adres e-mail lub Lokalizacja 
biura.

8.5 Zabezpieczenia poczty e-mail
System Windows Mobile® w urządzeniu MDA Vario III chroni wiadomości 
Outlook e-mail dzięki technologii Secure/Multipurpose Internet Mail Extension 
(S/MIME), umożliwiającej cyfrowe podpisanie i szyfrowanie wiadomości.
Podpisanie cyfrowe wiadomości powoduje zastosowanie na wiadomości 
certyfikatu nadawcy z kluczem uwierzytelniającym. Zapewnia to adresata, 
że wiadomość pochodzi od wysyłającego, a nie od oszusta lub włamywacza 
oraz, że treść wiadomości nie została zmieniona.
Szyfrowanie chroni prywatność wiadomości poprzez jej konwersję  
z czytelnej wersji czysto tekstowej na zakodowany (zaszyfrowany) tekst. 
Wiadomość może odszyfrować tylko ten adresat, który dysponuje kluczem 
uwierzytelniającym.
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Wymagania Szyfrowanie S/MIME i podpisy cyfrowe dla urządzeń z systemem 
Windows Mobile® są dostępne tylko dla oprogramowania Exchange 
Server �00� SP� lub wersji późniejszych obsługujących S/MIME.  
Jeśli użytkownik nie ma dostępu do takiego serwera lub nie nawiązał 
relacji synchronizacji, opisywane tutaj opcje są niedostępne.

Uwaga Wiadomość można zaszyfrować z użyciem certyfikatu lub bez niego.  
Jednak do odczytania zaszyfrowanej wiadomości konieczne jest posiadanie 
ważnego certyfikatu.

Indywidualne podpisywanie cyfrowe i szyfrowanie nowej wiadomości
1. WybierzStart > Obsługa wiadomości > 

Poczta Outlook.

2. Wybierz Menu > Nowa, aby utworzyć 
nową wiadomość.

3. Wybierz Menu > Opcje wiadomości.

4. Z listy Zabezpieczenia wybierz, czy 
dokonać szyfrowania wiadomości, podpisać 
ją cyfrowo czy wykonać obie operacje.

5. Naciśnij przycisk OK.

Weryfikowanie podpisu cyfrowego na odebranej podpisanej wiadomości
1. Otwórz wiadomość e-mail programu Outlook, która została opatrzona 

cyfrowym podpisem.
2. W górnej części wiadomości naciśnij przycisk Wyświetl stan podpisu.
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3. Wybierz Menu > Sprawdź certyfikat.

W celu wyświetlenia szczegółów certyfikatu w wiadomości wybierz Menu > 
Wyświetl certyfikat.
Uwaga Może być kilka przyczyn, dla których podpis cyfrowy jest nieważny. Na przykład,  

mógł upłynąć termin ważności certyfikatu nadawcy, urząd certyfikacji 
mógł go unieważnić lub nie jest dostępny serwer weryfikujący certyfikaty.  
Należy skontaktować się z nadawcą i zgłosić ten problem.

Podpisywaniecyfrowe i szyfrowanie wszystkich wiadomości
Możesz tak skonfigurować ActiveSync, aby podpisywać cyfrowo i szyfrować 
wszystkie wychodzące wiadomości. Aby móc podpisywać cyfrowo i szyfrować 
wiadomości e-mail, konieczne jest posiadanie ważnego certyfikatu.

1. Wybierz Start > Programy > ActiveSync.

2. Wybierz Menu > Opcje.

3. Wybierz typ informacji Poczta e-mail i wskaż opcję Ustawienia. Na ekranie 
Opcje synchronizacji poczty e-mail wskaż pozycję Zaawansowane.

            
4. Wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

• Aby wszystkie wychodzące wiadomości e-mail były podpisywane, co 
daje odbiorcy gwarancję, że wiadomości te pochodzą od Ciebie i nie 
zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, zaznacz pole wyboru 
Podpisuj wszystkie wychodzące wiadomości e-mail.

• Aby wszystkie wychodzące wiadomości e-mail były szyfrowane, co 
zapewnia ochronę ich treści przed otworzeniem przez osobę inną 
niż odbiorca, zaznacz pole wyboru Szyfruj wszystkie wychodzące 
wiadomości e-mail.
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5. Wskaż opcję Wybierz certyfikat, aby wybrać certyfikat do podpisywania 
i szyfrowania wychodzących wiadomości e-mail.

Ustawianie uprawnień do wiadomości e-mail
Innym sposobem ochrony wiadomości e-mail jest wysyłanie wiadomości  
z ograniczonymi uprawnieniami używając funkcji Zarządzanie prawami do 
informacji (IRM).

Wymagania Ta funkcja działa tylko z kontem e-mail Microsoft Outlook, 
jeżeli firma używa RMS Server SP1.

1. Wybierz Start > Obsługa wiadomości > Poczta Outlook.

2. Utwórz wiadomość, a następnie  wybierz Menu > Opcje wiadomości.

3. Dla opcji Uprawnienia, wykonaj jedną z poniższych czynności: 

• Aby umożliwić czytanie wiadomości każdej osobie, wybierz Dostęp 
bez ograniczeń.

• Aby chronić wiadomość przed przesłaniem, drukowaniem lub 
kopiowaniem, wybierz Nie przesyłaj dalej.

4. Naciśnij przycisk OK.
Wskazówka   Wiadomość chroniona funkcją IRM odebrana w urządzeniu może być 

przesłana dalej lub można na nią odpowiedzieć tylko wtedy, jeśli jej 
ustawienia na to zezwalają.
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9.1 Microsoft® Office Mobile
Program Office Mobile składa się z trzech aplikacji umożliwiających tworzenie, 
edycję i wyświetlanie dokumentów Microsoft. Te trzy aplikacje to:

• Microsoft® Office Word Mobile jest uproszczoną wersją programu 
Microsoft Word. Dzięki niemu w urządzeniu MDA Vario III można 
otwierać i edytować dokumenty utworzone w komputerze PC.  
W programie Word Mobile można także tworzyć i edytować dokumenty 
oraz szablony, a następnie zapisywać je w formatach *.doc, *.rtf, *.txt 
i *.dot files. 

• Microsoft® Office Excel® Mobile zapewnia łatwe otwieranie i edycję 
skoroszytów i szablonów programu Excel utworzonych w komputerze 
PC. W urządzeniu MDA Vario III można także tworzyć nowe skoroszyty 
i szablony.

• Microsoft® Office PowerPoint® Mobile umożliwiający otwieranie 
i wyświetlanie (nie tworzenie) pokazów slajdów otworzonych  
w komputerze w formatach *.ppt i *.pps.

Uruchomienie programu Office Mobile
Wybierz Start > Office Mobile, a następnie wybierz program Office Mobile, 
który ma zostać uruchomiony.  
Uwaga • Program Word Mobile nie obsługuje wszystkich funkcji programu Microsoft 

Word, takich jak poprawki i ochrona hasłem. Po zapisaniu dokumentu  
w urządzeniu MDA Vario III niektóre dane i formatowanie mogą zostać 
utracone. Pełną listę funkcji, które nie są obsługiwane w programie Word 
Mobile, można znaleźć w zasobach Pomocy w urządzeniu MDA Vario III.

 • Program Excel Mobile nie obsługuje w pełni niektórych funkcji, takich jak 
formuły i komentarze komórek. Po zapisaniu dokumentu w urządzeniu MDA 
Vario III niektóre dane i formatowanie mogą zostać utracone. Pełną listę 
funkcji, które nie są obsługiwane w programie Excel Mobile, można znaleźć 
w zasobach Pomocy w urządzeniu MDA Vario III.
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9.2 Adobe® Reader® LE
Adobe® Reader® LE jest aplikacją, która służy do przeglądania dokumentów 
PDF (Portable Document Format) w urządzeniu MDA Vario III. Obsługuje ona 
podzbiór funkcji, jakie można znaleźć w wersjach programu Adobe Reader 
na komputer PC.

Otwieranie programu Adobe Reader LE
Wybierz Start > Programy > Adobe Reader LE.

Otwieranie pliku PDF w urządzeniu MDA Vario III
Należy otworzyć program Eksplorator plików i wyszukać żądany plik PDF,  
a następnie wybrać go w celu otwarcia.

Nawigacja w dokumencie PDF
Przeglądając dokument PDF możesz wykonać dowolną w następujących 
czynności:

• używać pasków przewijania w pionie i poziomie (oraz klawiszy ze 
strzałkami W górę, W dół, W prawo i W lewo na paskach) w celu 
przemieszczania się w żądanym kierunku na stronie.

• naciskać przyciski panelu NAWIGACJA w górę/w dół/w prawo/w lewo 
w celu przemieszczania się w żądanym kierunku na stronie.

• nacisnąć przycisk , aby przejść do poprzedniej strony; nacisnąć przycisk 
, aby przejść do następnej strony. Nacisnąć przycisk , aby przejść do 

pierwszej strony; nacisnąć przycisk , aby przejść do ostatniej strony.

• Wybrać Narzędzia > Przejdź do, aby wskazać żądaną stronę do 
przeglądania.

Wyszukiwanie tekstu w dokumencie
1. Wybierz Narzędzia > Znajdź > Tekstowe lub naciśnij  na pasku narzędzi.
2. Wpisz poszukiwany tekst, a następnie naciśnij Znajdź.
3. W dokumencie zostanie wyróżniony pasujący tekst.
4. W celu wyszukania następnego wystąpienia tekstu wybierz Narzędzia > 

Znajdź > Dalej.

Kończenie pracy programu Adobe Reader LE
Wybierz Menu > Zakończ.

Porady
 • Adobe Reader LE wyświetla panel zakładek w przypadku plików PDF, które 

zawierają zakładki. Naciśnij zakładkę, aby przejść do określonego rozdziału/ 
strony w pliku 
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 • Adobe Reader LE obsługuje pliki PDF zabezpieczone hasłem z szyfrowaniem 
o sile do 1�� bitów. W przypadku otwierania pliku PDF zabezpieczonego 
hasłem zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła, zanim plik 
zostanie otwarty.

9.3 Kopiowanie i zarządzanie plikami
Można kopiować pliki pomiędzy urządzeniem MDA Vario III i komputerem 
PC albo kopiować pliki na kartę pamięci wsuniętą do urządzenia MDA Vario 
III. Korzystając z programu Eksplorator plików można również skutecznie 
zarządzać plikami i folderami.

Kopiowanie plików przy użyciu programu Centrum obsługi 
urządzeń Windows Mobile® lub ActiveSync
Korzystając z programu Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile® lub 
ActiveSync można kopiować pliki z komputera PC do urządzenia MDA Vario 
III i odwrotnie.
Kopiowanie plików pomiędzy urządzeniem MDA Vario III i komputerem PC

1. Połącz urządzenie MDA Vario III z komputerem PC.
2. Kliknij Zarządzanie plikami > Przeglądaj zawartość urządzenia 

w programie Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile lub kliknij 
Eksploruj w programie ActiveSync w komputerze PC. Spowoduje to 
otwarcie programu Eksplorator Windows i wyświetlenie zawartości 
urządzenia MDA Vario III.

3. W celu skopiowania pliku z urządzenia MDA Vario III do komputera PC:
a. W programie Eksplorator Windows w komputerze PC przeglądaj 

urządzenie MDA Vario III i przejdź do pliku, który chcesz skopiować.
b. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i następnie kliknij Kopiuj.
c. Zlokalizuj folder docelowy w komputerze PC. Kliknij folder prawym 

przyciskiem myszy i następnie kliknij Wklej.
4. W celu skopiowania pliku z komputera PC do urządzenia MDA Vario III:

a. W komputerze PC przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz 
skopiować.

b. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i kliknij Kopiuj.

c. Kliknij prawym przyciskiem myszy docelowy folder w urządzeniu 
MDA Vario III, a następnie kliknij Wklej.



Praca z dokumentami i plikami  1��

W wyniku skopiowania pliku powstają jego dwie oddzielne wersje w urządzeniu 
i komputerze. Ponieważ pliki te nie są zsynchronizowane, wprowadzenie 
zmian w jednym z nich nie ma wpływu na drugi. Jeżeli chcesz, aby zmiany były 
automatycznie wprowadzane w urządzeniu MDA Vario III oraz w komputerze 
PC, możesz zsynchronizować pliki pomiędzy urządzeniem MDA Vario III 
oraz komputerem PC. Aby uzyskać więcej informacji o synchronizowaniu  
z komputerem, zapoznaj się z rozdziałem �.

Korzystanie z programu Eksplorator plików
Eksplorator plików umożliwia przeglądanie zawartości folderów w urządzeniu 
MDA Vario III. Folder główny w urządzeniu MDA Vario III posiada nazwę Moje 
urządzenie. Folder Moje urządzenie jest podobny do folderu Mój komputer 
w komputerze PC i zawiera między innymi foldery Moje dokumenty, Program 
Files, Temp, Karta pamięci oraz Windows.
Korzystanie z Eksploratora plików

1. Wybierz Start > Programy > Eksplorator plików.
2. Wybierz folder lub plik, aby go otworzyć.
3. Aby powrócić do folderu wyższego poziomu naciśnij przycisk Strzałka 

w dół (  ) i wskaż folder.
4. Aby szybko usunąć, zmienić nazwę lub skopiować plik, naciśnij i przytrzymaj 

plik, a następnie wybierz żądaną operację z podręcznego menu.  
Aby wybrać wiele plików, naciśnij i przeciągnij rysik przez żądane pliki.

Zapisywanie plików na karcie pamięci
Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Upewnij się, czy karta pamięci została prawidłowo wsunięta do 
urządzenia MDA Vario III. 

2. Wybierz Start > Programy > Eksplorator plików i przejdź do 
odpowiedniego folderu.

3. Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz skopiować, a następnie wybierz 
polecenie Kopiuj.

4. Naciśnij przycisk Strzałka w dół (  ), a następnie wybierz z listy element 
Karta pamięci.

5. Wybierz Menu > Edycja > Wklej.
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Automatyczne zapisywanie plików na karcie pamięci
W przypadku programów Word Mobile, Excel Mobile i Notatki może okazać 
się pomocne, aby wszystkie nowe dokumenty, notatki i skoroszyty były 
zapisywane bezpośrednio na karcie pamięci.

1. W oknie listy plików programu wybierz Menu > Opcje.
2. Mając kartę pamięci włożoną do urządzenia MDA Vario III, wskaż  

w polu Zapisz w odpowiednią kartę pamięci. Spowoduje to, że nowe 
elementy będą automatycznie zapisywane na tej karcie pamięci.

3. Wybierz OK.
Uwaga Na liście plików lub notatek, obok nazw plików zapisanych na karcie pamięci 

widoczny jest symbol karty pamięci ( ).

9.4 ZIP
ZIP umożliwia oszczędzanie pamięci oraz zwiększanie pojemności 
magazynowej urządzenia MDA Vario III poprzez kompresowanie plików  
w tradycyjnym formacie ZIP. Pliki archiwów pobrane z różnych źródeł można 
przeglądać i wyodrębniać. W urządzeniu MDA Vario III można także tworzyć 
nowe pliki *.zip. 

Uruchamianie programu ZIP i otwieranie plików .zip
Za pomocą programu ZIP można archiwizować pliki lub otwierać pliki 
archiwalne istniejące w urządzeniu MDA Vario III. Przy każdym uruchomieniu 
programu ZIP w urządzeniu MDA Vario III, program ten wyszukuje pliki  
o rozszerzeniu .zip i wyświetla je na ekranie Lista archiwów.

Uruchamianie programu ZIP w urządzeniu MDA Vario III
Wybierz Start > Programy > ZIP.

Otwieranie pliku ZIP i wyodrębnianie plików
1. Otwórz plik, wykonując jedną z poniższych czynności:

• Wskaż plik oraz wybierz Plik > Otwórz archiwum.
• Naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie wybierz polecenie Otwórz 

archiwum.
• Dwukrotnie naciśnij plik.

Uwaga Nie można wybrać wielu plików ZIP.
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2. Wtedy zostaną wyświetlone pliki zawarte w pliku ZIP. Wybierz pliki 
wykonując jedną z poniższych czynności:
• Naciśnij plik, aby go wybrać.
• Aby zaznaczyć kilka plików, wybierz Menu > Akcja i sprawdź, 

czy został wybrany Tryb wyboru wielokrotnego. Wybieraj pliki 
naciskając każdy z nich. (W celu anulowania wyboru pliku naciśnij 
wybrany plik).

• Aby zaznaczyć wszystkie pliki, wybierz Menu > Akcja > Zaznacz 
wszystko.

3. Wybierz Menu > Akcja > Wyodrębnij.
4. Wskaż folder, do którego mają być wyodrębnione pliki, a następnie 

wybierz polecenie Wyodrębnij.

Tworzenie archiwum ZIP
1. Wybierz Plik > Nowe archiwum.
2. Na ekranie Zapisz jako, wprowadź nazwę pliku archiwum ZIP oraz wskaż 

folder, w którym ma być zapisany plik ZIP. Możesz również dokonać 
wyboru, czy plik ZIP ma być zapisany w pamięci głównej urządzenia 
MDA Vario III, czy na karcie pamięci.

3. Naciśnij przycisk Zapisz.
4. Wybierz Menu > Akcja > Dodaj.
5. Dwukrotnie wybierz folder zawierający pliki, które chcesz umieścić  

w archiwum.
6. Wybierz pliki wykonując jedną z poniższych czynności:

• Naciśnij plik, aby go wybrać.
• W celu wybrania kilku plików naciśnij i przytrzymaj rysik na ekranie, 

a następnie wybierz Tryb wyboru wielokrotnego. Zaznacz pliki 
naciskając każdy z nich. (W celu anulowania wyboru pliku naciśnij 
wybrany plik).

• Aby wybrać wszystkie pliki stuknij miejsce na ekranie i przytrzymaj, 
a następnie wybierz polecenie Zaznacz wszystko.

7. Wybierz polecenie Dodaj.
8. Wybierz Menu > Plik > Zamknij archiwum.
9. Po zamknięciu pliku archiwum możesz nacisnąć Znajdź, aby wyszukać 

wszystkie pliki ZIP i wyświetlić je na ekranie Lista archiwów.
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9.5 Kopie zapasowe danych
Do tworzenia kopii zapasowych danych służy program Sprite Backup.  
Tworzy on kopie ustawień, plików, kontaktów oraz wszelkich innych informacji 
na karcie pamięci lub wskazanym folderze w urządzeniu MDA Vario III. 
W tej części znajdują się podstawowe informacje dotyczące instalacji programu 
Sprite Backup oraz wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych 
za pomocą tego programu w urządzeniu MDA Vario III Więcej informacji  
 korzystaniu z tego programu można znaleźć w zasobach Pomocy urządzenia 
MDA Vario III.

Instalacja programu Sprite Backup
1. Upewnij się, czy urządzenie MDA Vario III jest przyłączone do komputera 

kablem USB.
2. Zainstaluj z komputera oprogramowanie Sprite Backup w urządzeniu 

MDA Vario III wykorzystując w tym celu dysk Startowy. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Po zakończeniu instalacji Kreator instalacji w komputerze skonfiguruje 
oprogramowanie Sprite Backup w urządzeniu MDA Vario III.  
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Otwieranie programu Sprite Backup
W urządzeniu MDA Vario III wybierz Start > Programy > Sprite Backup.
Program Sprite Backup może działać w dwóch trybach: Tryb podstawowy 
oraz Tryb zaawansowany. Przy pierwszym uruchomieniu programu Sprite 
Backup działa on w trybie podstawowym. Aby zmienić tryb, naciśnij Opcje  
i wybierz żądany tryb.
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Tryb podstawowy Tryb zaawansowany

Tryb podstawowy
W domyślnym trybie podstawowym można łatwo wykonać kopię zapasową 
całej zawartości urządzenia MDA Vario III - wystarczy nacisnąć przycisk.

Uwaga Aby zmienić opcje lub lokalizację kopii zapasowej, trzeba przejść do trybu 
zaawansowanego.

Tworzenie kopii zapasowej danych w trybie podstawowym 
1. Na ekranie trybu podstawowego wybierz Utwórz teraz kopię zapasową.
2. Określ hasło dostępu do pliku kopii zapasowej (o długości 6 do1� znaków). 

Wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij przycisk OK.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przywracanie danych w trybie podstawowym 
1. Na ekranie trybu podstawowego naciśnij Odtwórz teraz.
2. Wpisz hasło dostępu do pliku kopii zapasowej i naciśnij przycisk OK.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Tryb zaawansowany
W trybie zaawansowanym można określić bardziej szczegółowo sposób 
wykonywania kopii zapasowych. Tutaj widoczne jest drzewo zasobów 
urządzenia MDA Vario III, z którego można wybrać dane do umieszczenia  
w kopii zapasowej lub do przywrócenia.
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Tworzenie kopii zapasowej danych w trybie zaawansowanym
1. Wybierz Opcje > Przełącz do trybu zaawansowanego.
2. Na karcie Plik zapawowy ekranu Tryb zaawansowany wyświetlane 

jest drzewo danych i plików w urządzeniu MDA Vario III. Aby rozwinąć 
gałąź drzewa, naciśnij symbol “+” z lewej strony wybranego elementu. 
Zaznaczając odpowiednie pola wyboru, określ, które elementy mają 
znaleźć się w kopii zapasowej.

3. Wybierz Utwórz kopię zapasową i postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie w celu wykonania kopii zapasowej.

Przywracanie danych w trybie zaawansowanym
1. Na ekranie Tryb zaawansowany wybierz kartę Przywracanie.
2. Jeśli istnieje najświeższy plik z kopią zapasową, jest on wyświetlany 

wraz z zawartością. Aby użyć starszego pliku z kopią zapasową, naciśnij 
symbol , a następnie wybierz żądany plik.

 Jeśli plik z kopią zapasową jest zabezpieczony hasłem, wtedy  
w celu wyświetlenia zawartości pliku w widoku drzewa konieczne jest 
podanie hasła.

3. W widoku drzewa, zaznacz pola wyboru obok elementów, które mają 
być przywrócone.

4. Naciśnij przycisk Przywróć i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie, aby przywrócić dane.

Uwaga W obu trybach, podstawowym i zaawansowanym, program Sprite Backup 
wykonuje resetowanie częściowe urządzenia MDA Vario III, a dopiero potem 
rozpoczyna proces tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych.  
Po zakończeniu operacji jeszcze raz wykonywane jest częściowe resetowanie.

Opcje kopii zapasowych
Zmiana lokalizacji kopii zapasowej i nazwy pliku

1. Na ekranie tryb zaawansowany wybierz kartę Plik zapawowy.
2. Naciśnij , a następnie wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej  

i określ, czy ma ona być zapisywana na Karcie pamięci, czy w folderze 
Moje dokumenty w urządzeniu MDA Vario III.

3. Wybierz OK.
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Wyłączanie funkcji automatycznego nadawania nazw
1. Wybierz Opcje > Opcje kopii zapasowej > Ogólne opcje kopii 

zapasowej.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie nadawaj nazwy 

plikom kopii zapasowych, a następnie naciśnij OK.
3. Przed utworzeniem kopii zapasowej naciśnij  i określ nazwę pliku 

kopii zapasowej.

Planowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych
1. Wybierz Opcje > Harmonogram kopii zapasowych, a następnie 

Zmień harmonogram.
2. Zaznacz pole wyboru Uaktywnij harmonogram kopii zapasowych, 

a następnie określ częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, datę  
i godzinę oraz inne opcje.

3. Wybierz OK.

Włączanie funkcji tworzenia zdalnych kopii zapasowych przez ActiveSync
1. Wybierz Opcje > Sieć.
2. Zaznacz pole wyboru Włącz zdalne tworzenie kopii zapasowych.
3. Wybierz opcję Przez ActiveSync, a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Naciśnij , a następnie w polu Lista lokalizacji wybierz pozycję 

Komputer PC i naciśnij OK.

9.6  Używanie programu Anti-Virus do wyszukiwania 
wirusów
Program F-Secure Mobile Anti-Virus chroni urządzenie MDA Vario III przed 
infekcjami spowodowanymi przez wirusy. Program ten wyszukuje wirusy 
w urządzeniu MDA Vario III, a zainfekowane pliki poddaje natychmiastowej 
kwarantannie, tak aby inne pliki nie uległy infekcji.

Uruchamianie programu F-Secure Mobile Anti-Virus
1. Wybierz Start > Programy > Anti-Virus.
2. Jeśli pojawi się monit o wykonanie skanowania w poszukiwaniu 

wirusów, wskaż odpowiedź Tak.
Na głównym ekranie programu widoczne są następujące informacje: tryb 
ochrony antywirusowej, data ostatniego uaktualnienia definicji wirusów  
w urządzeniu MDA Vario III, liczba znalezionych zainfekowanych plików.
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Skanowanie w czasie rzeczywistym
Skanowanie w czasie rzeczywistym jest domyślnie włączone. W tym trybie 
program Anti-Virus działa w tle i automatycznie skanuje pliki w poszukiwaniu 
wirusów z chwilą próby uzyskania dostępu do tych plików lub ich modyfikacji.
Wykrycie wirusa powoduje natychmiastowe poddanie pliku kwarantannie 
i dodanie go do listy infekcji. Wyświetlany jest komunikat o znalezieniu 
wirusa., który monituje o przejrzenie szczegółowych informacji na temat 
zainfekowanych plików. Więcej informacji o liście infekcji można znaleźć  
w punkcie „Przeglądanie listy zainfekowanych plików i postępowanie z nimi”.

Skanowanie ręczne
Skanowanie w czasie rzeczywistym można wyłączyć; przy takim ustawieniu 
pliki nie są zawsze skanowane automatycznie. Kiedy skanowanie w czasie 
rzeczywistym jest wyłączone, konieczne jest przeprowadzanie skanowania 
w sposób ręczny.
Ręczne skanowanie urządzenia MDA Vario III

1. Skanowanie w czasie rzeczywistym można wyłączyć, wykonując 
następujące czynności:
a. Wybierz Narzędzia > Ustawienia.
b. Usuń zaznaczenie z pola Skanowanie w czasie rzeczywistym  

i naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij przycisk Skanuj wszystko, aby rozpocząć skanowanie ręczne.
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3. Po zakończeniu skanowania zostaną wyświetlone wyniki skanowania. 
Jeśli zostały znalezione zainfekowane pliki, naciśnij przycisk Wyświetl, 
aby otworzyć listę infekcji, gdzie można podjąć dalsze działania 
względem zainfekowanych plików.

Przeglądanie listy zainfekowanych plików i postępowanie 
z nimi
Na liście infekcji umieszczane są wszystkie zainfekowane pliki wykryte podczas 
skanowania urządzenia MDA Vario III. Aby przejrzeć listę infekcji, wybierz Plik >  
Zainfekowane pliki.

Postępowanie z zainfekowanymi plikami
1. Wskaż pole obok zainfekowanego pliku, aby go wybrać lub zaznacz 

pole wyboru Zaznacz wszystko, aby wybrać wszystkie pliki na liście.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Naciśnij Kwarantanna, aby zablokować zainfekowany plik. Do plików 
poddanych kwarantannie nie można uzyskać dostępu, kiedy w tle 
działa program Anti-Virus.

• Wybierz Usuń, aby usunąć zainfekowany plik z urządzenia MDA Vario III.
• Wybierz polecenie Odblokuj, aby odblokować zainfekowany plik. 

Ta czynność może spowodować zainfekowanie innych plików  
w urządzeniu MDA Vario III.

3. Naciśnij przycisk OK.

Uwagi   
 • �Wybranie Plik > Zakończ spowoduje zatrzymanie działania programu 

Anti-Virus i urządzenie MDA Vario III nie będzie chronione przed atakami 
wirusów.

 • Więcej informacji o korzystaniu z programu Anti-Virus można znaleźć  
w zasobach Pomocy urządzenia MDA Vario III.
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10.1 Comm Manager
Comm Manager działa jak centralny przełącznik, który umożliwia włączanie i 
wyłączanie funkcji telefonu oraz łatwe zarządzanie połączeniami danych.
Otwieranie programu Comm Manager
Wybierz Start > Programy > Comm Manager. 

1

2

3

5

6

7

4 8

9

1 Stukanie powoduje włączenie lub wyłączenie trybu Samolot. Włączenie trybu 
Samolot wyłącza telefon, protokół Bluetooth i funkcję WLAN. 

2 Stukanie powoduje włączenie lub wyłączenie funkcjiBluetooth. Wybierz Ustawienia > 
Bluetooth , aby skonfigurować protokół Bluetooth w urządzeniu MDA Vario III. Zapoznaj 
się z tematem "Bluetooth" w tym rozdziale, aby uzyskać szczegółowe informacje.

3 Naciskanie powoduje przełączanie pomiędzy automatycznym odbieraniem (w miarę 
nadsyłania elementów) lub ręcznym odbieraniem wiadomości e-mail programu 
Outlook. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale �.

4 Naciskanie powoduje przełączanie pomiędzy dzwonkiem telefonu i ustawieniem 
telefonu w trybie wibracji/wyciszenia.

5 Naciskanie powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Wybierz Ustawienia > 
Telefon, aby ustawić dźwięk dzwonka oraz inne ustawienia telefonu. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w rozdziale �.   

6 Naciskanie powoduje powoduje włączenie lub wyłączenie komunikacji  Wi-Fi. Wybierz 
Ustawienia > Komunikacja Bezprzewodowa, aby skonfigurować komunikację  
Wi-Fi w urządzeniu MDA Vario III. Zapoznaj się z tematem „Wi-Fi” w tym rozdziale, aby 
uzyskać szczegółowe informacje

7 Wybierz w celu rozłączenia aktywnych połączeń danych (np. GPRS). W programie 
Comm Manager nie możesz ponownie ustanowić połączenia danych.

8 Naciśnij w celu otwarcia okna Udostępnianie Internetu, abyś mógł używać urządzenie 
MDA Vario III jako modem. Zapoznaj się z tematem „Wykorzystywanie urządzenia 
MDA Vario III jako modemu (Udostępnianie Internetu)” w tym rozdziale, aby uzyskać 
szczegółowe informacje.   

9 Wybierz w celu otwarcia programu ActiveSync, abyś mógł zsynchronizować urządzenie 
MDA Vario III i komputer. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale �.   
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10.2 Sposoby łączenia się z Internetem
Funkcje sieciowe urządzenia NDA Vario III zapewniają możliwość dostępu do 
Internetu lub do sieci korporacyjnej w pracy wykorzystując bezprzewodowe 
lub tradycyjne połączenia. Dostęp do Internetu można uzyskać korzystając  
z jednego z poniższych połączeń:

• Wi-Fi
• GPRS
• połączenie telefoniczne
• połączenia firmowe, na przykład połączenie wirtualnej sieci prywatnej 

(VPN) lub połączenia proxy

10.3 Wi-Fi
Komunikacja Wi-Fi oferuje bezprzewodowy dostęp do Internetu na 
odległościach do �00 stóp (100 metrów). Aby korzystać z komunikacji Wi-Fi  
w swym urządzeniu MDA Vario III, musisz posiadać dostęp do bezprzewodowego 
punktu dostępu lub „hotspota”.

Uwaga Dostępność oraz zasięg sygnału Wi-Fi urządzenia MDA Vario III zależy od liczby, 
infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał musi przenikać.

Włączanie i wyłączanie funkcji komunikacji Wi-Fi
1. Otwórz program Comm Manager.
2. Naciśnij przycisk Wi-Fi, aby włączyć/wyłączyć funkcję komunikacji 

bezprzewodowej. Ikona WLAN wskazuje stan funkcji komunikacji 
bezprzewodowej:

  : funkcja Wi-Fi jest włączona.

  : funkcja Wi-Fi jest wyłączona.
3. Zostaną wykryte dostępne sieci bezprzewodowe.

Łączenie się z sieciami bezprzewodowymi
Po włączeniu funkcji Wi-Fi w programie Comm Manager urządzenie MDA Vario 
III skanuje sieci bezprzewodowe dostępne w danym rejonie.
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Łączenie z siecią bezprzewodową
1. W podręcznym oknie komunikatu 

zostaną wyświetlone nazwy 
wykrytych sieci bezprzewodowych. 
Wybierz żądaną bezprzewodową 
sieć LAN, a następnie naciśnij 
przycisk OK.

2. W następnym podręcznym oknie komunikatu wybierz z Internetu, 
jeżeli sieć bezprzewodowa łączy urządzenie MDA Vario III z Internetem. 
W przeciwnym razie wybierz Praca, jeżeli sieć bezprzewodowa łączy 
urządzenie MDA Vario III z siecią prywatną.

3. Jeżeli bezprzewodowa sieć jest zabezpieczona kluczem sieciowym, 
wprowadź ten klucz i naciśnij przycisk Połącz.

Następnym razem, kiedy użyjesz swego urządzenia MDA Vario III do 
wykrycia sieci bezprzewodowych, nie będzie wyświetlane to podręczne 
okno komunikatu i nie będziesz monitowany o wprowadzenie klucza 
sieciowego dla sieci bezprzewodowej, z którą łączyłeś się poprzednio (o ile nie 
wykonywałeś twardego resetowania urządzenia, które powoduje skasowanie 
niestandardowych ustawień w urządzeniu MDA Vario III).

Uwaga Sieci Wi-Fi są samowykrywalne, co oznacza, że nie występuje potrzeba 
wykonywania dodatkowych czynności w celu połączenia urządzenia MDA 
Vario III z siecią Wi-Fi. W przypadku niektórych, zabezpieczonych sieci 
bezprzewodowych może być konieczne podanie nazwy użytkownika i hasła.
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Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej
Bieżący stan połączenia bezprzewodowego można sprawdzić na jednym  
z poniższych ekranów urządzenia MDA Vario III:

• Pasek tytułu.
Kiedy w urządzeniu MDA Vario III zostanie włączona funkcja Wi-Fi, 
ikona WŁĄCZONA funkcja Wi-Fi (  ) pojawi się na pasku tytułu.
Po włączeniu funkcji Wi-Fi, urządzenie MDA Vario III wykona 
skanowanie dostępnych sieci bezprzewodowych i na pasku tytułu 
pojawi się ikona sygnału komunikacji bezprzewodowej (  ).  
Strzałki tej ikony będą przesuwać się do przodu i do tyłu, gdy urządzenie 
MDA Vario III będzie skanować sygnał sieci bezprzewodowej.  
Po nawiązaniu połączenia urządzenia MDA Vario III z siecią 
bezprzewodową ruch strzałek ustanie.

• Ekran stanu komunikacji Wi-Fi.

Wybierz Start > Ustawienia > 
karta Połączenia > Komunikacja 
Bezprzewodowa > Główny, 
aby wyświetlić nazwę sieci 
bezprzewodowej, z którą jest połączone 
obecnie urządzenie MDA Vario III.

Wyświetlane są również informacje dotyczące 
konfiguracji oraz jakości sygnału sieci 
bezprzewodowej.

• Ekran Konfigurowanie sieci 
bezprzewodowych.
Wybierz Start > Ustawienia > 
karta Połączenia > Wi-Fi > karta 
Bezprzewodowe. Na tym ekranie są 
wyświetlane aktualnie dostępne sieci 
bezprzewodowe.
Aby połączyć się z siecią bezprzewodową  
z tej listy, naciśnij i przytrzymaj żądaną 
sieć, a następnie naciśnij Połącz.
Naciśnij sieć bezprzewodową na liście, 
aby przeglądać lub zmienić jej ustawienia 
połączenia.
Naciskając polecenie Dodaj nową, 
możesz również dodać nowe sieci 
bezprzewodowe, jeśli są dostępne.
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Oszczędzanie energii akumulatora w czasie połączenia z siecią 
bezprzewodową
Korzystanie z połączenia Wi-Fi powoduje szybkie zużywanie energii 
akumulatora. Wyłącz funkcję komunikacji Wi-Fi, kiedy nie jest używana.  
Można również uaktywnić ustawienia oszczędzania energii.

1. Wybierz Start > Ustawienia > 
karta Połączenia > Komunikacja 
bezprzewodowa.

2. Na karcie Tryb zasilania przesuń suwak 
Tryb oszczędzania energii do położenia 
zapewniającego optymalną wydajność 
przy najmniejszym zużyciu energii.
Na przykład, aby uzyskać optymalną wydajność 
w bezprzewodowej sieci LAN, przesuń suwak 
w lewo (Najlepsza wydajność); aby zapewnić 
najlepsze wykorzystanie akumulatora, przesuń 
suwak w prawo (Najlepszy akumulator).

10.4 GPRS
GPRS można wykorzystywać do łączenia się z Internetem lub do wysyłania 
i odbierania wiadomości obrazkowych w urządzeniu MDA Vario III.  
Kiedy korzystasz z połączenia GPRS, operator obciąży Cię rachunkiem za 
przesłane kilobajty informacji (kB). Sprawdź u operatora Era dane dotyczące 
taryf opłat za połączenia GPRS.
Ustawienia połączenia GPRS są już prekonfigurowane w urządzeniu MDA 
Vario III i jest ono gotowe do korzystania z usług GPRS operatora Era. Prosimy 
nie zmieniać tych ustawień, ponieważ mogłoby to uniemożliwić działanie 
tych usług.

Dodawanie nowego połączenia GPRS
Gdy potrzebujesz dodać inne połączenie GPRS w urządzeniu MDA Vario III, 
uzyskaj Nazwę punktu dostępu od swego dostawcy usług bezprzewodowych. 
Sprawdź także, czy wymagane jest podawanie nazwy użytkownika i hasła.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Połączenia > Połączenia.
2. W polu Era Internet, wybierz Dodaj nowe połączenie modemowe.
3. Na ekranie Utwórz nowe połączenie wprowadź nazwę połączenia.
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4. Z listy Wybierz modem wybierz pozycję Łącze komórkowe (GPRS, 
3G), a następnie naciśnij przycisk Dalej.

           

5. Wprowadź Nazwę punktu dostępu, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

6. Nazwę użytkownika oraz hasło wprowadź tylko wtedy, gdy są wymagane.
7. Naciśnij przycisk Zakończ.

Uwagi 
 • W celu przeglądania informacji pomocy z dowolnego ekranu należy stuknąć 

ikonę pomocy (  ).

 • Aby zmienić ustawienia połączenia, wybierz Zarządzaj istniejącymi 
połączeniami na ekranie Połączenia i wykonaj polecenia kreatora 
połączeń.
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10.5 Połączenia telefoniczne i inne

Połączenie telefoniczne
Kiedy używasz swego urządzenia MDA Vario III do wykonania połączenia 
telefonicznego z usługodawcą internetowym (ISP) w celu połączenia się  
z Internetem, zostaniesz obciążony opłatą za liczbę wykorzystanych minut 
połączenia.

Konfigurowanie połączenia telefonicznego do usługodawcy 
internetowego
Aby ustanowić połączenie telefoniczne w urządzeniu MDA Vario III, będziesz 
potrzebować tych samych informacji, jakie wykorzystujesz podczas połączenia 
telefonicznego ze swego komputera. Obejmują one numer telefoniczny 
serwera usługodawcy internetowego, nazwę użytkownika oraz hasło.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Połączenia > Połączenia.
2. W polu Era Internet, wybierz Dodaj nowe połączenie modemowe.
3. Na ekranie Tworzenie nowego połączenia wprowadź nazwę połączenia.
4. Z listy Wybierz modem wybierz Łącze komórkowe, a następnie 

naciśnij przycisk Dalej.
5. Wprowadź numer telefoniczny serwera ISP, a następnie naciśnij 

przycisk Dalej.
6. Wprowadź swą nazwę użytkownika, hasło oraz wszelkie inne 

informacje, jakich wymaga usługodawca internetowy (ISP).
7. Naciśnij przycisk Zakończ.

Połączenia z siecią firmową
Połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) umożliwia dostęp do sieci 
firmowej poprzez połączenie internetowe urządzenia MDA Vario III.  
Natomiast połączenie proxy umożliwia uzyskanie dostępu do Internetu 
wykorzystując istniejące połączenie z siecią korporacyjną lub WAP.

Konfigurowanie połączenia z siecią firmową
1. Od administratora sieci uzyskaj następujące informacje:

• numer telefonu serwera
• nazwa użytkownika
• hasło
• domena (oraz inne wymagane ustawienia, na przykład adres IP).
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2. Wybierz Start > Ustawienia > karta Połączenia > Połączenia.
3. W oknie Sieć w firmie wykonaj zalecenia dla poszczególnych typów 

połączeń.
4. Wykonaj polecenia kreatora połączenia, a następnie naciśnij przycisk 

Zakończ.

10.6 Uruchamianie połączenia danych
Po skonfigurowaniu w swym urządzeniu połączenia GPRS lub połączenia 
telefonicznego z usługodawcą internetowym możesz połączyć urządzenie 
MDA Vario III z Internetem. Połączenie zostanie uruchomione automatycznie, 
kiedy zaczniesz korzystać z programu wymagającego połączenia z Internetem, 
na przykład web’n’walk.

Ręczne uruchamianie połączenia danych
Gdy skonfigurowałeś w urządzeniu MDA Vario III kilka rodzajów połączeń, 
będziesz mógł ręcznie uruchamiać połączenie.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Połączenia > Połączenia.
2. Wybierz Zarządzaj istniejącymi połączeniami.
3. Naciśnij i przytrzymaj nazwę żądanego połączenia, a następnie wybierz 

Połącz.

Rozłączanie aktywnych połączeń danych
• Naciśnij ikonę programu Comm Manager (  ) na Panelu szybkiego 

uruchamiania, a następnie naciśnij przycisk Połączenie danych (  ).

10.7 Internet Explorer® Mobile
Internet Explorer Mobile jest w pełni funkcjonalną przeglądarką internetową, 
zoptymalizowaną do pracy na urządzeniu przenośnym.

Uruchomienie programu Internet Explorer
Na ekranie Dzisiaj wybierz Start > Internet Explorer.

Przeglądanie stron sieci Web
1. Na pasku adresu wprowadź adres URL i naciśnij .

2. Do przeglądania stron sieci Web używaj panelu NAWIGACJA.  
Po wyróżnieniu łącza naciśnij przycisk ENTER, aby uzyskać do niego dostęp.
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Przeglądając stronę sieci Web, naciśnij Menu, aby otworzyć listę opcji, które 
pozwalają zmienić widok, zapisać Ulubione, ustawić preferencje przeglądarki 
i wiele innych.

Wybierz Menu > Dodaj do 
ulubionych, aby zapisać 
bieżącą stronę sieci Web 
w fo lder ze  Ulubione.  
Naciśnij Ulubione w celu 
uz yskania dostępu do 
folderu Ulubione.

Naciśnij Menu > Widok, a 
następnie wybierz rozmiar 
tekstu oraz typ widoku,  
z jakich chcesz korzystać 
przy przeglądaniu strony 
sieci Web.

Wybierz Menu > 
Narzędzia , aby 
zapewnić sobie 
możliwość przesyłania 
łączy poprzez jedno 
z kont obsługi 
wiadomości, przeglądać 
właściwości strony 
lub preferencje 
programu przeglądarki 
internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Internet Explorer Mobile można 
znaleźć na stronie
http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc/browseinternet.
mspx
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10.8 Wykorzystywanie urządzenia MDA Vario III jako 
modemu (Udostępnianie Internetu)

Funkcja Udostępnianie Internetu łączy komputer PC lub notebook  
z Internetem wykorzystując połączenia danych w urządzeniu MDA Vario III 
(na przykład GPRS lub EDGE). Możesz wybrać połączenie za pośrednictwem 
łącza USB albo Bluetooth.
Wykonaj czynności procedury przedstawionej w tym punkcie, aby 
skonfigurować urządzenie MDA Vario III jako modem USB. Aby dowiedzieć się, 
jak skonfigurować urządzenie MDA Vario III jako modem Bluetooth, zapoznaj 
się z tematem „Wykorzystywanie urządzenia MDA Vario III jako modemu 
Bluetooth” w tym rozdziale.
Uwagi
 • Sprawdź, czy w urządzeniu MDA Vario III została zainstalowana karta SIM 

oraz, czy MDA Vario III posiada połączenie modemowe GPRS lub telefoniczne. 
Jeśli w urządzeniu MDA Vario III nie zostało jeszcze skonfigurowane 
połączenie danych, wybierz Menu > Ustawienia połączenia na ekranie 
Udostępnianie Internetu. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu 
tych połączeń, zapoznaj się z tematami „GPRS” i „Połączenia telefoniczne i 
inne”, zamieszczonymi wcześniej w tym rozdziale

 • Jeśli chcesz korzystać z połączenia kablowego USB, musisz najpierw 
zainstalować w komputerze program Centrum obsługi urządzeń Windows 
Mobile lub Microsoft ActiveSync, wersja �,� lub wyższa.

 • Przed skorzystaniem z funkcji Udostępnianie Internetu należy odłączyć się 
od programu Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile lub Microsoft 
ActiveSync w komputerze.
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Konfigurowanie urządzenia MDA Vario III jako modemu USB
1. W urządzeniu MDA Vario III wybierz Start >  

Programy > Udostępnianie Internetu.
2. Z listy Połączenie z komputerem PC 

wybierz USB.
3. Z listy Połączenia sieciowe, wybierz nazwę 

połączenia, które jest wykorzystywane 
przez urządzenie MDA Vario III do łączenia 
się z Internetem.

4. Przyłącz przewód USB do urządzenia MDA 
Vario III i do komputera.

5. Naciśnij Połącz.

Kończenie połączenia z Internetem
Na ekranie Udostępnianie Internetu naciśnij 
Rozłącz.

10.9 Bluetooth
Bluetooth jest technologią komunikacji bezprzewodowej na niewielką 
odległość. Urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth mogą wymieniać 
informacje na odległość około ośmiu metrów bez konieczności stosowania 
fizycznego połączenia.

Tryby Bluetooth
Funkcja Bluetooth działa w urządzeniu MDA Vario III w trzech różnych trybach 
pracy:

• Włączony. Protokół Bluetooth jest włączony. Urządzenie MDA Vario 
III może wykrywać inne urządzenia z funkcją Bluetooth, ale nie 
odwrotnie.

• Wyłączony. Protokół Bluetooth jest wyłączony. W tym trybie nie można 
ani wysyłać, ani odbierać informacji korzystając z funkcji Bluetooth. 
Wyłączaj funkcję Bluetooth, kiedy nie jest wykorzystywana lub  
w miejscach, gdzie zabronione jest używanie urządzeń bezprzewodowych, 
na przykład na pokładach samolotów i w szpitalach.

• Widoczny. Protokół Bluetooth jest włączony i wszystkie inne urządzenia 
z funkcją Bluetooth mogą wykrywać Twoje urządzenie MDA Vario III.
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Uwaga Protokół Bluetooth jest domyślnie wyłączony. Jeżeli go włączysz, a następnie 
wyłączysz urządzenie MDA Vario III, protokół Bluetooth również wyłączy się. 
Kiedy ponownie włączysz urządzenie MDA Vario III, protokół Bluetooth włączy 
się automatycznie.

Uruchamianie protokołu Bluetooth i zezwalanie na wykrywanie 
urządzenia MDA Vario III

1. W urządzeniu MDA Vario III wybierz Start > Ustawienia > karta 
Połączenia > Bluetooth > karta Tryb.

2. Zaznacz pola wyboru Włącz protokół Bluetooth oraz Pozwól, aby 
urządzenie było widoczne dla innych urządzeń.

3. Naciśnij przycisk OK.

Powiązanie Bluetooth
Powiązanie Bluetooth jest to relacja, jaką tworzysz pomiędzy urządzeniem 
MDA Vario III i innym urządzeniem z funkcją Bluetooth w celu zapewnienia 
bezpiecznego sposobu wymiany informacji.
Tworzenie powiązania Bluetooth

1. W urządzeniu MDA Vario III wybierz Start > Ustawienia > karta 
Połączenia > Bluetooth.

2. Na karcie Urządzenia wybierz opcję Dodaj nowe urządzenie. 
Urządzenie MDA Vario III wyszuka inne urządzenia Bluetooth i wyświetli 
je w tym polu.

3. Wybierz w polu nazwę żądanego urządzenia.
4. Naciśnij przycisk Dalej.
5. Aby ustanowić bezpieczne połączenie, zdefiniuj klucz dostępu. Klucz 

dostępu może składać się z 1 do 16 znaków.
6. Naciśnij przycisk Dalej.
7. Poczekaj, aż skojarzone urządzenie zaakceptuje powiązanie.  

W urządzeniu odbierającym musisz wprowadzić taki sam klucz 
dostępu, jaki zdefiniowałeś.

8. Wtedy wyświetli się nazwa skojarzonego urządzenia. Możesz dokonać 
edycji lub wprowadzić nową nazwę dla tego urządzenia.

9. Zaznacz pola wyboru usług, z których chcesz korzystać ze skojarzonego 
urządzenia.

10. Naciśnij przycisk Zakończ.

Uwaga Tworzenie powiązania Bluetooth pomiędzy dwoma urządzeniami jest procesem 
jednorazowym. Po utworzeniu powiązania urządzenia rozpoznają się wzajemnie 
i wymieniają informacje bez ponownego wprowadzania klucza dostępu.
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Akceptacja powiązania Bluetooth
1. Upewnij się, że protokół Bluetooth jest włączony i działa w trybie widocznym.
2. Naciśnij przycisk Tak, kiedy pojawi się monit o ustanowienie powiązania 

z innym urządzeniem.
3. W celu ustanowienia bezpiecznego połączenia wprowadź klucz 

dostępu (taki sam, który został wprowadzony w urządzeniu żądającym 
utworzenia powiązania). Klucz dostępu musi składać się z 1-16 znaków.

4. Naciśnij przycisk Dalej.
5. Naciśnij przycisk Zakończ. Teraz można już wymieniać informacje ze 

skojarzonym urządzeniem.
Porady
 • Aby zmienić nazwę powiązania Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj nazwę 

powiązania na karcie Urządzenia ekranu Ustawienia Bluetooth, a następnie 
wybierz polecenie Edycja.

 • W celu usunięcia powiązania Bluetooth naciśnij i przytrzymaj nazwę 
powiązania na karcie Urządzenia, a następnie wybierz polecenie Usuń.

 • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wyłączenie interfejsu Bluetooth, 
kiedy nie jest używany.

Tworzenie połączenia ze słuchawką nagłowną Bluetooth 
zestawu głośnomówiącego lub stereofoniczną słuchawką 
nagłowną
Do prowadzenia rozmowy bez konieczności używania rąk możesz wraz  
z urządzeniem MDA Vario III użyć słuchawki nagłownej Bluetooth, na 
przykład samochodowego zestawu głośnomówiącego. Urządzenie MDA 
Vario III obsługuje także profil A�DP (Advanced Audio Distribution Profile), 
co oznacza, że możesz używać stereofoniczne słuchawki nagłowne Bluetooth 
do prowadzenia rozmów bez konieczności używania rąk oraz do słuchania 
muzyki stereofonicznej.
Tworzenie połączenia ze słuchawką nagłowną Bluetooth zestawu 
głośnomówiącego lub stereofoniczną słuchawką nagłowną

1. Upewnij się, że urządzenie MDA Vario III oraz słuchawka nagłowna 
Bluetooth są włączone i znajdują się niedaleko od siebie oraz, że słuchawka 
nagłowna działa w trybie widocznym. Zapoznaj się z dokumentacją 
producenta, aby dowiedzieć się, jak należy ustawić słuchawkę w trybie 
widocznym.

2. Wybierz Start > Ustawienia > karta Połączenia. 
3. Wybierz Bluetooth > karta Urządzenia > Dodaj nowe urządzenie. 
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Urządzenie MDA Vario III wyszuka inne urządzenia z funkcją Bluetooth 
i wyświetli je na tej liście.

4. Wybierz nazwę słuchawki nagłownej 
Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk 
Dalej.

5. Wprowadź kod dostępu słuchawki 
nagłownej Bluetooth, a następnie naciśnij 
przycisk Dalej.

6. Upewnij się, że pole wyboru Zestaw 
głośnomówiący jest zaznaczone. Jeżeli 
posiadasz stereofoniczną słuchawkę 
nagłowną Bluetooth, upewnij się 
także, czy jest zaznaczone pole wyboru 
Bezprzewodowe urządzenie stereo.

7. Naciśnij przycisk Zakończ.
Dopóki stereofoniczna słuchawka 
nagłowna Bluetooth jest połączona, ikona 
Słuchawka (  ) będzie wyświetlana na 
pasku tytułu.

Uwaga Jeżeli stereofoniczna słuchawka nagłowna Bluetooth rozłączy się, włącz 
słuchawkę i powtórz przedstawione powyżej czynności 1 do �. Naciśnij  
i przytrzymaj nazwę stereofonicznej słuchawki nagłownej Bluetooth i wybierz 
opcję Ust. jako bezp. urz. stereo. Jeśli odłączysz słuchawkę nagłowną 
Bluetooth i przyłączysz ją ponownie następnym razem, będziesz musiał 
ponownie ustawić głośność.

Przesyłanie informacji w protokole Bluetooth
Możesz transmitować takie informacje jak kontakty, elementy kalendarza  
i zadania, a także pliki z urządzenia MDA Vario III do komputera albo do innego 
urządzenia z funkcją Bluetooth.

Uwaga Jeżeli komputer nie jest wyposażony w funkcję Bluetooth, musisz przyłączyć i 
używać adapter lub klucz sprzętowy Bluetooth w komputerze.

Transmitowanie informacji z urządzenia MDA Vario III do komputera
1. Włącz protokół Bluetooth w urządzeniu MDA Vario III i ustaw je  

w trybie widoczności. Informacje na ten temat można znaleźć w punkcie 
„Uruchamianie protokołu Bluetooth i zezwalanie na wykrywanie 
urządzenia MDA Vario III”.

2. Następnie ustaw protokół Bluetooth w komputerze w trybie 
widoczności, utwórz powiązanie Bluetooth, a następnie uaktywnij  
w komputerze odbieranie transmisji Bluetooth.
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Uwaga Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wyłączenie interfejsu Bluetooth, kiedy 
nie jest używany.

Jeśli komputer pracuje w środowisku systemu operacyjnego Windows 
Vista lub Windows XP SP2 i adapter Bluetooth komputera jest 
obsługiwany w tej wersji Windows, wykonaj poniższe czynności:
a. Otwórz w komputerze aplet Urządzenia Bluetooth z Panelu 

sterowania, a następnie kliknij kartę Opcje.
b. W przypadku systemu Windows Vista, wybierz opcję Zezwalaj 

urządzeniom Bluetooth na wykrywanie tego komputera.
 W przypadku systemu Windows XP, wybierz opcje Włącz 

odnajdowanie oraz Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na 
łączenie się z tym komputerem.

c. Utwórz powiązanie Bluetooth pomiędzy urządzeniem MDA Vario III 
i komputerem. W celu uzyskania informacji o tworzeniu powiązania 
zapoznaj się z tematem „Powiązanie Bluetooth”.

d. Na karcie Opcje okna Urządzenia Bluetooth wybierz opcję Pokaż 
ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.

e. Aby uaktywnić w komputerze odbieranie transmisji Bluetooth, kliknij 
prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w prawym dolnym 
narożniku ekranu komputera i wybierz polecenie Odbierz plik.

3. Teraz jesteś gotowy do transmisji. W urządzeniu MDA Vario III wybierz 
element do transmisji. Tym elementem może być termin z kalendarza, 
zadanie, karta kontaktu lub plik.

4. Aby przeprowadzić transmisję kontaktu, wybierz Menu > Wyślij 
kontakt > Transmituj.
Aby przeprowadzić transmisję informacji innego typu, wybierz Menu >  
Transmituj [rodzaj elementu].

5. Wybierz nazwę urządzenia, do którego chcesz przetransmitować element.
6. Jeżeli do komputera transmitowany był element kalendarza, zadania 

lub kontaktu i nie został automatycznie dodany do elementów 
programu Outlook, wybierz Plik > Import i eksport w programie 
Outlook, aby je zaimportować.

Aby przeprowadzić transmisję informacji do urządzenia z funkcją Bluetooth, 
takiego jak inne urządzenie pracujące w środowisku Windows Mobile, wykonaj 
czynności 1 do � powyższej procedury.
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Porady
 • Domyślnym folderem przechowywania transmitowanych elementów może 

być C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty  
w systemie Windows XP lub C:\Users\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty 
w systemie Windows Vista.

 • Aby urządzenie MDA Vario III odbierało transmisje Bluetooth, wybierz Start >  
Ustawienia > karta Połączenia > Transmisja oraz sprawdź, czy jest 
zaznaczone pole wyboru Odbieraj wszystkie nadchodzące transmisje.

Eksplorator Bluetooth oraz współużytkowanie plików 
Bluetooth
Eksplorator Bluetooth wyszukuje inne urządzenia Bluetooth, które mają 
włączone współużytkowanie plików i umożliwia uzyskanie dostępu do 
ich udostępnionych folderów Bluetooth. Możesz kopiować pliki do oraz  
z udostępnionego folderu, a także tworzyć w nim podfoldery. Kiedy włączysz 
Współużytkowanie plików Bluetooth w swoim urządzeniu MDA Vario III, 
inne urządzenia z funkcją Bluetooth będą również mogły uzyskać dostęp do 
Twojego udostępnionego folderu Bluetooth.
Włączanie Eksploratora Bluetooth oraz współużytkowania plików 
Bluetooth w urządzeniu MDA Vario III.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Połączenia > Bluetooth > karta FTP.
2. Zaznacz pole wyboru Włącz Eksploratora Bluetooth. Spowoduje 

to, że folder urządzenia \Bluetooth będzie widoczny w programie 
Eksplorator plików.

3. Zaznacz pole wyboru Włącz współużytkowanie plików.
Możesz korzystać z domyślnego folderu udostępnionego Bluetooth 
albo wybrać polecenie Przeglądaj, aby korzystać z innego folderu jako 
ze swego folderu udostępnionego.

Korzystanie z Eksploratora Bluetooth
1. Eksplorator Bluetooth jest zintegrowany z programem Eksplorator 

plików. Możesz go otworzyć wybierając Start > Programy > Eksplorator 
Bluetooth  albo naciskając ikonę Strzałka w dół (  ) w lewej górnej 
części okna Eksplorator plików, a następnie wybierając Bluetooth.

2. Wtedy Eksplorator Bluetooth wykona skanowanie, aby wyszukać inne 
urządzenia Bluetooth, w których zostało włączone współużytkowanie 
plików. Wybierz na liście urządzenie Bluetooth, z którym chcesz 
połączyć się. Konieczne może okazać się wprowadzenie klucza dostępu, 
aby połączyć się z wybranym urządzeniem.
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3. Jeżeli w folderze udostępnionym 
Bluetooth w innym urządzeniu znajdują 
się jakieś pliki, będziesz mógł je widzieć 
na ekranie Eksploratora Bluetooth.
Zaznacz jeden lub kilka plików, a następnie 
wybierz Menu > Edycja oraz wybierz 
polecenie wycinania lub kopiowania 
plików.

4. Dwukrotnie naciśnij W górę.
5. Przejdź w swoim urządzeniu MDA Vario 

III do folderu, gdzie chcesz wkleić pliki, 
a następnie wybierz Menu > Edycja > 
Wklej.

Wykorzystywanie urządzenia MDA Vario III jako modemu 
Bluetooth
Możesz połączyć MDA Vario III z komputerem przenośnym lub stacjonarnym 
poprzez łącze Bluetooth i używać urządzenie MDA Vario III jako modem dla 
komputera.
Uwaga Jeżeli komputer nie jest wyposażony w funkcję Bluetooth, musisz przyłączyć  

i używać adapter lub klucz sprzętowy Bluetooth w komputerze.

Aby komputer mógł korzystać z połączenia z Internetem urządzenia MDA 
Vario III, uaktywnij funkcję Udostępnianie Internetu w swoim urządzeniu 
MDA Vario III, a następnie skonfiguruj Sieć osobistą Bluetooth (PAN) pomiędzy 
komputerem i urządzeniem MDA Vario III.

1. Włącz protokół Bluetooth w urządzeniu MDA Vario III i ustaw go  
w trybie widocznym.

2. Zainicjuj z urządzenia MDA Vario III powiązanie Bluetooth wykonując 
czynności przedstawione w punkcie „Tworzenie powiązania Bluetooth“.

3. Wybierz Start > Programy > Udostępnianie Internetu.

4. Wybierz Sieć osobista Bluetooth jako Połączenie z komputerem PC.

5. Z listy Połączenia sieciowe, wybierz nazwę połączenia, które jest 
wykorzystywane przez urządzenie MDA Vario III do łączenia się  
z Internetem.
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6. Naciśnij Połącz.

7. Skonfiguruj w komputerze Sieć osobistą Bluetooth (PAN) z urządzeniem 
MDA Vario III:
W przypadku systemu Windows Vista:

a. Kliknij Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Sieć i Centrum 
udostępniania.

b. Kliknij Zarządzaj połączeniami sieciowymi, a następnie w sekcji 
Sieć osobista dwukrotnie kliknij Połączenie sieciowe Bluetooth.

c. W oknie dialogowym Urządzenia sieci osobistych Bluetooth 
wybierz swoje urządzenie MDA Vario III i kliknij Połącz.

W przypadku systemu Windows XP:

a. Wybierz Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe.

b. W polu Sieć osobista kliknij ikonę Połączenie sieciowe Bluetooth.

c. W polu Zadania sieciowe kliknij Pokaż urządzenia sieciowe Bluetooth.

d. W oknie dialogowym Urządzenia sieci osobistych Bluetooth 
wybierz swój telefon MDA Vario III, a następnie kliknij Połącz.

8. Sprawdź na ekranie Udostępnianie Internetu swojego urządzenia MDA 
Vario III, czy jest wyświetlany stan połączenia, co wskazuje, że komputer 
połączył się pomyślnie z Internetem wykorzystując MDA Vario III jako 
modem Bluetooth.

10.10  Korzystanie z programu Spb GPRS Monitor
Spb GPRS Monitor mierzy wielkość transmisji danych wykonanych za 
pośrednictwem łącza GPRS lub telefonicznego i oblicza koszty korzystania  
z sieci. Używając tego programu możesz monitorować ilość danych wysyłanych 
i odbieranych przez urządzenie MDA Vario III oraz sprawdzać koszty korzystania 
z sieci przy uwzględnieniu szczegółów swojego planu usług: w tym ilości 
danych, wielkości bloków danych itd. Możesz także przeglądać koszty połączeń 
oraz wykresy ruchu w sieci, generować raporty wykorzystania połączeń 
sieciowych oraz eksportować raporty do plików formatu CSV, które można 
wykorzystywać w programach Microsoft® Excel i Access.
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Instalowanie programu GPRS Monitor
Program GPRS Monitor znajduje się na dysku Startowym. Aby zainstalować 
ten program w urządzeniu MDA Vario III, uruchom instalatora programu w 
swoim komputerze. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera i 
urządzenia MDA Vario III w celu zakończenia instalacji. 

Dodatek typu plug-in ekranu Dzisiaj
Po zainstalowaniu programu GPRS Monitor w swym urządzeniu MDA Vario III, 
jego ikonę będziesz mógł odnaleźć wybierając Start > Programy. Ponadto, 
program GPRS Monitor jest także dodawany do ekranu Dzisiaj jako dodatek 
typu plug-in. Ten dodatek typu plug-in przedstawia statystyki połączeń, panel 
jasności, panel akumulatora oraz ikony skrótów.

1

2 3 4 5 6
1 Wybierz w celu otwarcia ekranu programu GPRS Monitor, na którym możesz 

dokonać konfiguracji monitorowania, przeglądać wykresy kosztów i natężenia 
ruchu w sieci oraz generować raporty.

2 Naciśnij miejsce wewnątrz paska sterującego, aby dostosować poziom 
podświetlenia.

3 Jest to monitor energii akumulatora. Naciśnij go, aby uzyskać dostęp do ekranu 
Ustawienia zasilania.

4 Naciskanie powoduje przełączanie pomiędzy ustanowieniem lub rozłączeniem 
domyślnego połączenia danych.

5 Naciśnij, aby uruchomić program Internet Explorer Mobile.

6 Naciśnij, aby otworzyć program Obsługa wiadomości.

Pokazywanie lub ukrywanie elementów w Dodatku typu plug-in ekranu 
Dzisiaj

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Dzisiaj.

2. Na karcie Elementy wybierz GPRS Monitor , a następnie wybierz Opcje.

3. Na karcie Wyświetlanie zdefiniuj interwał odświeżania dla aktualizacji 
statystyk, okres czasu dla przesyłania danych monitoringu oraz typy 
informacji przedstawianych w dodatku typu plug-in.



Łączymy się  1��

4. Na karcie Elementy dodatkowe wybierz opcje wyświetlania lub 
ukrywania panelu jasności, panelu akumulatora oraz ikon skrótów  
w dodatku typu plug-in.

5. Naciśnij przycisk OK.

Ikona i okno podręczne programu GPRS Monitor
Inny sposób przedstawiania informacji o stanie polega na włączeniu 
wyświetlania ikony programu GPRS Monitor na pasku tytułu. Ta ikona 
przedstawia szybkość połączenia GPRS/telefonicznego, natężenie transmisji 
danych oraz stan akumulatora.
Wyświetlanie ikony programu GPRS Monitor na pasku tytułu

1. Wybierz Start > Programy > Spb GPRS Monitor.
2. Wybierz Narzędzia > Opcje > karta Ikona.
3. Zaznacz pole wyboru Pokazuj ikonę paska zadań.
4. Ikona programu GPRS Monitor przedstawia domyślnie trzy paski, które 

reprezentują następujące informacje o stanie:

 

Pasek � ikony : Natężenie ruchu 
w sieci
(Pełny pasek odpowiada wartości 
100%.  Każdy słupek to �0%.) 

Pasek � ikony: Akumulator
(Każdy słupek odpowiada �0% 
całkowitego naładowania.)

Pasek 1 ikony: Szybkość
(Pełny pasek odpowiada 
1�kB/s.)

Wybierz polecenie Dostosuj, aby zmienić przedstawiane przez ikonę 
informacje o stanie.

Dostosowanie okna podręcznego programu GPRS Monitor
Kiedy naciśniesz ikonę programu GPRS 

Monitor  na pasku tytułu, otworzy się okno 
podręczne, w którym zostaną wyświetlone 
między innymi szczegółowe statystyki 
dotyczące transmisji danych, takie jak ilość już 
przesłanych danych oraz koszt tej transmisji, 
ilość danych pozostałych do przesłania, których 
transmisja jest włączona oraz inne.
Na ekranie programu GPRS Monitor wybierz 
Narzędzia > Opcje > karta Okno podręczne, 
aby dokonać wyboru typów statystyk, jakie 
mają być wyświetlane w oknie podręcznym.
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Ustawienia monitorowania i powiadamiania
Wybieranie monitorowanego połączenia

1. Na ekranie programu GPRS Monitor wybierz Narzędzia > Opcje > 
karta Połączenia.

2. Zaznacz pole wyboru Włącz monitorowanie połączeń.

3. Z listy Połączenie wybierz połączenie, które chcesz monitorować.

Wprowadzanie szczegółowych informacji planu usług
Szczegóły planu usług, albo taryfa, określają cenę, jaka trzeba zapłacić 
za przesyłanie danych. Taryfa może opierać się na stawce zryczałtowanej 
lub zależnej od czasu w zależności od tego, czy do transmisji danych jest 
wykorzystywane połączenie GPRS, czy połączenie telefoniczne.

Skontaktuj się ze swym usługodawcą, aby uzyskać informacje o taryfie  
i wprowadź te informacje na karcie Taryfa lub na karcie Szczegóły ruchu 
ekranu Opcje.

Uwaga Obliczenie kosztów korzystania z sieci opiera się na wprowadzonych 
informacjach i jest tylko obliczeniem szacunkowym. Dokładna kwota rachunku 
naliczona przez usługodawcę może być inna.

               
Opcje: karta Taryfa Opcje: karta Szczegóły ruchu 
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Ustawianie powiadomień o limitach natężenia ruchu w sieci
Ustaw powiadomienia o limitach natężenie ruchu w sieci, jeśli chciałbyś być 
powiadamiany o osiągnięciu określonej wartości granicznej. 

1. Na ekranie programu GPRS Monitor wybierz Narzędzia > Opcje.

2. Włącz powiadamianie na kartach Ostrzeżenie dzienne oraz 
Ostrzeżenie miesięczne. Możesz zdefiniować maksymalnie trzy limity 
dzienne oraz trzy limity miesięczne.

Kiedy tylko natężenie ruchu w sieci osiągnie jeden z tych limitów, otrzymasz 
stosowne powiadomienie.

Przeglądanie wykresów i raportów
W programie GPRS Monitor możesz przeglądać wykresy kosztów połączeń 
sieciowych oraz natężenia ruchu w sieci, a także generować szczegółowe 
raporty o wykorzystaniu połączeń sieciowych w danym okresie czasu.  
Raporty te można eksportować do plików w formacie CSV, które będziesz mógł 
otwierać w programach Excel, Access albo w innym oprogramowaniu arkuszy 
kalkulacyjnych lub baz danych.

Przeglądanie wykresów i generowanie raportów
Na ekranie programu GPRS Monitor:

• Stuknij kartę Wykres, aby przeglądać wykresy kosztów połączeń 
sieciowych oraz wykresy natężenia ruchu w sieci.

• Stuknij kartę Raport w celu wygenerowania raportów dotyczących 
natężenia ruchu w sieci oraz taryfy.

Więcej informacji o korzystaniu z programu Spb GPRS Monitor można znaleźć 
w zasobach Pomocy urządzenia MDA Vario III.
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1�0  Korzystanie z usługi GPS

11.1  Wskazówki i przygotowanie do korzystania  
z usługi GPS

•	 Nie uruchamiać systemu GPS podczas jazdy.

•	 Trasa wykreślona przez system GPS stanowi tylko sugestię. Nie powinna 
mieć wpływu na rzeczywisty styl jazdy.

•	 Z systemu GPS należy korzystać z zachowaniem ostrożności. 
Użytkownicy będą odpowiedzialni za wszelkie straty wynikające  
z niedbałości w użytkowaniu systemu.

•	 Kiedy system jest używany wewnątrz pojazdu, należy wykorzystywać 
uchwyt samochodowy, aby pewnie zamocować urządzenie MDA Vario 
III. Unikać miejsc przedstawionych na poniższej ilustracji:

 

1. Nie umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie mogłoby przesłaniać 
pole widzenia kierowcy.

2. Nie umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się poduszki 
powietrzne.

3. Nie umieszczać urządzenia w pojeździe bez zamocowania go  
w uchwycie.

4. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, gdzie mogą napełniać się 
poduszki powietrzne.
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• Sygnał GPS nie może przenikać poprzez lite, nieprzezroczyste obiekty. 
Na odbiór sygnału mogą mieć wpływ takie przeszkody, jak wysokie 
budynki, tunele, mosty, lasy, zła pogoda (w deszczowe lub pochmurne 
dni) itd.

• Na odbiór sygnału mogą mieć wpływ takie przeszkody, jak wysokie 
budynki, tunele, mosty, lasy, zła pogoda (w deszczowe lub pochmurne 
dni) itd. Jeśli osłony przeciwsłoneczne pojazdu zawierają metal, sygnał 
GPS napotka trudności w przeniknięciu przez nie. Aby zapewnić lepszy 
odbiór sygnału, spróbuj przyłączyć swe urządzenie MDA Vario III do 
zewnętrznej anteny GPS.

      

Złącze zewnętrznej 
anteny GPS

• Globalny System Określania Położenia (GPS) został zbudowany i jest 
obsługiwany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. 
Departament ten odpowiada za dokładność i utrzymanie systemu. 
Wszelkie zmiany wprowadzane przez Departament mogą mieć wpływ 
na dokładność i działanie systemu GPS.

• Urządzenia komunikacji bezprzewodowej (takie jak telefony 
komórkowe lub urządzenia wykrywające radar) mogą powodować 
zakłócenia sygnału satelitarnego, czego skutkiem będzie niestabilny 
odbiór sygnału.

• Prosimy nie pozostawiać swego urządzenia MDA Vario III w pojeździe 
i nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
aby uniknąć przegrzania akumulatora, czego skutkiem mogłoby być 
narażenie urządzenia MDA Vario III na uszkodzenie oraz stwarzałoby 
zagrożenia dla pojazdu.
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11.2  Po b i e ra n i e  d a nyc h  s ate l i t a r nyc h  z a 
pośrednictwem programu QuickGPS

Zanim zaczniesz używać swego urządzenia MDA Vario III do nawigacji GPS, 
otwórz najpierw program QuickGPS by pobrać do urządzenia MDA Vario III 
dane efemeryd (informacje o bieżącym położeniu satelitów oraz o rozkładzie 
czasowym). Dane te są potrzebne do wyznaczenia pozycji GPS dla danego 
miejsca położenia.

QuickGPS pobiera dane efemeryd z serwera sieci Web, a nie z satelitów, 
korzystając z połączenia urządzenia MDA Vario III z Internetem, które może 
być realizowane za pośrednictwem ActiveSync lub GPRS. Zapewnia to znaczne 
przyspieszenie wyznaczania pozycji GPS.

Otwieranie programu QuickGPS
Wybierz Start > Programy > QuickGPS.

Pobieranie danych
Naciśnij Pobierz na ekranie programu QuickGPS.

 

 Na tym ekranie będzie wyświetlany Okres ważności pobranych 
danych, który początkowo będzie wynosił � dni. W miarę upływu dni 
i godzin, będą przedstawiane pozostałe dni i godziny.

 Aby przyspieszyć wyznaczanie pozycji GPS, pobieraj najnowsze dane 
efemeryd, kiedy mija okres ich ważności.



Korzystanie z usługi GPS  1��

Opcje pobierania
Aby skonfigurować pobieranie, wybierz Menu > Opcje i dokonaj wyboru 
spośród poniższych możliwości:

•	 Przypomnij, kiedy wygaśnie ważność danych. Wybranie tej opcji 
powoduje wyświetlanie przez urządzenia MDA Vario III komunikatu 
przypomnienia, kiedy minie okres aktualności danych efemeryd.

 Kiedy ujrzysz ten komunikat przypomnienia, wybierz Menu, aby 
zignorować przypomnienie lub ustawić czas zwłoki, po którym 
przypomnienie zostanie ponownie wyświetlone. Wybierz OK, aby 
otworzyć program QuickGPS i pobrać najświeższe dane.

•	 Pobierz automatycznie, kiedy wygaśnie ważność danych.  
To ustawienie umożliwia automatyczne aktualizowanie danych efemeryd 
w urządzeniu MDA Vario III, kiedy minie okres ich aktualności.

•	 Pobierz automatycznie, kiedy urządzenie zostanie połączone 
z komputerem PC poprzez ActiveSync. To ustawienie umożliwia 
automatyczne pobieranie danych efemeryd do urządzenia MDA 
Vario III za pośrednictwem programu ActiveSync, kiedy urządzenie 
MDA Vario III zostanie połączone z komputerem. Aby dane mogły być 
pobrane, Internet komputer musi być połączony z Internetem.

Uwaga Dane efemeryd są przechowywane na serwerach firmy HTC. Program QuickGPS 
posiada wstępnie skonfigurowane łączenie z tymi serwerami.
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11.3  Korzystanie z programu TomTom NAVIGATOR
TomTom NAVIGATOR to oprogramowanie nawigacji GPS, które podaje jasne 
wskazówki dotyczące wybierania trasy oraz instrukcje głosowe prowadzące w 
podróży, których podstawą jest podany adres miejsca docelowego, wybrany 
kontakt, użyteczne miejsce itp. Program oferuje z wyprzedzeniem kilka 
możliwych tras do wyboru, kiedy planujesz swoją podróż. Często odwiedzane 
miejsca można ustawić jako ulubione.
Zanim rozpoczniesz podróż, najpierw skorzystaj z Przeglądarki map, aby 
zapoznać się z trasą. Planowanie z wyprzedzeniem jest jedną z najbardziej 
odlotowych funkcji programu. Pozwala ustalić, która trasa podróży jest 
najszybsza lub najkrótsza. Inne funkcje, to między innymi przeliczanie tras 
alternatywnych, planowanie podróży.

Otwieranie programu TomTom NAVIGATOR
W urządzeniu jest już wstępnie zainstalowany program TomTom NAVIGATOR. 
Aby otworzyć go wybierz Start > Programy > TomTom NAVIGATOR.

Pierwsze użycie programu
Kiedy pierwszy raz użyjesz programu TomTom NAVIGATOR, otworzy się Kreator 
konfiguracji i zada kilka pytań związanych z konfiguracją programu TomTom 
NAVIGATOR. Udziel odpowiedzi na wszystkie pytania stukając właściwe 
odpowiedzi wyświetlane na ekranie.
Wtedy otworzy się Kreator pobierania i przy jego pomocy będziesz mógł 
bezpłatnie pobrać wybraną mapę. Po zakończeniu pobierania, mapa zostanie 
automatycznie dodana do programu TomTom NAVIGATOR. 

Wyznaczanie bieżącego położenia
Aby wbudowany odbiornik GPS mógł wyznaczyć Twoją bieżącą pozycję, 
musisz znajdować się poza pomieszczeniami ze swym urządzeniem.  
Kiedy pierwszy raz uruchomisz program NAVIGATOR, wyznaczenie bieżącej 
pozycji potrwa około � minut. Jeżeli trwa to dłużej niż  � minut, sprawdź, czy 
jesteś na otwartej przestrzeni i czy w pobliżu nie znajdują się wysokie budynki 
lub drzewa. W przyszłości, Twoja pozycja będzie wyznaczana znacznie szybciej, 
zwykle w ciągu kilku sekund.
Porada Aby odbiornik GPS mógł szybciej wyznaczyć bieżącą pozycję, najpierw 

użyj programu QuickGPS do pobrania najświeższych danych efemeryd do 
urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji o programie QuickGPS, zapoznaj 
się z tematem „Pobieranie danych satelitarnych za pośrednictwem programu 
QuickGPS” zamieszczonym wcześniej w tym rozdziale.
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Widok z miejsca kierowcy
Po zakończeniu pracy Kreatora konfiguracji oraz Kreatora pobierania, program 
NAVIGATOR wyświetla Widok z miejsca kierowcy. Widok w czasie jazdy jest 
wyświetlany jako obraz czarno-biały, aż odbiornik GPS ustali bieżącą pozycję. 
Po odczytaniu aktualnej lokalizacji urządzenia widok kierowcy jest wyświetlany 
w kolorze. Na mapie jest zaznaczona pozycja użytkownika.

6

4

3

7

2
1

5

1 Wybierz w celu zwiększenia powiększenia w 
bieżącej pozycji.

2 Przedstawia nazwę następnej drogi głównej 
lub informację o oznaczeniu drogi, jeśli ma 
zastosowanie.

3 Wybierz w celu zwiększenia powiększenia w 
bieżącej pozycji.

4 Aktualna pozycja użytkownika.

5 Pokazuje strzałkę wskazującą kierunek, w 
którym należy podążać. Wyświetlana jest 
również odległość od aktualnego miejsca do 
najbliższego skrętu.
Możesz także stuknąć ten obszar w celu 
powtórzenia ostatniej wypowiedzianej 
instrukcji głosowej oraz, aby dostosować 
głośność.

6 Przedstawia nazwę następnej ulicy, w którą 
należy skręcić.

7 Przedstawia informacje o podróży i o mocy 
sygnału GPS. Wybierz ten obszar ekranu, aby 
wyświetlić podsumowanie trasy. 
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Menu główne
Wybierz dowolne miejsce mapy na ekranie Widok z miejsca kierowcy, aby 
wyświetlić Menu główne. Menu główne posiada trzy ekrany z ikonami. 
Stukanie ikony Dalej (  ) powoduje przełączanie ekranów menu.

•	 Przejdź do. Umożliwia wybór miejsca 
docelowego.

•	 Znajdź trasę alt. Przelicza trasę 
alternatywną, jeżeli chciałbyś uniknąć 
niektórych obszarów.

•	 TomTom Ruch drogowy. Umożliwia 
włączenie lub wyłączenie informacji 
o ruchu drogowym. (jest to usługa 
prenumerowana).

•	Dodaj ulubione. Umożliwia dodawanie 
często odwiedzanych miejsc jako 
ulubionych.

•	 Zmień ustawienia. Otwiera menu Ustawienia, gdzie możesz 
dostosowywać ustawienia.

•	 Planowanie z wyprzedzeniem. Umożliwia planowanie podróży  
z wyprzedzeniem, dzięki wybraniu punktu początkowego oraz miejsca 
docelowego. Pomaga to w wyznaczeniu czasu podróży oraz trasy 
podróży.

•	 Przeglądaj mapę. Powoduje otwarcie Przeglądarki mapy, w której 
możesz przeglądać całą mapę.

•	Wyczyść trasę. Usuwa bieżącą trasę.
•	 Przeglądaj trasę. Przedstawia szczegóły trasy. 
•	 Planowanie podróży. Umożliwia zaplanowanie podróży obejmującej 

więcej przystanków niż tylko miejsce docelowe.
•	 Pogoda TomTom. Przedstawia aktualne informacje o warunkach 

pogodowych w bieżącym położeniu.
•	Usługi TomTom PLUS. Oferuje dodatkowe usługi, które możesz 

zasubskrybować i umożliwia pobranie do urządzenia map i wskazówek 
głosowych po ich zakupieniu. 

•	 Połącz z numerem. Umożliwia wyszukiwanie numerów telefonów do 
różnych miejsc, uporządkowanych w kategoriach według użytecznych 
miejsc. 
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•	 Prezentacje poradników. Umożliwia wybranie funkcji oraz przeglądanie 
prezentacji poradnika na temat korzystania z danej funkcji.

•	 Zakończ aplikację. Zamyka program NAVIGATOR oraz kończy 
nawigację GPS.

Wybieranie miejsca docelowego
Kiedy stukniesz ikonę Przejdź do w Menu głównym, będziesz miał kilka opcji 
określenia miejsca docelowego. Wybierz ikonę Dalej (  ), aby przeglądać 
różne rodzaje miejsc docelowych.

Niektóre z często występujących miejsc docelowych, do których mógłbyś 
zechcieć pojechać, obejmują między innymi: 

•	Dom. Lokalizacja Domu. W Ustawieniach 
musisz najpierw określić lokalizację 
Domu.

•	 Ulubione. Często odwiedzane miejsce, 
które utworzyłeś jako ulubione. Aby 
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się  
z tematem „Ulubione”.

•	 Adres. Adres z nazwą ulicy i numerem 
domu albo jakieś miejsce w mieście, w 
obrębie jakiegoś kodu pocztowego lub 
skrzyżowania.

•	 Poprzedni cel. Miejsce odwiedzane ostatnio.

•	Użyteczne miejsce. Takie użyteczne miejsca, jak restauracje, stacje 
benzynowe itp.

•	Miejsce na mapie. Lokalizacja na mapie, przedstawiana przez program 
Przeglądarka mapy.

•	 Kontakt. Adres wybranego kontaktu, który jest zapisany w urządzeniu.

Po określeniu celu, program NAVIGATOR pyta, czy chcesz dotrzeć do tego 
miejsca docelowego o określonej porze. Kiedy naciśniesz TAK i wprowadzisz 
godzinę przybycia, NAVIGATOR pokaże, czy jest możliwość dotarcia do celu 
o określonej porze, czy nie.
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Potem program NAVIGATOR wyznaczy trasę i wyświetli Podsumowanie trasy:

Wybierz Gotowe. Potem program NAVIGATOR ponownie wyświetli Widok  
z miejsca kierowcy i rozpocznie kierowanie do miejsca docelowego za pomocą 
wskazówek głosowych i wizualnych.
Porady 
 •   Wybierz szczegóły na ekranie Podsumowanie trasy albo wybierz Widok 

trasy na ekranie Menu głównego, aby przejrzeć trasę w Przeglądarce mapy, 
obejrzeć prezentację demonstracyjną trasy itd.

 •   Kiedy trasa zostanie zaplanowana, możesz zechcieć dokonać jakichś zmian, 
aby ominąć blokadę drogową, uniknąć dużego nasilenia ruchu drogowego 
albo zatrzymać się w innym miejscu przy trasie. W celu dokonania zmiany 
trasy wybierz ikonę Znajdź trasę alt. na ekranie Menu głównego, a następnie 
wybierz sposób ponownego przeliczenia trasy, na przykład Unikać blokady 
drogowej, Jazda przez (inną drogą), Minimalizuj opóźnienia w ruchu 
drogowym, itd.

Dodaj ulubione
Dodaj ulubione umożliwia dodawanie miejsc jako ulubionych elementów. 
Jest to przydatne w przypadku miejsc, które zamierzasz często odwiedzać.
Tworzenie ulubionego miejsca

1. Wybierz ekran Widok z miejsca kierowcy, aby otworzyć Menu główne.
2. Naciśnij Dodaj ulubione.
3. Wtedy możesz wybrać jedno z następujących położeń, jako ulubione 

miejsce: Dom, Adres, Poprzedni cel lub Użyteczne miejsce.
4. Skorzystaj z nazwy domyślnej albo wprowadź nazwę ulubionego miejsca.
5. Wybierz Gotowe.
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Nawigacja do ulubionego miejsca
1. Wybierz ekran Widok z miejsca kierowcy, aby otworzyć Menu główne.
2. Naciśnij Przejdź do, a następnie naciśnij Ulubione.
3. Wybierz ulubione miejsce z listy. Wtedy NAVIGATOR wyznaczy trasę dla 

Ciebie.
4. Kiedy trasa zostanie przeliczona, wybierz Gotowe.
 NAVIGATOR natychmiast rozpocznie kierowanie do miejsca 

docelowego za pomocą instrukcji głosowych i wskazówek wizualnych 
wyświetlanych na ekranie.

Zmiana nazwy lub usunięcie ulubionego miejsca
1. Wybierz ekran Widok z miejsca kierowcy, aby otworzyć Menu główne.
2. Wybierz Zmień ustawienia. 
3. Naciśnij ikonę Dalej (  ), a następnie naciśnij Zarządzaj ulubionymi.
4. Wybierz ulubione miejsce, którego nazwę chcesz zmienić, lub które 

chcesz usunąć.
5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

•	W celu zmiany nazwy ulubionego miejsca naciśnij Zmień nazwę. 
Wprowadź zmianę nazwy i naciśnij Gotowe.

•	 Naciśnij Usuń, a następnie naciśnij TAK potwierdzając, że chcesz 
usunąć to ulubione miejsce.

6. Wybierz Gotowe.

Użyteczne miejsca (UM)
Użyteczne miejsca lub UM są to takie miejsca, jak stacje benzynowe, 
restauracje, hotele, parkingi kryte i inne.
Program NAVIGATOR grupuje użyteczne miejsca według lokalizacji oraz 
kategorii. Kiedy wybierasz docelowe miejsce lub tworzysz ulubiony element, 
zawsze wyświetlany jest monit o wybranie najpierw lokalizacji i kategorii, a 
potem wskazanie użytecznego miejsca.
Znane użyteczne miejsca są już dołączane wraz z mapą, z której aktualnie 
korzysta program NAVIGATOR. W razie potrzeby możesz dodać więcej 
użytecznych miejsc.
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Lokalizacje UM Kategorie UM

Dodawanie użytecznego miejsca
1. Wybierz ekran Widok z miejsca kierowcy, aby otworzyć Menu główne.

2. Wybierz Zmień ustawienia > Zarządzaj UM. 

3. Zanim będziesz mógł dodać UM, musisz najpierw utworzyć kategorię. 
Możesz dodawać własne użyteczne miejsca tylko w kategoriach UM, 
które sam utworzyłeś.

 Aby dodać kategorię, naciśnij Dodaj kategorię UM.

4. Wprowadź nazwę swojej kategorii UM, na przykład “ulubione 
restauracje”, a następnie wybierz znacznik dla swojej kategorii UM. 
(Znacznik ten będzie wyświetlany na mapie, jeśli włączysz wyświetlanie 
użytecznych miejsc na mapie).

5. Wybierz Dodaj UM.

6. Wybierz kategorię UM, do której chcesz dodać użyteczne miejsce.

7. Wybierz lokalizację swego UM w taki sam sposób, w jaki wybierasz 
miejsce docelowe (na przykład, wybierz Dom, Adres itd.).

Porada Możesz dostosować program NAVIGATOR, aby wydawał dź więk  
powiadomienia, kiedy będziesz blisko użytecznego miejsca. W Głównym 
menu wybierz Zmień ustawienia > Zarządzaj UM > Ostrzegaj, gdy UM  
jest blisko. Możesz określić, jak blisko powinno być użyteczne miejsce, 
aby odbierać powiadomienie oraz możesz wybrać stosowany dźwięk 
powiadomienia.
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Planowanie z wyprzedzeniem
Zaleca się zaplanować trasę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem podróży. 
Funkcję Planowanie z wyprzedzeniem możesz wykorzystać do ustalenia, 
która trasa pomiędzy punktem początkowym i miejscem docelowym jest 
najkrótsza lub najszybsza.

Planowanie trasy z wyprzedzeniem
1. Wybierz ekran Widok z miejsca kierowcy, aby otworzyć Menu główne.
2. Wybierz ikonę Dalej (  ), a następnie wybierz Planowanie  

z wyprzedzeniem.
3. Wybierz punkt początkowy swojej podróży w taki sam sposób, w jaki 

wybrałbyś normalnie miejsce docelowe.

4. Ustaw miejsce docelowe swojej podróży.
5. Wybierz rodzaj trasy, jaka ma być 

zaplanowana:
•	Najszybsza trasa. Trasa, na której 

pokonanie potrzeba najmniej czasu.
•	Najkrótsza trasa .  Najk rótsza 

odległość pomiędzy ustawionymi 
lokalizacjami (lecz może to nie być 
najszybsza trasa, w zależności od 
tego, którędy jedziesz i jakie są 
warunki drogowe).

6. Naciśnij Gotowe.

Wtedy program NAVIGATOR zaplanuje trasę i wyświetli Podsumowanie 
trasy. Wybierz Szczegóły, aby przejrzeć mapę trasy, obejrzeć prezentację 
demonstracyjną trasy i nie tylko.

Przeglądarka mapy
Używaj Przeglądarki mapy do przeglądania trasy na mapie lub do wyszukania, 
gdzie na mapie znajduje się określone miejsce.

Otwieranie Przeglądarki mapy
1. Wybierz ekran Widok z miejsca kierowcy, aby otworzyć Menu główne.

2. Wybierz ikonę Dalej (  ), a następnie wybierz Zarządzaj ulubionymi.

W celu przesunięcia widoku i obejrzenia innej części mapy wybierz i przeciągnij 
rysik po ekranie.
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6

2

1

5

3

4

7

1 Ten Pasek skali przedstawia zakres 
odległości przedstawianych na mapie w 
oparciu o bieżącą skalę mapy.

2 Jest to Twoja bieżąca pozycja na mapie. 
Wybierz inne miejsce, aby przenieść się 
na inną część mapy.

3 Wybierz w celu wyśrodkowania mapy 
na bieżącej pozycji.

4 To jest Pasek powiększenia. Skalę 
mapy możesz zmieniać przesuwając 
Pasek powiększenia w górę lub w dół.

5 Naciśnij, aby wybrać elementy, które 
mają być wyświetlane spośród takich 
elementów jak użyteczne miejsca, 
ulubione, nazwy ulic i inne.

6 Wybierz, aby wyszukać określone adresy i użyteczne miejsca na mapie.

7 Jest to przycisk Kursora. Naciśnij, aby nawigować do pozycji kursora na mapie, 
utworzyć ulubioną pozycję kursora, znaleźć użyteczne miejsce dla tej pozycji kursora, 
dodać pozycję kursora jako ulubiony element, wywołać UM przy tej pozycji kursora 
albo dodać pozycję kursora jako punkt trasy dla bieżąco planowanej podróży.

Preferencje
Możesz zmienić wygląd i zachowanie programu TomTom NAVIGATOR. Wybierz 
Zmień ustawienia na ekranie Głównego menu, aby uzyskać dostęp do 
ustawień i dokonać ich zmiany. Poniżej przedstawiono niektóre ustawienia, 
za pomocą których możesz dostosować program NAVIGATOR:

Ustawienie Opis
Używaj 
kolorów 
nocnych

Redukuje jasność ekranu i wykorzystuje ciemniejsze kolory do 
wyświetlania mapy. Korzystaj z tego ustawienia, gdy znajdujesz 
się w ciemnym miejscu. 
Aby powrócić do jaśniejszych barw, wybierz ustawienie Używaj 
kolorów dziennych.

Wyłącz 
wyświetlanie 
3D

Powoduje wyświetlanie mapy w widoku dwuwymiarowym. 
Można dokonać wyboru, czy mapa ma zwracać się górną częścią 
w kierunku jazdy, czy górna część mapy ma zawsze wskazywać 
kierunek północny. Gdy wybierzesz utrzymywanie kierunku 
północy w górnej części mapy, mapa nie będzie przesuwać się w 
miarę zmian kierunku jazdy.
Aby powrócić do wyświetlania mapy z perspektywy kierowcy w 
czasie jazdy, wybierz ustawienie Włącz wyświetlanie 3D.
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Ustawienie Opis
Preferencje 
zabezpieczeń

To ustawienie umożliwia włączenie Blokady bezpieczeństwa, co 
powoduje tymczasowe ukrywanie niektórych przycisków i funkcji 
programu NAVIGATOR podczas jazdy oraz oferuje możliwość 
tymczasowego Wyłączenia wyświetlania mapy, aby widzieć 
tylko informację o następnej instrukcji.

Włącz/Wyłącz 
UM

Umożliwia wybór kategorii użytecznych miejsc, jakie mają być 
wyświetlane na mapie.

Wyłącz 
dźwięk

Wyłącza instrukcje głosowe oraz ostrzeżenia UM (jeśli mają 
zastosowanie). Aby powrócić do instrukcji głosowych, wybierz  
Włącz dźwięk.

Zarządzaj 
ulubionymi

Umożliwia zmianę nazw, usuwanie oraz wyszukiwanie 
ulubionych.

Zmień 
lokalizację 
Domu

Pozwala ustawić lokalizację Domu, którą może być rzeczywiście 
dom albo dowolne miejsce, do którego często jeździsz, na przykład 
biuro.

Zarządzaj 
mapami

Umożliwia pobieranie i usuwanie map lub przełączenie do innej 
mapy.

Zarządzaj UM Umożliwia dodawanie, edycję lub usuwanie UM albo kategorii. 
Możesz także włączyć dźwięk powiadomienia, sygnalizujący 
zbliżanie się do UM.

Preferencje 
planowania

Pozwala ustawić rodzaj planowanej trasy, kiedy wybierzesz miejsce 
docelowe. Domyślnie planowana jest trasa najszybsza.

Preferencje 
dróg płatnych

Ustawia sposób, w jaki program NAVIGATOR traktuje drogi płatne, 
jeśli znajdą się na trasie do określonego miejsca docelowego. 
Możesz ustawić, aby drogi płatne były zawsze unikane, aby nigdy 
ich nie unikać oraz aby pytać, co zrobić, gdy na trasie zostanie 
znaleziona droga płatna.

Preferencje 
kompasu

Pozwala wybrać, czy kompas ma być wyświetlany.

Zmień kolory 
mapy

Ustawia kolory używane w schematach kolorów nocnych  
i dziennych.

Preferencje 
nazw

Umożliwia wybranie informacji wyświetlanych na mapie na 
ekranie Widok z miejsca kierowcy. 

Preferencje 
Paska stanu

Umożliwia wybranie informacji wyświetlanych na Pasku stanu na 
ekranie Widok z miejsca kierowcy.

Ustaw 
jednostki

Ustawia jednostki używane do wyświetlania odległości, czasu, 
szerokości i długości geograficznej itd.

Zmień głos Umożliwia wybranie innego głosu dla instrukcji głosowych. 
(Ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w programie 
NAVIGATOR zainstalowałeś kilka głosów).

Zmień język Umożliwia wybór języka używanego przez interfejs programu 
TomTom NAVIGATOR.
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11.4 Elementy sterujące GPS
Kiedy oprogramowanie GPS przedstawia mapę lub menu, do nawigowania 
możesz wykorzystywać następujące elementy sterujące w urządzeniu MDA 
Vario III:

• Na ekranie Przeglądarka mapy naciśnij górna część panelu NAWIGACJA 
w celu powiększenia albo naciśnij dolną część panelu NAWIGACJA  
w celu zmniejszenia mapy.

• Wykorzystuj Panel NAWIGACJA do przewijania elementów menu. 
Naciśnij przycisk ŚRODKOWY OK, aby wybrać element menu i otworzyć 
odpowiadające mu okno.

•	 Na ekranie Widok z miejsca kierowcy naciśnij górną część panelu 
NAWIGACJA w celu powiększenia lub naciśnij dolną część panelu 
NAWIGACJA w celu zmniejszenia mapy.
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12.1 Aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny, wbudowany w urządzenie MDA Vario III, umożliwia łatwe 
robienie zdjęć i nagrywanie klipów wideo z podkładem dźwiękowym.

Otwieranie ekranu Aparat fotograficzny
• Naciśnij przycisk AOARAT FOTOGRAFICZNY  

w urządzeniu MDA Vario III albo

• Wybierz Start > Programy > Aparat fotograficzny.

Kiedy otworzysz Aparat fotograficzny, nastąpi 
automatyczna zmiana orientacji ekranu do trybu 
orientacji poziomej.

Zamykanie programu Aparat fotograficzny
Naciśnij ikonę Zakończ (  ) na ekranie Aparat 
fotograficzny.

Przycisk APARAT 
FOTOGRAFICZNY

Tryby przechwytywania
Aparat fotograficzny urządzenia MDA Vario III umożliwia robienie zdjęć 
i nagrywanie klipów wideo elastycznie udostępniając różne tryby pracy. 
Aparat fotograficzny jest ustawiony domyślnie w trybie przechwytywania 
Zdjęcie. W górnym prawym narożniku ekranu jest wyświetlany aktywny tryb 
przechwytywania.

Zmiana trybu przechwytywania

Bieżący tryb 
przechwytywania.

Naciśnij, aby zmienić tryb przechwytywania.

Możesz także nacisnąć prawą lub lewą część panelu NAWIGACJA, aby zmienić 
tryb przechwytywania. 
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Aparat fotograficzny może pracować w następujących trybach przechwytywania:
• Zdjęcie: Przechwytuje standardowe nieruchome obrazy.
• Wideo: Przechwytuje klipy wideo z podkładem dźwiękowym lub bez niego.
• Wideo dla MMS: Przechwytuje klipy wideo odpowiednie do wysyłania 

przy użyciu wiadomości obrazkowych.
• Zdjęcie kontaktu: Przechwytuje nieruchomy obraz i oferuje możliwość 

bezpośredniego przypisania go jako Identyfikatora fotograficznego 
kontaktu.

• Temat ze zdjęciem: Przechwytuje nieruchome obrazy i umieszcza je  
w ramkach.

• Panorama: Przechwytuje sekwencję obrazów nieruchomych  
z przesuwaniem aparatu w jednym kierunku, a następnie łączenie 
poszczególnych obrazów w celu uzyskania widoku panoramicznego.

• Sport: Przechwytuje automatycznie sekwencję nieruchomych obrazów 
(�, �, 7 lub 10).

• Seria: Przechwytuje sekwencję nieruchomych obrazów (maksymalnie �0) 
dopóki przytrzymywany jest wciśnięty przycisk APARAT FOTOGRAFICZNY 
lub ENTER na panelu NAWIGACJA urządzenia MDA Vario III.

Uwaga Kiedy używany jest drugi aparat fotograficzny, możliwe jest użycie jedynie 
trybu Zdjęcie, Wideo, Wideo dla MMS, Zdjęcie kontaktu oraz Temat ze 
zdjęciem. 

Obsługiwane formaty plików
W zależności od dostępnego trybu przechwytywania aparat urządzenia MDA 
Vario III zapisuje przechwycony obraz w następujących formatach:

Typ przechwytywania Format

Zdjęcie/Zdjęcie kontaktu/Temat ze 
zdjęciem/Panorama/Seria/Sport

JPEG

Wideo / Wideo dla MMS MPEG-� (.mp�), H.�6� (.�gp)

Elementy sterujące aparatu fotograficznego
Aparat fotograficzny jest wyposażony w funkcję automatycznego ustawiania 
ostrości, która pozwala na przechwytywanie ostrych i czystych zdjęć oraz 
klipów wideo. W zależności od opcji wybranej w Opcje wykonywania zdjęć, 
należy wcisnąć przycisk APARAT FOTOGRAFICZNY do połowy lub całkowicie, 
aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie klipu wideo. 
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Po naciśnięciu przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY lub ENTER, aparat 
fotograficzny rozpoczyna ustawianie ostrości na obiekcie, co wskazywane jest 
migającym nawiasem kwadratowym (  ). Gdy ostrość zostanie ustawiona, 
nawias migający zmienia się na zielony stabilny nawias (  ).
Uwaga Opcje wykonywania zdjęć dotyczą jedynie przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY. 

Naciśnięcie przycisku ENTER powoduje automatycznie wykonanie zdjęcia. 

Wykonywanie zdjęć
• Naciśnięcie przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY lub ENTER powoduje 

zrobienie zdjęcia lub zdjęcia do kontaktów.
• Naciśnięcie przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY lub ENTER powoduje 

zrobienie zdjęcia w trybie styl wizualny obrazów lub panorama.
• Aby wykonać kolejne ujęcia w trybie Sport, naciśnij krótko przycisk 

APARAT FOTOGRAFICZNY lub przycisk ENTER, a następnie przemieszczaj 
urządzenie MDA Vario III nadążając za ruchem fotografowanego 
obiektu.

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk APARAT FOTOGRAFICZNY lub przycisk 
ENTER wykonując kolejne ujęcia w trybie Seria.

Uwaga W przypadku trybu Sport i Seria funkcja automatycznego ustawiania ostrości 
ma zastosowanie tylko dla pierwszego zdjęcia.

Nagrywanie klipów wideo
Naciśnięcie przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY lub ENTER powoduje 
rozpoczęcie nagrywania wideo; ponowne naciśnięcie powoduje zatrzymanie 
nagrywania.

Ekranowe elementy sterujące i wskaźniki
8

Tryb Wideo

5

7

1 3 4

Tryb Zdjęcie

2

6
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1 Przycisk Przełączanie trybów. Naciskanie strzałki w lewo/w prawo  
(  /  ) na ekranie powoduje przełączanie trybu przechwytywania.

2 Wskaźnik automatycznego ustawiania ostrości. Podczas ustawiania 
ostrości wyświetlany jest migający nawias (  ). Gdy ostrość zostanie 
ustawiona, nawias przestaje migać i zmienia kolor na zielony (  ).

3 Wskaźnik pozostałej przestrzeni przechwytywania. W trybach 
Zdjęcie, Zdjęcie kontaktu, Temat ze zdjęciem, Panorama, Sport oraz 
Seria, wskaźnik ten przedstawia dostępną liczbę pozostałych zdjęć do 
wykonania przy bieżących ustawieniach. W trybach Wideo i Wideo dla 
MMS, wskaźnik ten przedstawia pozostały, dostępny czas nagrania. 
Podczas nagrywania wideo przedstawia on bieżący czas nagrania.

4 Zakończ. Naciśnij (  ), aby zakończyć program Aparat fotograficzny.
5 Sterowanie powiększeniem. Naciskanie strzałki w górę/w dół  

(  /  ) lub naciskanie  /  na ekranie powoduje odpowiednio 
powiększenie lub zmniejszenie obrazu.
Uwaga  Te elementy sterowania pojawiają się jedynie wtedy, gdy funkcja 

przybliżania obsługiwana jest przez wybraną Rozdzielczość. 

6 Album. Naciśnięcie tego elementu powoduje otwarcie programu 
Obrazy i wideo

7 Menu. Naciśnij, aby otworzyć ekran Ustawienia aparatu fotograficznego.
8 Wskaźnik Nagrywanie. Podczas nagrywania wideo jest wyświetlany 

czerwony, migoczący wskaźnik.

Tryb Temat ze zdjęciem

9

10
9  Ikona Wybór szablonów. Naciskanie ikony w trybie Temat ze zdjęciem 

powoduje przełączanie różnych szablonów. Po wykonaniu pierwszego 
zdjęcia ikona zostaje zastąpiona przez Wskaźnik postępu. 

10  Wskaźnik postępu. W trybie Temat ze zdjęciem, Panorama, Sport oraz 
Seria, wskaźnik ten przedstawia całkowitą liczbę kolejnych ujęć.
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Panel szybkiego dostępu do ustawień
Panel szybkiego dostępu do ustawień umożliwia szybkie dostosowanie 
niektórych ustawień aparatu. Aby otworzyć menu, dotknij ekranu - dotknij 
ponownie, aby je zamknąć. 
Uwaga Ustawienia dostępne w menu zależą od wybranego trybu przechwytywania.

4

1

5

3
2

6

1 Rozdzielczość. Ikona rozdzielczości (  /  /  /  /  /  ) 
wskazuje bieżącą rozdzielczość. Naciskaj w celu przełączania na różne 
rozdzielczości.

2 Równowaga bieli. Naciskanie tej ikony umożliwia przełączanie różnych 
ustawień równowagi bieli: Automatyczna (  ), Światło dzienne (  ),  
Noc (  ), Żarówka (  ) i Świetlówka (  ).

3 EV. Stukanie ikony minus/plus (  /  ) powoduje zmniejszanie/
zwiększanie poziomu jasności.

4 Pamięć przechow. Naciskanie tej ikony powoduje przełączanie 
zapisywania przechwyconych zdjęć i klipów wideo pomiędzy pamięcią 
urządzenia (  ) i kartą pamięci (  ).

5 Aparat fotograficzny. Ikona aparatu fotograficznego (  /  /  )  
wskazuje bieżący używany aparat. Wybieraj je w celu przełączania 
różnych aparatów fotograficznych.

6 Samowyzwalacz. Naciskaj tę ikonę w trybie Zdjęcie lub Zdjęcie kontaktu, 
aby ustawić samowyzwalacz na � sekundy, na 10 sekund lub wyłączyć 
go. Naciśnięcie przycisku ENTER lub przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY 
w celu wykonania zdjęcia powoduje rozpoczęcie odliczania, a następnie 
wykonanie zdjęcia po wskazanym czasie (� lub 10 sekund).

Powiększanie
Przed przechwyceniem nieruchomego obrazu albo klipu wideo możesz je 
powiększać w celu przybliżenia interesującego obiektu, albo zmniejszać w 
celu oddalenia obiektu.
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Powiększanie
• Naciśnij przycisk NAWIGACJA w urządzeniu MDA Vario III albo 

• Naciskaj ikonę ze strzałką W górę powyżej Wskaźnika powiększenia. 
Osiągnięcie granicy powiększania jest sygnalizowane dźwiękiem.

Uwaga Ten element sterowania powiększeniem pojawia się jedynie wtedy, gdy funkcja 
powiększania obsługiwana jest przez wybraną Rozdzielczość. 

Zmniejszanie
• Naciskaj dolną część przycisku NAWIGACJA albo

• Naciskaj ikonę ze strzałką W dół poniżej Wskaźnika powiększenia.

Uwaga Ten element sterowania powiększeniem pojawia się jedynie wtedy, gdy funkcja 
powiększania obsługiwana jest przez wybraną Rozdzielczość. 

Zakres osiąganego powiększenia dla zdjęcia lub klipu wideo zależy od 
trybu przechwytywania oraz rozmiaru przechwytywania. W poniższej tabeli 
przedstawiono zestawienie danych głównego aparatu fotograficznego.

Tryb 
przechwytywania

Ustawienie Rozmiar 
przechwytywania Zakres powiększenia

Zdjęcie

�M (�0�� x 1��6) Brak możliwości powiększenia

�M (1600 x 1�00) Brak możliwości powiększenia

1M (1��0 x �60) 1,0x do �,0x

Duży (6�0 x ��0) 1,0x do �,0x

Średni (��0 x ��0) 1,0x do �,0x

Mały (160 x 1�0) 1,0x do �,0x

Wideo

CIF (��� x ���) 1x i �x

Duży (��0 x ��0) 1x i �x

Średni (176 x 1��) 1x i �x

Mały (1�� x �6) 1x i �x

Wideo dla MMS
Średni (176 x 1��) 1x i �x

Mały (1�� x �6) 1x i �x

Zdjęcie kontaktu
Duży (��0 x 6�0) 1,0x do �,0x

Średni (��0 x ��0) 1,0x do �,0x
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Tryb 
przechwytywania

Ustawienie Rozmiar 
przechwytywania Zakres powiększenia

Temat ze 
zdjęciem

Zależy od bieżącego 
szablonu

Zależy od rozmiaru bieżącego, 
załadowanego szablonu

Panorama Duży (6�0 x ��0) 1x i �x

Średni (��0 x ��0) 1x, �x i �x

Sport
Duży (6�0 x ��0) 1x i �x

Średni (��0 x ��0) 1x, �x i �x

Seria
Duży (6�0 x ��0) 1x i �x

Średni (��0 x ��0) 1x, �x i �x

Informacje na temat ustawień rozmiaru przechwytywania oraz zakresu 
powiększeń przy korzystaniu z drugiego aparatu fotograficznego można 
znaleźć w pomocy online. 

Ekran Podgląd

Ekran Podgląd

Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu klipu 
wideo można przejrzeć przechwycony 
materiał na ekranie Podgląd.

Możesz także naciskać ikony umieszczone w dolnej części ekranu Podgląd:

Ikona Funkcja

  Wstecz Powrót wstecz do ekranu Aparat fotograficzny.

  Usuń Usunięcie przechwyconego obrazu lub klipu wideo.

  Wyślij
Wyślij za pośrednictwem wiadomości e-mail lub 
wiadomości obrazkowej.

  Podgląd
Przeglądanie zdjęcia w programie Obrazy i wideo 
lub odtworzenie przechwyconego klipu wideo w 
programie Windows Media® Player Mobile.



Korzystanie z multimediów  �1�

Ikona Funkcja

   Przypisuj do 
kontaktów

Skojarzenie zdjęcia z wybranych kontaktem.

  Przeglądaj Po wykonaniu przechwytywania w trybie Sport lub 
Seria, całkowita liczba kolejnych ujęć jest wyświetlana w 
prawym dolnym rogu ekranu Podgląd. Naciskając strzałki 
w górę/w dół można przejrzeć poszczególne zdjęcia.

Zmiana czasu wyświetlania na ekranie Podgląd
1. Wybierz , aby otworzyć ekran Ustawienia aparatu fotograficznego.

2. Na ekranie Ustawienia aparatu fotograficznego stuknij ikonę  . 
Pojawi się menu Zaawansowane.

3. Wybierz element Czas wyświetlania, a następnie wybierz żądany czas 
wyświetlania przechwyconych obrazów na ekranie Podgląd.

Ustawienia aparatu fotograficznego
Podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania klipu wideo w dowolnym trybie naciśnij 
ikonę Menu (  ), aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia aparatu fotograficznego. 
Na ekranie Ustawienia aparatu fotograficznego można skonfigurować ustawienia 
przechwytywania.

Ekran Ustawienia aparatu fotograficznego w trybie Zdjęcie

Naciskanie ikon umieszczonych w dolnej części ekranu Ustawienia aparatu 
fotograficznego powoduje wyświetlanie różnych menu. Niektóre menu i opcje 
mogą być dostępne tylko w niektórych trybach przechwytywania.

W celu nawigowania w obrębie ekranu Ustawienia aparatu fotograficznego 
można wybierać przyciski ekranowe lub naciskać przyciski Panelu Nawigacji.
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  Menu Samowyzwalacz
• Samowyzwalacz. Dla przechwytywania obrazów możesz wybrać 

następujące opcje Samowyzwalacza: Wyłączony, 2 sekundy lub 
10 sekund. Wybranie opcji � sekundy lub 10 sekund zapewnia 
opóźnienie przechwycenia o określony czas od chwili naciśnięcia 
przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY lub przycisku ENTER.

  Menu Szablon
• Szablon. Wybór szablonu (tylko w trybie Temat ze zdjęciem)

  Menu Ustawienia trybu Sport/Seria
• Szybkość przechwytywania. Określa odstępy pomiędzy ujęciami. 

Szybko jest ustawieniem, w którym kolejne ujęcia są wykonywane 
z najkrótszymi odstępami.

• Liczba ujęć. Wybierz liczbę przechwytywanych kolejnych ujęć.  
(tylko w trybie Sport).

  Menu Pamięć przechowywania
• Pamięć przechow. Tutaj można wybrać miejsce, w którym mają być 

zapisywane pliki. Pliki można zapisywać w pamięci głównej lub na 
karcie pamięci.

  Menu Ustawienia panoramy 
• Kierunek. Określ kierunek scalania obrazów w panoramę. 
• Liczba zdjęć do złożenia panoramy. Wybierz żądaną liczbę 

wykonywanych ujęć i scalanych w panoramę. 
• Łącz automatycznie. Kiedy ustawienie Łącz automatycznie zostanie 

określone jako Włączone, aparat fotograficzny będzie automatycznie 
scalał ujęcia w jednym pliku. Gdy Łącz automatycznie jest ustawione 
jako Wyłączone, ujęcia są zapisywane w oddzielnych plikach.

  Menu Warunki oświetlenia
• Równowaga bieli. Umożliwia dokonanie wyboru typu ustawienia 

równowagi biel, np. Świetlówka, Noc itp., aby dostosować się do 
panujących warunków oświetlenia.

• Efekt. Można wybrać taki efekt specjalny jak, Odcienie szarości, 
Sepia itd., jaki ma być stosowany na zdjęciach i klipach wideo.

Uwaga Ustawienia Równowaga bieli nie można zastosować, gdy został już zastosowany 
Efekt.
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  Menu Ustawienia przechwytywania
• Rozdzielczość. Wybierz żądany rozmiar obrazu lub wideo.
• Aparat fotograficzny. Wybierz aparat, którego chcesz użyć.  

Możesz wybrać Główny aparat fotograficzny, Drugi aparat 
fotograficzny lub Drugi aparat fotograficzny (przerzucenie).

• Jakość. Ustaw poziom jakości obrazu JPEG dla wszystkich 
przechwytywanych nieruchomych obrazów. Możesz dokonać 
wyboru spośród następujących ustawień Podstawowa, Normalna, 
Wysoka i Bardzo wysoka.

• Tryb pomiaru. Wybierz tryb pomiaru, który pozwoli aparatowi dokonać 
pomiaru ilości światła na środku oraz na całym obszarze obrazu i obliczyć 
najlepiej dostosowaną wartość ekspozycji przed przechwyceniem 
obrazu. Wybierz opcję Centralny w celu wykonywania pomiaru światła 
na środku obrazu albo opcję Uśredniony w celu wykonywania pomiaru 
światła na całym obszarze obrazu.

• Sygnatura czasu (tryby: Zdjęcie, Sport i Seria). Wybierz, czy data i 
godzina wykonania zdjęcia ma być lub nie ma być umieszczana na 
przechwytywanych zdjęciach.

  Menu Tryb przechwytywania
• Tryb. Można przełączać różne tryby przechwytywania, między innymi 

Zdjęcie, Wideo, Zdjęcie kontaktu. Aby uzyskać więcej informacji 
o tych trybach, zapoznaj się z tematem „Tryby przechwytywania”, 
zamieszczonym wcześniej w tym rozdziale.

  Menu Zaawansowane

Stukanie ikony z lewej/prawej strony tego 
paska umożliwia przełączanie stron w menu 
Zaawansowane.

Alternatywnie, kiedy używa się przycisków 
panelu NAWIGACJA, naciskanie górnej/dolnej 
części panelu NAWIGACJA spowoduje przejście 
do tego paska. Następnie naciskaj lewą/prawą 
część paneluNAWIGACJA, aby przełączać strony 
tego menu.

• Format przechwytywania. Wybierz żądany format pliku.
• Dźwięk migawki. Wybierz, czy ma być lub nie ma być generowany dźwięk 

migawki przy naciśnięciu przycisku ENTER lub APARAT FOTOGRAFICZNY.
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• Opcje wykonywania zdjęć. Aparat fotograficzny jest wyposażony w 
funkcję automatycznego ustawiania ostrości, która jest uaktywniana 
w chwili naciśnięcia przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY lub ENTER. 
Wybranie opcji Wciśnięcie całkowite powoduje, że w celu wykonania 
zdjęcia po automatycznym ustawieniu ostrości wymagane jest całkowite 
naciśnięcie przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY. Wybranie opcji 
Wciśnięcie do połowy powoduje automatyczne wykonywanie zdjęć po 
automatycznym ustawieniu ostrości. 

Uwaga Ta opcja dotyczy tylko przycisku APARAT FOTOGRAFICZNY. Naciśnięcie przycisku 
ENTER spowoduje automatyczne wykonanie zdjęcia. 

• Siatka (tylko tryb Zdjęcie). Wybierz, czy ma być lub nie ma być 
wyświetlana siatka na ekranie Aparat fotograficzny. Wyświetlanie siatki 
pomaga łatwiej i bardziej precyzyjnie wykadrować obiekt.

Siatka

• Zachowaj podświetlanie. Włącza i wyłącza podświetlanie. Podczas 
korzystania z aparatu fotograficznego następuje zastąpienie ustawień 
urządzenia MDA Vario III dotyczących podświetlania.

• Czas trwania podglądu. Ustaw długość okresu czasu, przez jaki 
wyświetlane jest przechwycone zdjęcie/wideo przed automatycznym 
zapisaniem go i powróceniem do ekranu Aparat fotograficzny, na którym 
jest wyświetlany obraz na żywo. Jeśli obraz ma być wyświetlany przez 
nieograniczony czas, wybierz opcję Bez ograniczeń. Wybierz ustawienie 
Bez przeglądania, aby po przechwyceniu obrazu powrócić natychmiast 
do ekranu Aparat fotograficzny.

• Regulacja migotania. Podczas wykonywania zdjęć w pomieszczeniach, 
migotanie ekranu aparatu fotograficznego może być spowodowane 
niezgodnością częstotliwości skanowania pionowego wyświetlacza 
aparatu fotograficznego z częstotliwością migotania oświetlenia ze 
świetlówkami. W celu zredukowania migotania możesz zmienić ustawienie 
regulacji migotania na Automatyczna albo na wartość właściwą dla kraju, 
gdzie jest użytkowane urządzenie MDA Vario III (50 Hz lub 60 Hz).
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• Nagrywanie z podkładem dźwiękowym. Wybranie opcji Włączone 
powoduje, że wraz z klipem wideo nagrywany jest podkład dźwiękowy. 
Jest ona domyślnie wybrana. W przypadku wybrania opcji Wyłączona  
i przechwycenia potem klipu wideo, nie będzie on zawierał dźwięku.

• Prefiks. Określ sposób ustawiania nazwy przechwytywanych obrazów  
i klipów wideo. W przypadku ustawienia Domyślny każdy plik z nowym 
przechwyconym obrazem nosi nazwę zawierającą słowo „IMAGE” lub „VIDEO” 
i kolejny numer, np. IMAGE_001.jpg. Można także wybrać ustawianie nazwy 
plików z wykorzystaniem Daty albo Daty i Godziny jako prefiksu.

• Licznik. Plikom z przechwyconymi obrazami lub klipami wideo 
nadawane są domyślnie nazwy składające się z prefiksu i kolejnego 
numeru, np. 001, 00� itd. Aby zresetować numerowanie plików 
przechwyconych obrazów do numeru „001”, wybierz Resetuj.

• Ograniczenie nagrywania. Określ maksymalny czas lub rozmiar pliku 
dla nagrania.

• Folder szablonów. (tylko w trybie Temat ze zdjęciem). Szablony 
są zapisywane domyślnie w folderze \Moje dokumenty\Szablony  
w pamięci głównej urządzenia. Jeżeli przeniosłeś trochę szablonów na 
kartę pamięci (wykorzystując Eksploratora plików), ustaw tę opcję jako 
Pamięć główna + Karta pamięci, aby określić, że szablony znajdują 
się zarówno w pamięci głównej, jak i na karcie pamięci.

• Dostosuj. Ta opcja umożliwia dostosowanie takich właściwości wyświetlania 
aparatu fotograficznego, jak Kontrast, Nasycenie, Odcień oraz Ostrość.

1 Naciśnij właściwość w celu 
ustawienia.

2 Naciskaj ikonę plus/minus lub 
naciskaj lewą/prawą część 
panelu NAWIGACJA, aby 
zwiększyć/zmniejszyć wartość. 
Na ekranie Aparat fotograficzny 
w tle od razu jest wyświetlany 
skutek wprowadzanych zmian.

3 Naciśnij, aby zapisać zmiany.

4 Wybierz w celu zresetowania 
wszystkich właściwości do ich 
ustawień domyślnych.

5 Wybierz, aby zamknąć to 
podmenu bez zastosowania  
i zapisywania zmian.

2

3
4

1

5
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12.2 Obrazy i wideo
Obrazy i wideo umożliwia przeglądanie i zarządzanie następującymi typami 
plików multimedialnych w urządzeniu MDA Vario III:

Typ pliku Rozszerzenia plików

Obraz *.bmp, *.jpg, *.gif, *.png

Animacja GIF *.gif

Wideo *.avi, *.wmv, *.mp�, *.�gp, *.�g�

Audio *.wma

Otwieranie programu Obrazy i wideo
Wybierz Start > Programy > Obrazy i wideo.

Kopiowanie plików multimedialnych do urządzenia MDA Vario III
• Kopiuj obrazy i pliki animacji GIF z komputera PC lub karty pamięci do 

folderu Moje obrazy w urządzeniu MDA Vario III.

• Kopiuj pliki wideo do folderu Moje wideo.

Więcej informacji o kopiowaniu i zarządzaniu plikami w urządzeniu MDA Vario 
III można znaleźć w rozdziale �.

Przeglądanie plików multimedialnych
1. Na ekranie Dzisiaj wybierz Start > Programy > Obrazy i wideo. 

2. Wybierz plik multimedialny i kliknij Widok lub Odtwórz (jeżeli jest to 
plik wideo) w celu przeglądania lub odtwarzania pliku.  
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Naciśnij, aby wybrać inną 
lokalizację w urządzeniu.

Naciśnij, aby przeglądać lub odtwarzać 
wybrany plik multimedialny.

Ta ikona  wskazuje, że jest 
to plik wideo. Naciśnij Odtwórz, 
aby odtworzyć plik w programie 
Windows Media® Player Mobile.

Ta ikona  wskazuje, że jest to 
plik animacji GIF. Naciśnij Widok, 
aby odtworzyć ten plik.

Menu programu Obrazy i wideo
Wybierz plik multimedialny na ekranie i 
naciśnij Menu, aby otworzyć listę opcji, 
z których można korzystać w przypadku 
wybranego pliku multimedialnego.

Możesz wybrać wysłanie wybranego 
pliku multimedialnego za pośrednictwem 
jednego z kont obsługi wiadomości, 
przetransmitowanie go do innego urządzenia, 
odtworzenie obrazów jako pokazu slajdów i 
wiele innych operacji.

Naciśnij Opcje, aby dostosować ustawienia 
obrazów oraz preferencje odtwarzania 
pokazu slajdów.

Uwaga  Dostępne pozycje menu zależą od wybranego pliku multimedialnego.

Kiedy przeglądasz plik obrazu, wybierz Menu > Ustaw jako tło ekranu Dzisiaj, 
ustawić ten obraz jako tło ekranu Dzisiaj. 
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Edycja obrazu
Możesz także wykonać niewielką obróbkę nieruchomego obrazu, na przykład 
obrót i przycięcie.

1. W programie Obrazy i wideo wybierz obraz, który ma być poddany 
edycji i naciśnij Widok.

2. Wybierz Menu > Edycja. 
3. Naciśnij Obrót, aby obrócić obraz o �0 stopni w kierunku zgodnym  

z kierunkiem ruchu wskazówek zegara lub naciśnij Menu, aby uzyskać 
dostęp do dodatkowych funkcji edycji. 

Porada Każde naciśnięcie polecenia Obrót powoduje obrócenie obrazu o �0 stopni  
w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 

4. Wybierz OK. 

12.3 Windows Media® Player Mobile
Program Windows Media® Player Mobile możesz używać do odtwarzania 
plików cyfrowego dźwięku i wideo, zapisanych w urządzeniu MDA Vario III 
lub w sieci, na przykład na stronie sieci Web.
Otwieranie programu Windows Media Player Mobile
Wybierz Start > Programy > Windows Media.

Elementy sterujące
W programie Windows Media® Player Mobile dostępne są następujące 
elementy sterujące.                                   

 

Odtwórz/Wstrzymaj

Widok pełnoekranowy

Odwiedź witrynę 
WindowsMedia.com

Naciśnij i przeciągnij, 
aby przeskoczyć pewną 
część klipu wideo lub 
audio

Przejście na początek bieżącego 
pliku lub do pliku poprzedniego. Przejście do następnego pliku

Wycisz/Wyłącz wyciszenie

Zwiększ głośność

Zmniejsz głośność
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Informacje o ekranach i menu
W programie Windows Media® Player Mobile dostępne są trzy podstawowe 
ekrany:

• Ekran odtwarzanie. Jest to domyślny ekran, na którym są wyświetlane 
elementy sterujące odtwarzaniem (takie jak Odtwórz, Wstrzymaj, 
Następny, Poprzedni i Głośność) oraz okno wideo. 

• Ekran Teraz odtwarzane. Jest to specjalna lista odtwarzania, na której 
widoczne są: plik aktualnie odtwarzany oraz pliki czekające ”w kolejce” 
na odtworzenie w następnej kolejności.

• Ekran Biblioteka. Na tym ekranie można szybko odnaleźć pliki audio i 
wideo oraz listy odtwarzania. 

W dolnej części każdego ekranu można otworzyć Menu. Jego zawartość zależy 
od tego, który ekran jest przeglądany. Więcej informacji o poleceniach tych 
menu można znaleźć w zasobach Pomocy urządzenia MDA Vario III.

Obsługiwane formaty plików
Obsługiwane formaty 
plików wideo

Rozszerzenia 
plików

Obsługiwane formaty 
plików audio

Rozszerzenia 
plików

Windows Media® 
Video

.wmv, .asf Windows Media® 
Audio

.wma

MPEG� Simple 
Profile

.mp� MP� .mp�

H.�6� .�gp, .�g� MIDI .mid
H.�6� .mp�, .�gp, 

.�g�, .m�v 
AMR Narrow Band .amr

Motion JPEG .avi AMR Wide Band .awb
AAC .m�a

Informacje o licencjach i plikach chronionych
Przy kopiowaniu plików chronionych z komputera PC do urządzenia MDA Vario 
III należy skorzystać z programu Windows Media® Player do zsynchronizowania 
tego pliku do urządzenia MDA Vario III. Więcej informacji o synchronizowaniu 
plików do urządzenia MDA Vario III można znaleźć w zasobach Pomocy 
programu Windows Media® Player.
Uwaga Status zabezpieczenia pliku można sprawdzić, przeglądając właściwości pliku 

(wybierając Menu > Właściwości).
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Synchronizowanie plików wideo i audio
Do synchronizowania cyfrowych plików multimedialnych z komputera PC do 
urządzenia MDA Vario III należy użyć najnowszej wersji programu Windows 
Media® Player w komputerze PC. Zapewni to prawidłowe skopiowanie plików 
chronionych z albumem grafik (dla okładek płyt) do urządzenia MDA Vario III.

Automatyczne synchronizowanie zawartości multimedialnej  
z urządzeniem MDA Vario III

1. Uruchom program Windows Media® Player w komputerze PC,  
a następnie połącz urządzenie MDA Vario III z komputerem PC.

2. W oknie Kreator konfiguracji urządzenia wpisz nazwę urządzenia MDA 
Vario III i kliknij przycisk Zakończ.

3. W skrajnym panelu z lewej strony kliknij urządzenie MDA Vario III oraz 
wybierz polecenie Konfiguruj synchronizację.

Uwaga Możesz także synchronizować kartę pamięci, jeżeli została zainstalowana  
w urządzeniu MDA Vario III. W celu zsynchronizowania kliknij prawym 
przyciskiem myszy Karta pamięci.

4. W oknie dialogowym Konfiguracja urządzenia wybierz Synchronizuj 
to urządzenie automatycznie, a następnie wybierz listę (listy) 
odtwarzania, którą chcesz synchronizować pomiędzy komputerem  
i urządzeniem MDA Vario III.

5. Kliknij przycisk Zakończ.
Rozpocznie się synchronizowanie plików z urządzeniem MDA Vario III.  
Przy następnym połączeniu urządzenia MDA Vario III z komputerem PC, 
kiedy w komputerze będzie uruchomiony program Windows Media® Player, 
synchronizacja rozpocznie się automatycznie.

Ręczne synchronizowanie zawartości multimedialnej z urządzeniem 
MDA Vario III

1. Jeżeli jeszcze nie skonfigurowałeś synchronizacji pomiędzy swym 
urządzeniem MDA Vario III i komputerem, wykonaj czynności 1 do �  
w punkcie „Automatyczne synchronizowanie zawartości multimedialnej 
z urządzeniem MDA Vario III”.

2. Kliknij kartę Synchronizacja w programie Windows Media® Player  
w komputerze PC. Wybierz Listę odtwarzania lub Bibliotekę w lewym 
panelu programu Windows Media® Player.

3. Z Listy zawartości przeciągnij pliki multimedialne, które chcesz 
synchronizować z urządzeniem MDA Vario III i upuść je na Listę 
synchronizacji.
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Lista Listy odtwarzania i Biblioteka Lista synchronizacjiLista zawartości

4. Kliknij Uruchom synchronizację  w celu rozpoczęcia synchronizacji 
wybranych plików z urządzeniem MDA Vario III.

Uwagi
 • Do synchronizowania plików multimedialnych z urządzeniem MDA Vario 

III należy użyć programu Windows Media® Player 11 lub wyższej wersji  
w komputerze PC.

 • Pliki audio kopiują się szybciej, jeżeli program Windows Media® Player 
zostanie skonfigurowany na automatyczne ustawianie jakości plików audio 
kopiowanych do urządzenia MDA Vario III. Więcej informacji można znaleźć 
w zasobach Pomocy programu Windows Media® Player.

Odtwarzanie plików multimedialnych
Aby odnaleźć i odtworzyć utwory, klipy wideo i listy odtwarzania zapisane  
w urządzeniu MDA Vario III lub na wymiennej karcie pamięci, należy skorzystać 
z biblioteki w programie Windows Media® Player Mobile.

Aktualizowanie biblioteki
1. Jeśli ekran Biblioteka nie jest widoczny, wybierz Menu > Biblioteka.
2. Na ekranie Biblioteka wybierz strzałkę Biblioteka (w górnej części 

ekranu), a następnie wybierz żądany magazyn przechowywania 
zawartości medialnej, np. karta pamięci.

3. W większości przypadków program Windows Media® Player Mobile 
automatycznie aktualizuje bibliotekę. Można jednak ręcznie 
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zaktualizować bibliotekę, aby zawierała nowe pliki, skopiowane ostatnio 
do urządzenia MDA Vario III lub na kartę pamięci. W celu ręcznego 
zaktualizowania listy biblioteki wybierz  Menu > Aktualizuj bibliotekę.

Odtwarzanie plików wideo i audio w urządzeniu MDA Vario III
1. Wybierz kategorię (na przykład, Moja muzyka lub Moje listy odtwarzania).
2. Wybierz i przytrzymaj element, który chcesz odtworzyć (na przykład 

utwór, album lub nazwę artysty), a następnie wybierz Odtwórz.

Porady 
 • Aby odtworzyć plik zapisany w urządzeniu MDA Vario III, ale niewidoczny 

w bibliotece, na ekranie Biblioteka wybierz Menu > Otwórz plik. Wybierz 
i przytrzymaj element, który chcesz odtworzyć (na przykład utwór, album 
lub nazwę artysty), a następnie naciśnij przycisk Odtwórz.

 • Aby odtworzyć plik z Internetu lub z serwera sieciowego,wybierz Menu > 
Biblioteka, a następnie wybierz Menu > Otwórz adres URL.

Listy odtwarzania
Lista odtwarzania to lista plików multimediów cyfrowych, odtwarzanych  
w określonej kolejności. Używając list odtwarzania możesz grupować razem 
pliki audio i wideo dla zapewnienia dogodnego odtwarzania.
W programie Windows Media® Player w komputerze PC możesz tworzyć listy 
odtwarzania i synchronizować je z urządzeniem MDA Vario III.
W programie Windows Media® Player Mobile w urządzeniu MDA Vario III 
możesz utworzyć nową listę odtwarzania zapisując bieżącą listę odtwarzania 
Teraz odtwarzane i nadając jej nową nazwę.

Zapisywanie nowej listy odtwarzania
1. Jeśli ekran Biblioteka nie jest widoczny, wybierz Menu > Biblioteka.
2. Wybierz kategorię (na przykład, Moja muzyka lub Moje listy odtwarzania).
3. Wybierz żądany plik multimedialny, a następnie wybierz Menu > Dodaj 

do kolejki. Spowoduje to dodanie tego pliku do listy Teraz odtwarzane.
Powtarzaj tę czynność, aż dodasz do listy Teraz odtwarzane wszystkie 
żądane pliki multimedialne.

Uwaga Nie można wybrać wielu plików od razu.

4. Kiedy dodasz pliki multimedialne, wybierz Menu > Teraz odtwarzane.

5. Na ekranie Teraz odtwarzane wybierz Menu > Zapisz listę odtwarzania.
6. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz Gotowe.



Korzystanie z multimediów  ���

7. W celu odtworzenia utworzonej listy odtwarzania wybierz Moje listy 
odtwarzania w Bibliotece, wybierz swoją listę odtwarzania, a następnie 
wybierz Odtwórz.

Rozwiązywanie problemów   
W razie wystąpienia problemu podczas korzystania z programu Windows 
Media® Player Mobile, można skorzystać z różnych dostępnych zasobów w 
celu jego rozwiązania.
Dodatkowe informacje o rozwiązywaniu problemów z programem Windows 
Media® Player Mobile można znaleźć na stronie sieci Web firmy Microsoft 
(http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/
troubleshooting.aspx).

12.4 Odtwarzacz Streaming Media
Streaming Media umożliwia korzystanie z transmisji strumieniowej 
programów nadawanych na żywo lub z treści multimedialnych dostępnych na 
żądanie w sieci Web. Materiał multimedialny jest nadsyłany do urządzenia MDA 
Vario III ciągłym strumieniem i jest odtwarzany na bieżąco wraz z podkładem 
dźwiękowym.

Widok 
pełnoekranowy

Zatrzymaj
Odtwórz/Wstrzymaj Wycisz/Wyłącz wyciszenie

Zwiększ/Zmniejsz głośność

Poziom głośności
Pasek przesuwu

Program Streaming Media umożliwia odtwarzanie plików 3GP i MPEG-4. 
Obsługuje on także odtwarzanie plików SDP (Session Description Protocol). 
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Uzyskiwanie dostępu do treści strumieniowych za pośrednictwem 
programu Internet Explorer
W programie Internet Explorer możesz otworzyć stronę sieci Web zawierającą 
łącza RTSP (Real Time Streaming Protocol) do multimediów strumieniowych, 
a potem odtworzyć te treści w programie Streaming Media.

1. Wybierz Start > Internet Explorer.

2. Na pasku adresu wpisz adres URL strony sieci  Web, która zawiera łącze 
RTSP do żądanego pliku *.�gp, *.mp� lub *.sdp.

3. Na tej stronie sieci Web wybierz łącze RTSP.

4. Wtedy automatycznie otworzy się program Streaming Media  
i rozpocznie odtwarzanie pliku. Podczas odtwarzania możesz używać 
między innymi przycisków sterujących do odtwarzania/wstrzymywania 
odtwarzania, powiększania lub zmniejszania, regulacji głośności.

Przesyłanie strumieniowe plików multimedialnych bezpośrednio do 
odtwarzacza Streaming Media Player
Podczas strumieniowego przesyłania plików *.�gp i *.mp� w programie 
Streaming Media obsługiwane są tylko łącza RTSP.

Uwaga Przed uruchomieniem programu Streaming Media należy sprawdzić połączenie 
z Internetem.

1. Wybierz Start > Programy > Streaming Media.

2. W programie wybierz Połącz.

3. Wprowadź adres URL strony sieci Web (rtsp://) oraz nazwę pliku.

4. Naciśnij Połącz.

5. Wtedy program Streaming Media rozpocznie odtwarzanie pliku. 
Podczas odtwarzania możesz używać między innymi przycisków 
sterujących do odtwarzania/wstrzymywania odtwarzania, powiększania 
lub zmniejszania, regulacji głośności.

Przeglądanie informacji o strumieniowym pliku wideo
Możesz przeglądać właściwości i ogólne informacje o klipie strumieniowej 
transmisji wideo, takie jak koder-dekoder wideo, koder-dekoder audio, rozmiar, 
liczba klatek oraz czas trwania obrazu wideo.

Wybierz Menu > Właściwości z programu.
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Konfigurowanie ustawień połączenia strumieniowego obrazu wideo
Wybierz Menu > Opcje, aby skonfigurować następujące ustawienia:

• Połącz przez. Wybierz , czy chcesz łączyć się Internetem, czy z siecią 
korporacyjną (intranetem) w celu lokalizowania pliku strumieniowego 
obrazu wideo.

• Zakres portów UDP. Podaj zakres portów wykorzystywanych na 
potrzeby transmisji strumieniowej.

• Bufor multimediów. Zdefiniuj wielkość pamięci (w kategoriach czasu), 
jaka ma być przedzielona do celów przechowywania danych wideo  
i audio podczas transmisji strumieniowej.

12.5 Menedżer audio
Menedżer audio to przeglądarka muzyczna i odtwarzacz w jednym programie. 
Zapewnia dostęp do wszystkich plików muzycznych w urządzeniu MDA 
Vario III i umożliwia łatwe przeglądanie w poszukiwaniu muzyki, jaką chcesz 
odtwarzać, organizując ją według takich kategorii, jak tytuł, artysta, album itd. 
Możesz także tworzyć listy odtwarzania ulubionych utworów i korzystać ze 
zintegrowanego programu Odtwarzacz muzyki w celu ich odtwarzania.

Uruchamianie programu Menedżer audio
Wybierz Start > Programy > Menedżer audio.

Uwagi
 • Menedżer audio wyszukuje wszystkie pliki muzyczne przechowywane  

w urządzeniu MDA Vario III i na karcie pamięci, które posiadają format: MP�, 
WMA, AAC i AAC+. Wyszukiwanie odbywa się w następujących lokalizacjach: 
Urządzenie: Moja muzyka\Moje dokumenty (łącznie z podfolderami) 
Karta pamięci: \Karta pamięci (łącznie z wszystkimi podfolderami)

 • Pliki muzyczne są organizowane według kategorii Artysta, Album, Gatunek 
itd., jeśli poszczególne pliki zawierają takie metainformacje.

Biblioteka
Strzałka na ekranie Biblioteka programu Menedżer audio, która pojawia 
się w elemencie, wskazuje obecność dostępnego podmenu. Naciśnij nazwę 
elementu, aby otworzyć to podmenu.
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1

3

4

5
7

2

6

Biblioteka: ekran główny Biblioteka: ekran Wszystkie utwory

Nr Opis

1 Otwiera podmenu, gdzie możesz przeglądać pliki muzyczne według nazwy pliku 
lub tytułu utworu.

2 Otwiera podmenu, gdzie możesz tworzyć listy odtwarzania i odtwarzać je.

3 Otwiera podmenu, gdzie możesz przeglądać pliki muzyczne według wybranej 
kategorii.

4 Przełącza do ekranu Odtwarzacza muzyki. (Odtwarzacz muzyki nie uruchamia 
automatycznie odtwarzania. Musisz nacisnąć ikonę Odtwórz).

5 Wyświetla nazwę bieżącego podmenu. Naciśnij, aby powrócić do menu wyższego 
poziomu.

6 Wyświetla ikonę Wyszukaj, kiedy trwa aktualizacja muzycznej bazy danych w 
programie Menedżer audio. Następuje to, gdy dodaje się pliki muzyczne, zmienia 
ich nazwy lub usuwa z pamięci urządzenia bądź z karty pamięci.

7 Wyświetla tytuły utworów lub nazwy plików muzycznych po otwarciu ekranu 
Wszystkie utwory. Naciskaj lub korzystaj z panelu NAWIGACJA przy wybieraniu 
pliku muzycznego i odtwarzaniu go w programie Odtwarzacz muzyki.

Wyświetla więcej podmenu po otwarciu jednego z ekranów kategorii, na 
przykład Artysta, Album, itd. Aby otworzyć podmenu, naciśnij lub skorzystaj  
z panelu NAWIGACJA.
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Kiedy naciśniesz kategorię na Głównym ekranie Biblioteki, ujrzysz więcej 
podmenu, które mogą mieć niższe poziomy menu. Na przykład, Kiedy 
naciśniesz element Artysta, zostanie wyświetlony inny poziom podmenu, 
który przedstawia nazwy artystów. Kiedy naciśniesz nazwę artysty, 
zostaną wyświetlone kolejne podmenu, przedstawiające nazwy albumów.  
Wystarczy pozostawić otwarte te podmenu, aby osiągnąć poziom, w którym 
można wybrać tytuły utworów do odtworzenia
Pliki muzyczne posiadające zabezpieczenia w technologii Digital Rights 
Management (DRM) będą wyświetlane w kategorii Chronione. Ikona 
zamka przed tytułem utworu wskazuje, że ten plik muzyczny jest chroniony.  
Zaznacz plik, a następnie wybierz Informacje, jeśli chcesz zapoznać się  
z informacjami o pliku. Ikona z przekreślonym zamkiem, umieszczona przed 
tytułem utworu, wskazuje, że już minął termin uprawnień do tej muzyki i nie 
będzie można odtwarzać jej. Naciśnij Usuń, jeśli chcesz usunąć te pliki.
Uwaga Menedżer audio utrzymuje na bieżąco informacje o ostatnim przeglądanym 

podmenu. Kiedy zakończysz program Menedżer audio i ponownie go otworzysz, 
zostanie wyświetlone ostatnie podmenu, do którego miałeś dostęp. Naciskaj 
nazwę podmenu w górnej części ekranu, aż osiągniesz główny ekran Biblioteki.

Odtwarzacz muzyki
Odtwarzacz muzyki jest zintegrowany z programem Menedżer audio  
i umożliwia odtwarzanie plików muzycznych. Kiedy wybierzesz utwór w 
Bibliotece, otworzy się Odtwarzacz muzyki i automatycznie odtworzy go. 
Korzystaj z dostępnych przycisków sterowania odtwarzaniem.
Uwaga Kiedy naciśniesz ikonę Zakończ w prawym górnym rogu ekranu Odtwarzacza 

muzyki, zamknie się program Menedżer audio. Przy następnym uruchomieniu 
Menedżera audio zostanie bezpośrednio otwarty Odtwarzacz muzyki. W celu 
przejścia wstecz do Biblioteki naciśnij Biblioteka.
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Powtórz

Losowo

Odtwórz/Wstrzymaj

Zwiększ/Zmniejsz 
głośność

Przejście do 
poprzedniej 
muzyki

Powrót do ekranu 
Biblioteka

Przejście do następnej 
muzyki

Poziom głośności

Otwiera menu, gdzie 
możesz między innymi 
dodać bieżący utwór do 
listy odtwarzania, ustawić 
utwór jako dźwięk 
dzwonka

Przeciągnięcie suwaka 
powoduje przewijanie 
muzyki do przodu lub 
do tyłu

                    

Listy odtwarzania
Lista odtwarzania to lista plików multimediów, odtwarzanych w określonej 
kolejności. Na ekranie Listy odtwarzania są wyświetlane listy odtwarzania 
znalezione w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

Na ekranie Listy odtwarzania są przedstawiane dwa rodzaje list odtwarzania:

• Listy odtwarzania programu Windows  
Media Player. Są listy znajdujące się w Bibliotece 
programu Windows Media Player Mobile 
(która jest synchronizowana z programem 
Windows Media Player w komputerze) i są one 
oznaczone ikoną Windows Media Player (  ).  
Można je odtwarzać w Odtwarzaczu muzyki 
programu Menedżer audio, lecz nie można ich 
edytować.

• Niestandardowe listy odtwarzania. Są to 
listy odtwarzania utworzone w programie 
Menedżer audio i można je edytować.

Czas odtwarzania
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Uwagi
 • Menedżer audio wyszukuje listy odtwarzania w następujących lokalizacjach:
  Urządzenie:   \Dane aplikacji\HTC\MenedżerAudio\listy odtwarzania
   \listy odtwarzania
  Karta pamięci:  \Karta pamięci\Listy odtwarzania

 • Jeżeli na liście odtwarzania programu Windows Media® Player jest muzyka, 
wideo oraz pliki obrazów, Menedżer audio uzyskuje dostęp tylko do plików 
muzycznych i odfiltrowuje inne typy multimediów.

Tworzenie listy odtwarzania
1. Na głównym ekranie Biblioteki naciśnij Listy odtwarzania.

2. Na ekranie Listy odtwarzania wybierz Menu > Nowa.

3. Wprowadź Nazwę listy odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Na ekranie Listy odtwarzania naciśnij dopiero co utworzoną listę  
i wybierz polecenie Edycja.

5. Wybierz Menu > Dodaj. 

6. Naciskaj pola wyboru, aby zaznaczyć utwory, które chcesz dodać do 
listy odtwarzania lub wybierz Menu > Zaznacz wszystko, aby wybrać 
wszystkie utwory.

7. Naciśnij przycisk OK trzykrotnie, aby powrócić do ekranu Listy 
odtwarzania.

Odtwarzanie listy odtwarzania
1. Na ekranie Listy odtwarzania naciśnij listę odtwarzania, aby ją wybrać.

2. Naciśnij pierwszy utwór na wybranej liście odtwarzania. Automatycznie 
otworzy się Odtwarzacz muzyki i rozpocznie odtwarzanie pierwszego 
utworu. Po zakończeniu utworu będzie odtwarzany następny utwór na 
liście odtwarzania.

Uwaga Zawartość listy odtwarzania nie podlega automatycznej aktualizacji, kiedy pliki 
muzyczne są usuwane z pamięci urządzenia lub z karty pamięci. Odtwarzacz 
muzyki wyświetli komunikat powiadomienia, gdy podczas odtwarzania listy 
odtwarzania nie można znaleźć plików z tej listy.
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Edycja listy odtwarzania
1. Na ekranie Listy odtwarzania wybierz listę odtwarzania, którą chcesz 

edytować.

2. Naciśnij Edycja.

3. Naciśnij Menu, aby otworzyć listę opcji edycji. Możesz dodać więcej 
utworów, kopiować i usuwać utwory oraz wykonywać inne operacje.

4. Po zakończeniu edycji listy odtwarzania dwukrotnie naciśnij przycisk OK.

5. Aby powrócić do ekranu Listy odtwarzania, naciśnij nazwę listy 
odtwarzania wyświetlaną w górnej części ekranu.

Dodawanie listy odtwarzania do innej listy odtwarzania
1. Przewiń ekran Listy odtwarzania przy użyciu panelu NAWIGACJA do 

listy odtwarzania, którą chcesz dodać do innej listy odtwarzania.

2. Wybierz Menu > Kopiuj do listy odtwarzania.

3. Wybierz listę odtwarzania, do której chcesz kopiować i naciśnij przycisk 
OK. Naciśnij Nowa lista odtwarzania, jeżeli chcesz dodać tę listę 
odtwarzania do nowej listy odtwarzania.

Ustawianie muzyki jako dźwięku dzwonka
Menedżer audio umożliwia wybranie ulubionego utworu muzycznego i 
ustawienie go jako dźwięku dzwonka dla urządzenia MDA Vario III.

1. Korzystaj z panelu NAWIGACJA przy wybieraniu utworu z Biblioteki albo 
naciśnij utwór, aby odtworzyć go w programie Odtwarzacz muzyki.

2. Wybierz Menu > Ustaw jako dźwięk dzwonka.

3. Jeżeli wybrany utwór jest w formacie MP�, możesz go najpierw przyciąć, 
aby był krótszy. Naciśnij Przycinanie, aby otworzyć program MP� 
Trimmer i przyciąć utwór. Aby uzyskać więcej informacji o przycinaniu, 
zapoznaj się z tematem “MP� Trimmer”.

4. Naciśnij Ustaw jako domyślny dźwięk dzwonka.

5. Zostanie wtedy wyświetlony komunikat potwierdzenia. Naciśnij 
przycisk OK.

Porada Jeżeli chcesz tylko zapisać utwór w folderze dźwięków dzwonka do 
wykorzystania w przyszłości, naciśnij Zapisz w folderze dźwięków dzwonka. 
Później będziesz mógł wybrać  Start > Ustawienia > karta Osobiste > Telefon, 
aby ustawić go jako dźwięk dzwonka.
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MP3 Trimmer
Przed ustawieniem pliku MP� jako dźwięku dzwonka w urządzeniu MDA Vario 
III możesz dokonać edycji utworu, aby skrócić czas trwania oraz zmniejszyć 
rozmiar pliku. Użyj dostępnych przycisków programu MP� Trimmer w celu 
przycięcia utworu do mniejszego rozmiaru.

                           

1

5

4 6

2
3

7

98

Element sterujący Działanie

1 Tytuł Wyświetla nazwę pliku utworu.

2 Czas trwania Wyświetla długość utworu po przycięciu.

3 Czas Wyświetla czas odtwarzania podczas odtwarzania utworu.

4 Odtwarzanie/
Zatrzymanie

Naciskanie powoduje przełączanie pomiędzy 
odtwarzaniem i zatrzymaniem odtwarzania.

5 Przycinacz Umożliwia oznaczenie części utworu, która będzie 
wykorzystywana jako dźwięk dzwonka. Przeciągnij lewy 
uchwyt, aby zaznaczyć czas rozpoczęcia (znak początku), 
a następnie przeciągnij prawy uchwyt, aby zaznaczyć 
czas zakończenia (znak końca).

6 Przewiń/
Przewiń do 
przodu

Podczas odtwarzania:

• Naciśnij i przytrzymaj , aby przewinąć albo

• Naciśnij i przytrzymaj , aby przewinąć do przodu.
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Element sterujący Działanie

7 Znak 
początku/ 
Znak końca

Umożliwia precyzyjne oznaczenie czasu rozpoczęcia 
i czasu zakończenia części utworu, która będzie 
wykorzystywana jako dźwięk dzwonka.

• Naciśnij , aby przejść o jedną sekundę do przodu i 
ustawić znak albo

• Naciśnij , aby przejść o jedną sekundę wstecz i 
ustawić znak. 

8 OK Naciśnij w celu potwierdzenia przycięcia dźwięku dzwonka.  

9 Anuluj Naciśnij, aby zakończyć program MP� Trimmer bez 
przycięcia dźwięku dzwonka.
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13.1 Dodawanie i usuwanie programów
Przed zakupem dodatkowych programów dla MDA Vario III, należy się upewnić, 
czy są one zgodne z urządzeniem MDA Vario III.

Dodawanie programów 
1. Pobierz program do komputera (lub umieść w komputerze PC dysk CD 

zawierający oprogramowanie). Może być dostępny jeden plik *.exe 
lub *.zip, plik Setup.exe, albo kilka wersji plików przeznaczonych dla 
różnych typów urządzeń i procesorów. Należy upewnić się, że wybrany 
program jest przeznaczony dla MDA Vario III i dla jego typu procesora. 

2. Przeczytaj instrukcję lub dokumentację instalacji dołączoną do 
programu. W przypadku wielu programów należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji instalacji. 

3. Przyłącz urządzenie MDA Vario III do komputera PC.

4. Dwukrotnie kliknij plik *.exe.

Usuwanie programów
Usuwać można tylko programy zainstalowane samodzielnie. Programów 
zainstalowanych fabrycznie w urządzeniu MDA Vario III nie można usunąć.

1. Wybierz Start > Ustawienia> karta System > Usuwanie programów.

2. Z listy Programy w pamięci magazynu wybierz program do usunięcia, 
a następnie naciśnij Usuń.

3. Naciśnij przycisk Tak. W przypadku pojawienia się jeszcze jednego 
komunikatu z prośbą o potwierdzenie, ponownie naciśnij przycisk Tak.

13.2 Zarządzanie pamięcią
Konieczność zatrzymania programu może się pojawić wtedy, gdy program 
przestaje działać stabilnie lub zaczyna brakować pamięci.

Sprawdzanie ilości dostępnej pamięci
• Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Pamięć.

• Na karcie Główna widoczna jest ilość pamięci dostępna dla plików 
i danych oraz dla programów, jak również bieżące wykorzystanie 
pamięci i bieżąca pamięć dostępna.
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Sprawdzanie wolnego miejsca na karcie pamięci
Możliwe jest sprawdzenie ilości wolnego miejsca na karcie pamięci 
umieszczonej w urządzeniu MDA Vario III.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Pamięć.
2. Wybierz kartę Karta pamięci.

Zwalnianie pamięci programu
W celu zwolnienia pamięci urządzenia MDA Vario III można spróbować 
wykonać następujące czynności:

• Zamknij nieużywane programy. 
• Przenieś załączniki poczty na kartę pamięci. 
• Przenieś pliki na kartę pamięci. Wybierz Start > Programy > Eksplorator 

plików. Wskaż i przytrzymaj plik, a następnie wybierz polecenie Wytnij. 
Przejdź do folderu karty pamięci i wybierz Menu > Edycja > Wklej.

• Usuń niepotrzebne pliki. Wybierz Start > Programy > Eksplorator 
plików. Wskaż i przytrzymaj plik, a następnie wybierz polecenie Usuń.

• Usuń duże pliki. Aby znaleźć największe pliki, wybierz Start > Programy >  
Wyszukaj. Z listy Typ wybierz opcję Większe niż 64 KB, a następnie 
naciśnij przycisk Wyszukaj.

• W programie web’n’walk usuń tymczasowe pliki Internetowe i wyczyść 
historię. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem 
„web’n’walk” w rozdziale 10.

• Usuń programy, z których nie korzystasz. 
• Zresetuj urządzenie MDA Vario III.

13.3 Przycisk X
Przycisk X umożliwia przeglądanie i zatrzymywanie uruchomionych 
programów, konfigurowanie przycisku  oraz włączenie Skróconego menu 
przycisku X na ekranie Dzisiaj.
Otwieranie programu Przycisk X
Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Przycisk X.

Przeglądanie uruchomionych programów w programie Przycisk X
1. Wybierz kartę Uruchomione, aby wyświetlić listę Uruchomione 

programy.
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2. Zaznacz pole wyboru przy programach, które chcesz zamknąć, a 
następnie naciśnij Zatrzymaj zaznaczone, aby je zamknąć.

Porady  
 •  Aby przełączyć się z powrotem do uruchomionego programu, wskaż 

nazwę programu, aby otworzyć menu podręczne, a następnie naciśnij 
Uaktywnij.

 •  Wybierz Zatrzymaj wszystkie, aby zamknąć wszystkie programy na liście. 

Dodawanie programów do listy programów specjalnych
Programy dodane do Listy programów specjalnych nie zostaną zatrzymane 
po wybraniu Zatrzymaj zaznaczone lub Zatrzymaj wszystkie i nie będą 
wyświetlane w Skróconym menu przycisku X na ekranie Dzisiaj.

1.  Wybierz kartę Uruchomione.

2. Wybierz program z listy, aby otworzyć menu.

3. Wybierz Dodaj do specjalnych, aby dodać go do Listy programów 
specjalnych. 

Porada Aby usunąć program z listy programów specjalnych, wybierz kartę Specjalne, 
zaznacz pole wyboru przy programie, a następnie naciśnij Usuń.

Konfiguracja przycisku Zakończ (  ) do kończenia pracy programów
1. Wybierz kartę Przycisk. 

2. Zaznacz pole Uaktywnij przycisk „X” zamykający działające programy.

Uwaga Jeśli ta opcja nie jest włączona, programy będą działać w tle i naciśnięcie 
przycisku kończenia spowoduje tylko zamknięcie ekranu programu, a nie jego 
zakończenie. 

3. Wybierz działanie, które będzie używane do zakończenia programów 
(po naciśnięciu przycisku „X”, przytrzymaniu przycisku lub obu akcji).

Włączanie Skróconego menu przycisku X
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Przycisk X > karta 

Przycisk. 

2. Wybierz Uaktywnij przycisk „X” zamykający działające programy.

3. Naciśnij OK , aby zakończyć program Przycisk X.

Uwaga Zapoznaj się z tematem „Skrócone menu przycisku X” w rozdziale 1, aby uzyskać 
więcej informacji o przycisku „X” ekranu Dzisiaj.
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13.4 Resetowanie urządzenia MDA Vario III
Resetowanie częściowe
Czasem może wystąpić potrzeba zresetowania urządzenia MDA Vario III.  
Reset częściowy (zwany też normalnym) czyści całą aktywną pamięć 
programów i zamyka wszystkie aktywne programy. Ta funkcja może być 
użyteczna, kiedy urządzenie MDA Vario III działa wolniej niż normalnie, lub gdy 
programy nie pracują prawidłowo. Także po instalacji niektórych programów 
wymagane jest przeprowadzenie resetowania częściowego. W przypadku 
wykonania resetowania częściowego podczas pracy programów niezapisane 
dane ulegają utraceniu.

Resetowanie częściowe
Naciśnij rysikiem przycisk RESET, znajdujący się w dolnej części urządzenia MDA 
Vario III. MDA Vario III uruchomi się ponownie i wyświetli ekran Dzisiaj.

                         Przycisk RESET

Resetowanie pełne
Możliwe jest także wykonanie resetowania pełnego. Resetowanie pełne należy 
wykonywać tylko wtedy, gdy problemu nie daje się rozwiązać wykonując 
resetowanie zwykłe. Po wykonaniu pełnego resetu, urządzenie MDA Vario 
III powraca do ustawień domyślnych - takich, jakie miał po zakupieniu przy 
pierwszym włączeniu. Wszystkie zainstalowane programy, wprowadzone 
dane i  zmiany wprowadzone w ustawieniach urządzenia MDA Vario III zostaną 
utracone. W urządzeniu pozostaje tylko oprogramowanie Windows Mobile®  
i fabrycznie zainstalowane programy.

Ważne  Jeżeli pole Szyfruj pliki zapisane na kartach pamięci jest lub było 
zaznaczone wcześniej, wtedy przed użyciem funkcji Czyszczenie pamięci, 
wykonaniem pełnego resetowania lub uaktualnienia oprogramowania 
systemowego pamięci ROM należy wykonać kopię zapasową wszystkich 
plików z kart pamięci. W przeciwnym razie nie będzie można uzyskać 
dostępu do zaszyfrowanych plików na karcie pamięci. Skorzystaj z programu 
ActiveSync lub Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile do przesyłania 
plików pomiędzy kartą pamięci i komputerem. Po zakończeniu procedury 
skopiuj pliki z powrotem na kartę pamięci.
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Wykonywanie pełnego resetu przy użyciu przycisków urządzenia MDA 
Vario III

1. Naciśnij i przytrzymaj lewy PRZYCISK PROGRAMOWY i prawy PRZYCISK 
PROGRAMOWY i jednocześnie rysikiem naciśnij przycisk RESET, 
znajdujący się w dolnej części urządzenia MDA Vario III.

2. Zwolnij rysik, trzymając wciśnięte PRZYCISKI PROGRAMOWE, do 
momentu wyświetlenia na ekranie następującego komunikatu:

                               

Ta operacja spowoduje usunięcie 
wszystkich danych osobistych 
i zresetuje wszystkie 
ustawienia do domyślnych 
ustawień fabrycznych. Aby 
przywrócić fabryczny domyślny 
stan urządzenia, naciśnij 
przycisk WYŚLIJ lub naciśnij 
dowolny inny przycisk, aby 
anulować.

3. Zwolnij dwa PRZYCISKI PROGRAMOWE, a następnie naciśnij przycisk 
 na urządzeniu MDA Vario III.

Ostrzeżenie!   Urządzenie MDA Vario III powróci do domyślnych ustawień fabrycznych. 
Przed wykonaniem pełnego resetowania upewnij się, że wykonano 
kopię zapasową zainstalowanych dodatkowych programów i/lub danych 
użytkownika.

Wykonywanie pełnego resetowania przy pomocy funkcji Czyszczenie 
pamięci

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Czyszczenie pamięci.
2. Wprowadź kod “1���”, a następnie naciśnij przycisk TAK. 

13.5 Sprawdzanie informacji o systemie
Jeżeli istnieje potrzeba uzyskania informacji technicznych na temat urządzenia 
MDA Vario III, takich jak typ i prędkość procesora, wielkość pamięci, itd. można 
je sprawdzić w Ustawieniach.
Odczytywanie wersji systemu operacyjnego
Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Informacje. 
Wersja systemu operacyjnego zainstalowanego w urządzeniu MDA Vario III 
jest wyświetlana w górnej części ekranu Informacje.



Zarządzanie urządzeniem MDA Vario III  ��1

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o urządzeniu
Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Informacje.

Karta Wersja zawiera ważne informacje o urządzeniu, w tym o typie procesora 
i pojemności zainstalowanej pamięci.

13.6  Windows Update
System Windows Mobile®, zainstalowany w urządzeniu MDA Vario III, można 
aktualizować przy pomocy dodatków i poprawek bezpieczeństwa, jeżeli 
są dostępne. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat aktualizacji 
oprogramowania MDA Vario III, prosimy odwiedzić witrynę web Era.
Uwagi
 • Aktualizacje mogą nie być dostępne w momencie zakupu urządzenia:

 • Aby można było pobrać uaktualnienia, urządzenie MDA Vario III musi być 
połączone z Internetem przez łącze Wi-Fi lub GPRS. Należy zakupić plan 
taryfowy Internet/Dane od usługodawcy Era.

Konfigurowanie Windows Update
Kiedy pierwszy raz uruchamiany jest program Windows Update, należy ustawić 
w jaki sposób Windows Update będzie sprawdzać dostępność uaktualnień  
w witrynie sieci Web firmy Microsoft.

1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Windows Update.

2. Na ekranie Konfigurowanie aktualizacji naciśnij Dalej.

3. Wybierz sposób sprawdzania aktualizacji, Ręczny lub Automatyczny, 
następnie naciśnij przycisk Dalej.

Uwaga Jeżeli wybrałeś opcję Automatyczny, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz 
używać bieżącego planu danych do sprawdzania aktualizacji. Zaznacz lub usuń 
zaznaczenie pola wyboru Używaj mojego planu danych do sprawdzania  
i pobierania uaktualnień i naciśnij przycisk Dalej.

4. Naciśnij przycisk Zakończ.

Sprawdzanie aktualizacji
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta System > Windows Update.

2. Naciśnij Sprawdź teraz.
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Zmiana opcji programu Windows Update
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta 

System > Windows Update.

2. Wybierz Menu i zaznacz opcję, którą 
chcesz zmienić

• Wybierz Połączenia, aby zmienić 
sposób, w jaki urządzenie łączy się 
z Internetem podczas sprawdzania 
aktualizacji.

• Wybierz Zmień harmonogram, 
aby zmienić sposób sprawdzania 
aktualizacji dla Windows Mobile® 
przez program Windows Update.

13.7 Porady dotyczące oszczędzania akumulatora
To, na jak długo wystarczy energii zgromadzonej w akumulatorze, 
zależy od jego typu oraz sposobu użytkowania urządzenia MDA Vario III.  
Spróbuj stosować się do poniższych zaleceń, aby przedłużyć trwałość 
akumulatora: 

• Kiedy urządzenie MDA Vario III nie jest używane, naciśnij przycisk 
ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz.

• Naciśnij ikonę Akumulator (  ) na ekranie Dzisiaj. Na karcie  
Zaawansowane ekranu ustawień Zasilanie można określić, kiedy 
urządzenie MDA Vario III ma wyłączać ekran w celu oszczędzenia 
energii akumulatora. Dla uzyskania optymalnego czasu pracy przy 
zasilaniu akumulatorowym, czas ten należy ustawić na � minuty lub na 
czas krótszy.

• Urządzenie MDA Vario III powinno być podłączone do zewnętrznego 
źródła zasilania przez zasilacz, kiedy tylko jest to możliwe,  
a w szczególności podczas korzystania z karty pamięci albo modemu 
lub innych urządzeń peryferyjnych.

• Dostosuj ustawienia podświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji, 
zapoznaj się z tematem „Wyłączanie podświetlenia po określonym 
czasie” w rozdziale �.
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• Jeżeli wiadomo, że znajdujesz się poza zasięgiem sieci Wi-Fi, wyłącz 
Wi-Fi. Wyszukiwanie sieci zużywa dużo energii. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat Wi-Fi, patrz rozdział 10.

• Wyłącz Bluetooth, kiedy go nie używasz. Ustawiaj tryb widoczności 
MDA Vario III dla innych urządzeń tylko wtedy, gdy próbujesz 
ustanowić powiązanie Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat Bluetooth, patrz rozdział 10.

• Zmniejsz głośność.

• Zamykaj programy pobierające dużo energii, takie jak Aparat fotograf, 
po zakończeniu ich używania. Upewnij się, że programy zostały 
zakończone i nie działają nadal w tle.
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14.1 Szybkie wybieranie głosowe
Ta funkcja umożliwia nagranie znaczników głosowych, za pomocą których 
można potem wybierać numery lub uruchamiać programy.

Tworzenie znacznika głosowego dla numeru telefonu
1. Wybierz Start > Kontakty, aby otworzyć listę kontaktów.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Naciśnij i przytrzymaj żądany kontakt, a następnie wybierz polecenie 
Dodaj znacznik głosowy.

• Wskaż żądany kontakt, a następnie wybierz Menu > Dodaj znacznik 
głosowy.

• Wybierz żądany kontakt, aby wyświetlić ekran zawierający 
szczegółowe informacje o kontakcie, a następnie wybierz Menu > 
Dodaj znacznik głosowy.

3. Wybierz numer telefonu, dla którego chcesz utworzyć znacznik 
głosowy, a następnie naciśnij przycisk Nagraj (  ).

4. Po zakończeniu nagrywania, ikona Komenda głosowa (  ) zostanie 
wyświetlona z prawej strony danego elementu.

Wybierz żądany numer telefonu.

Naciśnij przycisk Nagraj w celu 
rozpoczęcia nagrywania.

5. Po utworzeniu znacznika głosowego dla elementu możesz wykonać 
jedną z poniższych czynności:
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• Naciśnij przycisk Nagraj (  ) w celu ponownego utworzenia 
znacznika głosowego.

• Naciśnij przycisk Odtwórz (  ) w celu odtworzenia znacznika 
głosowego.

• Naciśnij przycisk Usuń (  ) w celu usunięcia znacznika głosowego.

Porada Aby zapewnić precyzję rozpoznawania głosu, nagrywanie znacznika głosowego 
powinno odbywać się w cichym miejscu.

Tworzenie znacznika głosowego dla programu
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Szybkie wybieranie 

głosowe.
2. Na karcie Aplikacja wyświetlana jest lista wszystkich programów 

zainstalowanych w urządzeniu MDA Vario III. Procedura tworzenia 
znacznika głosowego dla programu jest taka sama, jak procedura 
tworzenia znacznika głosowego dla numeru telefonu.

3. Po utworzeniu znacznika głosowego dla programu, będzie można 
uruchomić ten program, wypowiadając nagrany znacznik głosowy po 
naciśnięciu przycisku POLECENIE GŁOSOWE.

Wykonywanie połączeń lub uruchamianie programów  
z użyciem znaczników głosowych

1. Naciśnij przycisk POLECENIE GŁOSOWE.
2. Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego wypowiedz znacznik 

głosowy przypisany do wybieranego numeru telefonu lub uruchamianego 
programu. System powtórzy znacznik głosowy, a następnie automatycznie 
wybierze numer lub uruchomi program.

Uwaga Jeżeli system nie rozpoznaje Twojego głosu, spróbuj ponownie. Mów wyraźniej 
i zredukuj otaczający hałas. 

Przeglądanie i testowanie utworzonych znaczników głosowych
1. Wybierz Start > Ustawienia > karta Osobiste > Szybkie wybieranie 

głosowe.
2. Na karcie Znacznik głosowy wyświetlana jest lista, zawierająca 

wszystkie utworzone znaczniki głosowe. Wybierz żądaną pozycję  
z listy i wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Naciśnij przycisk Nagraj (  ) w celu ponownego utworzenia 

znacznika głosowego.
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• Naciśnij przycisk Odtwórz (  ) w celu odtworzenia znacznika 
głosowego.

• Naciśnij przycisk Usuń (  ) w celu usunięcia znacznika głosowego.

14.2 Menedżer MIDletów
MIDlety są aplikacjami języka Java działającymi na urządzeniach przenośnych. 
Urządzenie MDA Vario III obsługuje standard Java � Micro Edition, J�ME. 
Program Menedżer MIDletów umożliwia pobieranie aplikacji Java, takich 
jak gry oraz narzędzia przeznaczone specjalnie dla urządzeń mobilnych. 
Niektóre aplikacje języka Java i gry są już zainstalowane w MDA Vario III. 
Program Java Menedżer MIDletów umożliwia jednak instalowanie i zarządzanie 
dodatkowymi aplikacjami J�ME, pobranymi z Internetu. 

Instalowanie MIDletów z Internetu
1. Mając połączenie z Internetem, zlokalizuj w sieci MIDlet lub pakiet 

MIDletów.

2. Wybierz MIDlet lub pakiet MIDletów do pobrania.

3. Potwierdź wybór i rozpocznij pobieranie.

4. Uruchom plik(i) w celu rozpoczęcia instalacji.

Instalowanie MIDletów z komputera PC
MIDlety lub pakiety MIDletów można zainstalować w urządzeniu MDA Vario III 
z komputera PC, korzystając z kabla USB do synchronizacji lub łącza Bluetooth. 
MIDlety skopiowane do urządzenia MDA Vario III są automatycznie zapisywane 
w folderze Moje dokumenty. Plik(i) MIDlet można jednak skopiować  
z komputera PC do dowolnego z następujących folderów tymczasowych 
w urządzeniu MDA Vario III, skąd program Menedżer MIDletów może je 
zainstalować.

• Pamięć urządzenia: ../Moje urządzenie/Moje dokumenty/Moje MIDlety

• Karta pamięci: ../Moje urządzenie/Karta pamięci

Uwaga Jeśli w folderze Moje dokumenty nie ma folderu Moje MIDlety, folder  
o takiej nazwie można utworzyć. Folder o nazwie Karta pamięci pojawia się 
automatycznie po włożeniu karty pamięci do urządzenia MDA Vario III.
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Instalowanie MIDletu lub pakietu MIDletów
1. Wybierz  Start > Programy > Menedżer MIDletów > Menu > Instaluj >  

Lokalnie.

2. Wybierz na liście MIDlet lub pakiet MIDletów, który chcesz zainstalować.

3. Potwierdź polecenie instalacji.

Uwaga W celu usunięcia pliku MIDlet z tymczasowego folderu należy wybrać  
i przytrzymać ten plik, a następnie wybrać w menu podręcznym polecenie 
Usuń.

Uruchamianie MIDletów w urządzeniu MDA Vario III
1. Wybierz Start > Programy > Menedżer MIDletów.

2. Wybierz MIDlet do uruchomienia. 

Przeglądanie listy aktualnie uruchomionych MIDletów
Wybierz przycisk strzałki w dół, w górnym lewym narożniku ekranu programu 
Menedżer MIDletów, a następnie wybierz Uruchomione.

Uwaga Aby przejrzeć ostatnio używane MIDlety, wybierz Pokaż > Ostatnie.

Zatrzymywanie uruchomionego MIDletu 
1. Wybierz przycisk strzałki w dół w górnym lewym narożniku ekranu 

programu Menedżer MIDletów, a następnie wybierz Uruchomione.

2. Naciśnij i przytrzymaj MIDlet na ekranie Uruchomione MIDlety,  
a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj.

Uwaga Aby zatrzymać wszystkie MIDlety uruchomione w urządzeniu MDA Vario III, 
wybierz Menu > Zatrzymaj wszystkie.

Zarządzanie MIDletami i pakietami MIDletów
MIDlety można organizować w grupach oraz definiować niestandardowe grupy 
MIDletów. Można również zmienić domyślne ustawienia MIDletów.

Przydzielanie MIDletu lub pakietu MIDletów do grupy
Jeżeli zainstalowałeś kilka MIDletów lub pakietów MIDletów w urządzeniu 
MDA Vario III, możesz je przydzielić do grup.

1. Wybierz i przytrzymaj MIDlet lub pakiet MIDletów, a następnie wybierz 
polecenie Grupuj.
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2. Wybierz wstępnie zdefiniowaną grupę lub wybierz polecenie Nowa, 
jeśli chcesz utworzyć grupę niestandardową, a następnie wybierz 
przycisk OK.

Po przypisaniu MIDletów lub pakietów MIDletów do odpowiednich grup, 
nazwy tych grup pojawią się w menu Pokaż i będziesz mógł je wyświetlać 
uporządkowane według grup.

Wybieranie sposobu sortowania
1. Wybierz przycisk ze strzałką w dół w lewym górnym narożniku ekranu 

Menedżera MIDletów, aby otworzyć menu Sortuj według.

2. Wybierz sortowanie według Nazwy lub według Rozmiaru.

Zmiana wyświetlanej nazwy MIDletu
1. Wybierz i przytrzymaj MIDlet, a następnie wybierz Zmień nazwę.

2. Wprowadź nową nazwę dla MIDletu, a następnie wybierz przycisk OK.

Uwaga Nie można zmienić nazwy pakietu MIDletów.

Odinstalowanie MIDletu lub pakietu MIDletów
Przed odinstalowaniem MIDletu lub pakiet MIDletów należy upewnić się, że nie 
jest uruchomiony.

1. Wybierz i przytrzymaj MIDlet lub pakiet MIDletów, a następnie wybierz 
polecenie Odinstaluj.

2. Potwierdź, stukając przycisk OK. 

Uwaga Nie można odinstalować jednego MIDletu z pakietu MIDletów ;  
można odinstalować tylko cały pakiet MIDletów.

Sprawdzanie przestrzeni przechowywania
Wybierz Menu > Informacje o systemie na ekranie programu Menedżer 
MIDletów, aby sprawdzić, ile przestrzeni przechowywania wykorzystują 
MIDlety. 

Wybieranie typu połączenia
Wybierz Menu > Wybierz typ siecina ekranie programu Menedżer MIDletów  
i wybierz typ połączenia, z którego będziesz korzystać przy pobieraniu 
MIDletów do urządzenia MDA Vario III. 
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A.1 Informacje wymagane przepisami

Oficjalne numery identyfikacyjne
Wymagany przepisami oficjalny numer identyfikacyjny tego urządzenia to 
KAIS130.
Aby urządzenie działało długo, niezawodnie i bezpiecznie, z modelem KAIS130 
należy używać wyłącznie wymienione niżej akcesoria.
Akumulator posiada numer modelu KAIS160.
Uwaga Produkt ten może być podłączany do źródła zasilania klasy � lub klasy �, 

oznaczonego jako „Limited Power Source”, o napięciu znamionowym � V (prąd 
stały) i maksymalnym natężeniu 1 A.

Zgodność z normami Unii Europejskiej
Produkty noszące oznaczenie CE są zgodne z dyrektywami o urządzeniach 
radiowych i telekomunikacyjnych (��/�/EC), o zgodności elektromagnetycznej 
(��/��6/EEC) oraz o niskonapięciowych urządzeniach elektrycznych (7�/��/
EEC), opublikowanymi przez Wspólnotę Europejską.
Zgodność z tymi dyrektywami oznacza także zgodność z następującymi 
normami europejskimi (w nawiasach podano równoznaczne standardy 
międzynarodowe):

• EN 60950-1 (IEC 60950-1) 
Bezpieczeństwo sprzętu komputerowego.

• ETSI EN 301 511
 Globalny system komunikacji mobilnej (GSM); zharmonizowana norma 

europejska EN dla stacji mobilnych działających w pasmach GSM 
�00 i GSM 1�00, uwzględniająca podstawowe wymagania artykułu 
�.� dyrektywy o urządzeniach radiowych i telekomunikacyjnych  
(1���/�/EC).

• ETSI EN 301 489-1
 Zgodność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); 

norma zgodności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca sprzętu  
i usług radiowych; część 1: Ogólne wymagania techniczne.

• ETSI EN 301 489-7
 Zgodność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); 

norma zgodności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca sprzętu  
i usług radiowych; część 7: Wymagania szczegółowe dla radiowych 
urządzeń mobilnych i przenośnych oraz wyposażenia dodatkowego 
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cyfrowych komórkowych systemów radiowych i telekomunikacyjnych 
(GSM i DCS).

• ETSI EN 301 489-17
 Zgodność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); 

norma zgodności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca sprzętu i usług 
radiowych; część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowej 
transmisji danych w paśmie �,� GHz oraz wysokowydajnych urządzeń 
RLAN działających w paśmie � GHz.

• EN 301 489-24
 Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego 

(ERM) — Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla 
urządzeń i systemów radiowych — Część ��: Wymagania szczegółowe dla 
urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego urządzeń przewoźnych 
i noszonych (UE) systemu IMT �000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem 
widma (UTRA).

• EN 301 908
 Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego 

(ERM) — Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci 
komórkowych trzeciej generacji IMT-�000.

• ETSI EN 300 328
 Zgodność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); 

szerokopasmowe systemy transmisji; urządzenia transmisji danych 
pracujące w paśmie IS �,� GHz wykorzystujące techniki modulacji  
z widmem rozproszonym.

• EN 50360:2001
 Standard określający zgodność telefonów komórkowych z podstawowymi 

ograniczeniami dotyczącymi oddziaływania pól magnetycznych na ludzkie 
ciało (�00 MHz - � GHz).

• EN 50371:2002
 Ogólny standard określający zgodność elektronicznych i elektrycznych 

urządzeń niskonapięciowych telefonów komórkowych z podstawowymi 
ograniczeniami dotyczącymi oddziaływania pól magnetycznych na 
ludzkie ciało (10 MHz - �00 GHz).
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Produkt może być wykorzystywany w następujących krajach:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

Środki bezpieczeństwa związane z wpływem częstotliwości 
radiowej

• Stosować tylko oryginalne akcesoria zalecane przez producenta albo 
akcesoria, które nie zawierają metali.

• Stosowanie nieoryginalnych lub niezalecanych przez producenta 
akcesoriów może spowodować naruszenie lokalnych przepisów  
w zakresie promieniowania radiowego; powinno się unikać korzystania 
z takich akcesoriów.

Wpływ sygnałów częstotliwości radiowej (RF)
Urządzenie zawiera nadajnik i odbiornik radiowy. Poziom promieniowanej 
mocy jest znacznie niższy od międzynarodowych limitów emisji sygnałów 
częstotliwości radiowej. Ograniczenia te stanowią część kompleksowych 
wytycznych i określają dozwolony poziom energii częstotliwości radiowej 
w urządzeniach powszechnego użytku. Opisywane wytyczne oparte są 
na standardach ustanowionych przez podmioty normalizacyjne Stanów 
Zjednoczonych oraz międzynarodowe:

• Amerykański Urząd Normalizacyjny (ANSI) IEEE. C��.1-1���
• Krajowa rada ds. ochrony przed promieniowaniem i jego pomiarów 

(NCRP). Raport �6. 1��6
• Międzynarodowa komisja ds. ochrony przed promieniowaniem 

niejonizującym (ICNIRP) 1��6
• Ministerstwo Zdrowia (Kanada), Kodeks bezpieczeństwa 6. Standardy 

obejmują normy gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób bez 
względu na wiek i stan zdrowia.

 Standard dopuszczalnego poziomu częstotliwości radiowej jest 
określany miarą SAR (specyficzny stopień absorpcji). Standard 
przewiduje znaczny margines bezpieczeństwa, co zapewnia dodatkową 
ochronę i pozwala uwzględnić różne sposoby użytkowania.
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 Podobnie jak w przypadku dowolnych innych urządzeń transmitujących 
fale radiowe, dla właściwego działania i bezpieczeństwa użytkownika 
podczas pracy urządzenia nie zaleca się nadmiernego zbliżania go do 
ciała.

 Urządzenie posiada wewnętrzną antenę. Należy używać tylko 
dostarczonej zintegrowanej anteny. Użycie niezatwierdzonych lub 
zmodyfikowanych anten może niekorzystnie wpływać na jakość 
połączeń oraz uszkodzić telefon, powodując obniżenie sprawności oraz 
przekroczenie poziomu specyficznego stopnia absorpcji (SAR) powyżej 
zalecanych wartości granicznych. Skutkiem takiego postępowania 
byłaby także niezgodność z lokalnymi wymaganiami przepisów prawa 
w kraju użytkowania. 

Aby zapewnić optymalną sprawność działania telefonu oraz poziom 
oddziaływania sygnałów częstotliwości radiowej zgodny z wartościami 
zalecanymi w odpowiednich normach, należy zawsze używać urządzenie tylko 
w jego normalnej pozycji użytkowej. Podczas wykonywania lub odbierania 
połączenia telefonicznego nie dotykać, ani nie trzymać niepotrzebnie 
urządzenia w rejonie umieszczenia anteny. Dotykanie rejonu umieszczenia 
anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączenia lub powodować, 
że urządzenie będzie pracować z wyższym poziomem energii niż wymagany. 
Unikanie dotykania rejonu umieszczenia anteny, gdy telefon JEST UŻYWANY, 
zapewnia optymalizację efektywności anteny oraz trwałości akumulatora.

Informacje dotyczące wskaźnika SAR
0,��� W/kg przy 10g (głowa), 1,66 W/kg przy 10g (ciało)

Telecommunications & Internet Association (TIA) — 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Rozruszniki serca
Stowarzyszenie producentów urządzeń medycznych Health Industry 
Manufacturers Association zaleca, aby telefon komórkowy trzymać w odległości 
przynajmniej 1� cm od rozrusznika serca w celu uniknięcia potencjalnego 
zakłócania pracy rozrusznika. Te zalecenia są zgodne z wynikami niezależnych 
badań i zaleceniami organizacji badań technologii bezprzewodowych Wireless 
Technology Research. Osoby z rozrusznikami serca:
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• powinny ZAWSZE nosić telefon przynajmniej 1� cm od rozrusznika, 
jeśli telefon jest włączony; 

• nie powinny nosić telefonu w kieszeniach na wysokości klatki piersiowej; 
• powinny przystawiać telefon do ucha po przeciwnej stronie rozrusznika. 

W razie wystąpienia jakiegokolwiek podejrzenia, że telefon zakłóca 
działanie rozrusznika serca, telefon należy natychmiast WYŁĄCZYĆ. 

Aparaty słuchowe
Niektóre telefony komórkowe pracujące w technologii cyfrowej mogą 
zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia 
takich zakłóceń może zajść konieczność skontaktowania się z usługodawcą lub 
działem pomocy technicznej i omówienia rozwiązań alternatywnych.

Inne urządzenia medyczne
W przypadku korzystania z dowolnego innego osobistego urządzenia 
medycznego należy skontaktować się z jego producentem w celu określenia, 
czy zapewniono w nim odpowiednie ekranowanie zapobiegające przenikaniu 
energii radiowej. W uzyskaniu takich informacji może pomóc lekarz.

Jeśli wymagają tego instrukcje zamieszczone w placówkach opieki zdrowotnej, 
w takich budynkach należy WYŁĄCZYĆ telefon. W szpitalach i innych 
placówkach opieki zdrowotnej może być wykorzystywany sprzęt podatny na 
działanie zewnętrznej energii radiowej.

Oświadczenie dotyczące dyrektywy WEEE
Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical 
and Electronic Equipment — WEEE), która weszła w życie na mocy prawa 
europejskiego 1� lutego �00� r., zapoczątkowała istotne zmiany w sposobie 
traktowania sprzętu elektrycznego po zakończeniu jego okresu eksploatacji.

Celem dyrektywy jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów 
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz promowanie ponownego 
wykorzystania, recyklingu oraz innych form odzysku w dążeniu do redukcji 
ilości odpadów.
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Symbol WEEE (pokazany z lewej strony) na produkcie lub jego 
opakowaniu oznacza, że produktu tego nie należy utylizować lub 
wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik 
ma obowiązek pozbywać się odpadów ze sprzętu elektronicznego 
lub elektrycznego przez dostarczenie ich do wyznaczonego 
punktu, w którym takie niebezpieczne odpady są poddawane 
recyklingowi. Gromadzenie odpadów tego typu w izolowanych 
miejscach oraz właściwe ich odzyskiwanie przyczynia się do ochrony 
środowiska. Ponadto, prawidłowy recykling sprzętu elektronicznego  
i elektrycznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie 
człowieka. Dodatkowe informacje o pozbywaniu się i odzyskiwaniu 
odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz punktach 
odbioru tego typu odpadów można uzyskać w lokalnych urzędach, 
w punktach zbiórki odpadów i wysypiskach, w miejscu, w którym 
zakupiono sprzęt lub u producenta sprzętu.

Zgodność z dyrektywą o stosowaniu niebezpiecznych 
substancji w urządzeniach
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
�00�/��/EC z �7 stycznia �00� r. na temat ograniczeń w stosowaniu pewnych 
niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych 
(RoHS) wraz z poprawkami.
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A.2 Dane techniczne
Informacje o systemie
Procesor Qualcomm MSM 7�00 �00 MHz

Pamięć - ROM : ��6 MB
- RAM : 1�� MB SDRAM
(Jest to łączna ilość pamięci ROM i RAM do wykorzystania i zapisywania 
danych. Ponieważ z pamięci korzysta system operacyjny i aplikacje 
oraz zapisywane są w niej dane, faktyczna ilość dostępnej pamięci 
jest mniejsza).

System operacyjny Windows Mobile® 6 Professional

Zasilanie
Akumulator Akumulator litowo-jonowy/litowo-polimerowy, 1��0 mAh

Czas ładowania �,� - � godziny

Szacunkowy 
czas pracy 
akumulatora

Czas pracy w 
trybie gotowości:

Do ��0 godzin, pliki UMTS. 
Do �6� godzin, pliki GSM.

Czas rozmowy: Do �6� minut w systemie UMTS 
Do ��0 minut w systemie GSM
Do 1�0 godzin na wideorozmowy 
(telefonia wideo)

Zasilacz prądu 
przemiennego

Zakres napięć/Częstotliwość: prąd przemienny o napięciu 
100 - ��0 V, �0/60 Hz
Parametry prądu wyjściowego (prąd stały): �V, 1A

Wyświetlacz
Typ ekranu LCD �,�” TFT-LCD z ekranem dotykowym

Rozdzielczość ��0 x ��0 z 6���6 kolorami

Wyrównanie W pionie i w poziomie

Moduł HSDPA / UMTS / GSM / GPRS / EDGE
Obsługiwane 
standardy

HSDPA/UMTS:  ��0, 1�00 i �100 Mhz 
HSDPA: do ��� kb/s w przypadku przesyłania 
i �,6 Mb/s w przypadku pobierania; 
UMTS: do ��� kb/s dla przesyłania i pobierania

GSM/GPRS/EDGE: moduł czterosystemowy (��0, �00, 1�00 
i 1�00 MHz)

Wewnętrzna 
antena

Tak
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Parametry fizyczne
Wymiary 11� mm (dł.) x �� mm (szer.) x 1� mm (wys.)

Masa 1�0 g (z akumulatorem)

Moduł aparatu fotograficznego
Typ Główny aparat fotograficzny: Kolorowy aparat fotograficzny z 

�-megapikselową matrycą CMOS, z funkcją automatycznego 
ustawiania ostrości
Drugi aparat fotograficzny: aparat z kolorową matrycą 
CMOS VGA

Rozdzielczość Zdjęcia: �0��x1��6, 1600x1�00 (UXGA), 1��0x�60 (SXGA), 
6�0x��0 (VGA), ��0x��0 (QVGA), 160x1�0 (QQVGA) 
Wideo: CIF (���x���), QVGA (��0x��0, zależnie od formatu 
nagrywania), QCIF (176x1��) i Sub-QCIF (1��x�6)

Zoom cyfrowy do �x

Połączenia
Port wejścia-
wyjścia

HTC ExtUSB™ (11-stykowe minizłącze USB oraz złącze audio 
w jednym złączu; USB �.0 Full-Speed).

Złącze anteny GPS Tak. Prosimy korzystać z zewnętrznej anteny GPS tylko  
o numerze modelu GA S120. 

Połączenia 
bezprzewodowe

Wi-Fi (IEEE �0�,11 b/g), Bluetooth �.0 z EDR

Audio
Mikrofon i Głośnik Wbudowany

Dźwięk dzwonka •  MP�, AAC, AAC+, WMA, WAV, i AMR-NB
•   �0 polifonicznych w standardowym formacie MIDI 0 i 1 

(SMF)/SP MIDI

Windows Media 
Player

MP�, WMA, MID, AMR, AWB, M�A
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Elementy sterujące i lampki
Przyciski •  �-kierunkowy panel NAWIGACJA

•  Przewijanie palcem i kadrowanie ekranu palcem
•  Pokrętło nawigacyjne
•  Dwa przyciski telefonu: ROZMOWA i ZAKOŃCZ
•   Dwa przyciski programów: Polecenie głosowe i Aparat 

fotograficzny
•  Przycisk START
•  Przycisk OK
•  Dwa PRZYCISKI PROGRAMOWE
•  Przycisk ZASILANIE
•  Przycisk RESET

Klawiatura 
sprzętowa

Klawiatura QWERTY z dwoma dodatkowymi PRZYCISKAMII 
PROGRAMOWYMI.

Diody LED Dioda LED z lewej strony (dwukolorowa) świeci światłem 
zielonym i żółtym sygnalizując stan gotowości UMTS/GSM, 
wiadomość, stan sieci, powiadomienie oraz stan ładowania 
akumulatora. Migocze czerwonym światłem, gdy poziom 
naładowania akumulatora osiąga wartość �% lub mniejszą.

Dioda LED z prawej strony migocze niebieskim światłem 
sygnalizując włączenie zasilania systemu Bluetooth oraz 
gotowość do transmisji sygnału Bluetooth lub migocze 
zielonym światłem wskazując stan komunikacji Wi-Fi 
(kiedy włączona jest zarówno funkcja Bluetooth, jak  
i Wi-Fi, migocze na przemian niebieskim i zielonym 
światłem). Żółte światło sygnalizuje powiadomienie GPS.  

Gniazda rozszerzeń
Gniazdo kart microSD™ (zgodność ze standardem SD �.0)
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A
A�DP  17�
ActiveSync  ��

- Comm Manager  166
- konfigurowanie  ��
- przegląd  �0
- synchronizacja  ��, 1��

Adobe Reader LE  ��, 1��
- nawigacja w dokumencie  1��
- wyszukiwanie tekstu w 

dokumencie  1��
- zakończ  1��

Akumulator
- informacje dotyczące 
akumulatora  �6
- ładowanie akumulatora  ��
- oszczędzanie energii 
akumulatora  ���
- sprawdzanie stanu naładowania  �1

Alarm  �7
Anti-Virus  ��, 161
Aparat fotograficzny

- dane techniczne  ���
- elementy sterujące  �07
- formaty plików  �07
- ikony  �07
- przegląd  ��
- tryby przechwytywania  �06, �07

B
Bluetooth

- Eksplorator Bluetooth  ��, 1�1
- powiązanie (kojarzenie)  177
- przegląd  176
- SIM Access Profile (SAP)  7�

- słuchawka nagłowna stereo  17�
- słuchawka nagłowna zestawu 

głośnomówiącego  17�
- synchronizacja  �7
- tryby  176
- udostępniony folder Bluetooth  1�1
- widoczny  176, 177
- włącz i wyłącz  166
- Współużytkowanie plików 

Bluetooth  1�1

C
Calendar  ��
Centrum obsługi urządzeń Windows 

Mobile  �1
Comm Manager  ��, 166
Contacts  ��
Czyszczenie pamięci  ��0

D
Dane techniczne  ���
Direct Push  1�0, 166
dodatek Plug-in

- HTC Home  ��
Dodawanie i usuwanie programów  ��6
Dodawanie załącznika do 
wiadomości  1�1
Dostosowywanie

- ekran Dzisiaj  7�
- menu Start  �1

Dźwięk dzwonka  �1, ���
Dźwięki i powiadomienia  ��
Dzwonek  166
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E
e-mail

- ustawienia (POP�/IMAP�)  , �0�
Ekran Biblioteka (Windows Media 

Player Mobile)  ��1
Ekran Dzisiaj  ��, 7�
Ekran Odtwarzanie (Windows Media 

Player Mobile)  ��1
Ekran Przeglądanie (Aparat 

fotograficzny)  �1�
Ekran Teraz odtwarzane (Windows 

Media Player Mobile)  ��1
Eksplorator Bluetooth  ��
Eksplorator plików  ��
Emotikon  1��
Excel Mobile  ��

G
Głośność  6�
GPRS  170
GPRS Monitor  1��
GPS  �6, 1�0, 1��
Gry  ��

H
Hasło  ��
Help  ��
HTC Home  ��

I
Identyfikator urządzenia  ��
IMAP�  1�7
Informacje o licencjach i plikach 

chronionych  ��1

Informacje o systemie  ���
Informacje wymagane przepisami  ���
Internet  167
Internet Explorer Mobile  ��, 17�

K
Kalendarz  106
Kalibracja  �0
Kalkulator  ��
Karta pamięci

- kopiowanie plików  1��
- sprawdzanie wolnego miejsca  ��7

Karta SIM  �6
Klawiatura

- ekranowa  ��
- Klawiatura sprzętowa (QWERTY)  ��
- skróty  1�6

Kontakty  100
Kopiowanie i zarządzanie plikami  1��
Kopiuj

- kontakty na kartę SIM  10�
- kontakty z karty SIM  

do urządzenia  10�
- pliki multimedialne z komputera PC 

do urządzenia  ���
Książka telefoniczna  100

M
Menedżer audio  ��, ��7
Menedżer MIDletów  ��, ���

- instalowanie MIDletów  
z Internetu  ���

- instalowanie MIDletów z 
komputera PC  ���

- odinstalowanie MIDletów i 
pakietów MIDletów  ��0
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- zarządzanie MIDletami i pakietami 
MIDletów  ���

Menedżer SIM  10�
- kontakty na kartę SIM  10�
- kontakty z karty SIM  

do urządzenia  10�
- przegląd  �6
- tworzenie kontaktu SIM  10�
- wykonywanie połączenia  6�

menu Start  �1
Messaging

- overview  ��
Metody wprowadzania

- Klawiatura  ��
- Symbol Pad  ��

Modem USB  176
MP� Trimmer  ���

N
Nagrywanie notatki głosowej  11�
Nazwa urządzenia  ��
Notatki  ��, �6, 11�

O
Obsługa wiadomości  11�

- POP�  1�7
Odbieranie/kończenie połączenia  6�
Odbieranie połączenia  6�
Odpowiadanie na wiadomość  1��, 1��
Odpowiadanie na wiadomość 

obrazkową  1�6
Odtwarzacz muzyki  ���
Odtwarzanie plików  

multimedialnych  ���
Office Mobile  ��
Otwieranie pliku PDF  1��

P
Pamięć  ��6, ���
Panel szybkiego dostępu do ustawień 

aparatu fotograficznego  �10
Panel wprowadzania  ��
Phone  ��
PIN  60, ��
Pobieranie wiadomości  1��
Poczta e-mail  1�6, 1�7

- IMAP�  1�7
- kreator instalacji  1�7
- POP�  1�7
- ustawienia (POP�/IMAP�)  1�0
- wyszukiwanie  �7
- zabezpieczenia  1�7

Poczta głosowa  6�
Podgląd

- wiadomość MMS  1��
Podpis cyfrowy

- weryfikacja  1��
Podpisywanie cyfrowe  

wiadomości  1��, 1��
Podświetlenie  ��
Pogoda  �6
Połączenie alarmowe  7�
Połączenie głosowe  6�
Połączenie konferencyjne  66
Połączenie międzynarodowe  7�
Połączenie telefoniczne  17�
Połączenie wideo  67
Połącz urządzenie z Internetem

- konfigurowanie połączenia GPRS  170
- konfigurowanie połączenia 

telefonicznego do usługodawcy 
internetowego  17�

- uruchamianie połączenia  17�
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Połącz z Internetem  167
POP�  1�7
PowerPoint Mobile  ��
Powiększenie (Aparat fotograficzny)  �10
problem z połączeniem  

synchronizacji  �6
Program Obrazy i wideo

- formaty plików  �1�
- przegląd  ��

Programs
- Calendar  ��
- Contacts  ��
- Excel Mobile  ��
- Help  ��
- Internet Explorer Mobile  ��
- Office Mobile  ��
- Phone  ��
- PowerPoint Mobile  ��
- QuickGPS  �6
- STK  �6
- Word Mobile  ��

Program uruchamiający  ��
Programy

- TomTom NAVIGATOR  �6, 1��
- Word Mobile  1��

Przeglądanie stron sieci Web  17�
Przesyłanie wiadomości dalej  1��
Przycisk X  ��7
Przypisywanie programów lub skrótów 

przyciskom sprzętowym  �6

Q
QuickGPS  �6, 1��

R
Redagowanie wiadomości  1�0

Rejestrator głosu  �6, 11�, 11�
Resetowanie

- resetowanie częściowe  ���
- resetowanie pełne  ���

Resetowanie częściowe  ���
Rozłączanie usług danych  166
Rozmiar tekstu

- ekran  ��
Rysowanie  11�

S
SAPSettings  7�
Secure/Multipurpose Internet Mail 

Extension (S/MIME)  1�7
Serwer Exchange

- programowanie czasu 
synchronizacji  1��

SIM Access Profile (SAP)  7�
Skrócone menu przycisku X  ��
Skróty  ��, 1�6
Smart Dialing  71
SPB GPRS Monitor  �6
Spb GPRS Monitor  1��
Sprite Backup  �6, 1��
STK (SIM Tool Kit) Service  �6
Streaming Media  �6, ���
Strona główna  ��
Synchronizuj

- ActiveSync  ��
- informacji Outlook z komputerem  ��
- programowanie czasu 

synchronizacji z serwerem 
Exchange  1��

- przez łącze Bluetooth  �7
- Windows Media Player  ��
- Windows Media Player Mobile  ���
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- zmiana typów informacji  �6
Szybkie Wybieranie Głosowe

- przegląd  �6, ��6
- wykonywanie połączenia lub 

uruchamianie programu  ��7
Szybkie wybieranie numerów  6�
Szyfrowanie wiadomości  1��, 1��

T
Telefon  60, 6�
Telefony samochodowe  7�
TomTom NAVIGATOR  �6, 1��
Ton klawiatury  ��
TouchFLO  �0
Transmisja

- przez łącze Bluetooth  17�
Tryb głośnomówiący  66
Tryb przechwytywania Panorama  �07
Tryb przechwytywania Seria  �07
Tryb przechwytywania Sport  �07
Tryb przechwytywania Temat ze 

zdjęciem  �07
Tryb przechwytywania Wideo MMS  �07
Tryb przechwytywania Zdjęcie 

kontaktu  �07
Tworzenie kopii zapasowej danych  1��
Typ dzwonka  �1

U
Udostępnianie Internetu  ��, 17�
Ulubione osoby  �6
USB do komputera PC  �7
Usługi telefoniczne  ��
Ustawianie muzyki jako dźwięku 

dzwonka  ���
Ustawienia  7�, ��

Ustawienia (karta Osobiste)
- Blokada  �7
- Dzisiaj  �7
- Dźwięki i powiadomienia  �7
- Dźwięk przesuwania klawiatury  �7
- Informacje o właścicielu  �7
- Menu  �7
- Przyciski  �7
- Szybkie Wybieranie Głosowe  �7
- Telefon  �7
- Wprowadzanie danych  �7

Ustawienia (karta Połączenia)
- Bezprzewodowa sieć LAN  �0
- Bluetooth  �0
- Połączenia  �0
- Transmisja  �0
- Typ linii CSD  �0
- USB do komputera PC  �0
- Usługa SMS  �0
- Ustawienia GPRS  �0
- Wi-Fi  �0

Ustawienia (karta System)
- ARW mikrofonu  ��
- Blokada klawiatury  ��
- Certyfikaty  ��
- Czyszczenie pamięci  ��
- Ekran  ��
- GPS  ��
- Informacje  ��
- Informacje o urządzeniu  ��
- Pamięć  ��
- Podświetlenie  ��
- Przycisk X  ��
- Raportowanie błędów  ��
- SAPSettings  ��
- Szyfrowanie  ��
- TouchFLO  ��
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- Ustawienia regionalne  ��
- Usuń programy  ��
- Zasilanie  ��
- Zegar i alarmy  ��

Ustawienia aparatu fotograficznego  �1�
Ustawienia podstawowe  7�
Ustawienia regionalne  7�
Ustawienia telefonu  �1

W
Weryfikacja podpisu cyfrowego  1��
Wi-Fi  �0, 166, 167
Wiadomości tekstowe  11�
Wiadomość obrazkowa  1�0

- dodawanie klipu audio  1��
- dodawanie tekstu  1��
- dodawanie zdjęcia/klipu wideo  1��
- lista zablokowanych numerów  1�6
- odpowiadanie na wiadomość  1��
- przeglądanie wiadomości  1��
- tworzenie i wysyłanie  1��

Wiadomość SMS  11�, 1�0
Wibracja  6�
wibracja  �1
Wibruj  166
Windows Media Player Mobile

- formaty plików  ��0
- menu  ��1
- przegląd  �6
- rozwiązywanie problemów  ���

Windows Update  ��, ��1
Włączanie i wyłączanie funkcji telefonu  

61, 166
Włączanie i wyłączanie urządzenia  ��
Word Mobile  ��, 1��

Wybieranie numeru dostępowego 
usługodawcy internetowego  17�

Wykluczenie własnego adresu e-mail 
przy odpowiadaniu wszystkim  1��

Wykonywanie połączenia
- z funkcji Szybkie wybieranie 

numerów  6�
- z Historii połączeń  6�
- z Kontaktów  6�
- z programu Menedżer SIM  6�
- z programu Telefon  6�

Wyłącz mikrofon  67
Wymiary i ciężar  ���
Wysyłanie wiadomości  1�0
Wyszukiwanie  �6, �7
Wyszukiwanie kontaktu

- online  1�6
- w urządzeniu  10�

Wyszukiwanie w pomocy  �7

Z
Zadania  �6, 110
Załączniki  1��
Zamienianie/przełączanie połączeń  66
Zarządzanie prawami dostępu do 

dokumentów cyfrowych  
(DRM)  ��1

Zawieszanie połączenia  66
Zegar i alarmy  ��, 7�
ZIP

- otwieranie pliku ZIP i 
wyodrębnianie plików  1�6

- przegląd  �6, 1�6
- tworzenie archiwum  1�7

Zmiana
- rozmiaru tekstu na ekranie  ��
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Znacznik głosowy
- tworzenie

- dla numeru telefonu  ��6
- dla programu  ��7

- wykonywanie połączenia lub 
uruchamianie programu  ��7

Znajdowanie
- informacji o urządzeniu  ��1
- numeru wersji systemu 

operacyjnego  ��0
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23, Xinghua Rd., 
  Taoyuan 330, Taiwan 

     
High Tech Computer, Corp.

Deklaracja Zgodno ci
Przeznaczony do u ycia w UE

Dotyczy: 

Telefon Pocket PC                                                             

(Opis Produktu) 

KAIS130                                                            

(Nazwa Produktu) 

MDA Vario III__                 

(Brand/ Marketing Name) 

High Tech Computer Corp.                      

(Producent) 

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan               

(Adres Producenta) 

Niniejszym deklarujemy, e przeprowadzono wszystkie istotne zestawy testów oraz, e product o 

nazwie jak powy ej jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC: 

1. Zdrowie (Artyku  3.1.a Dyrektywa R&TTE) 

Standardy: EN 50360, EN50361

2. Bezpiecze stwo (Artyku  3.1.a Dyrektywa R&TTE) 

Standardy: EN 60950-1: 2001

3. Kompatybilno  elektromagnetyczna (Artyku  3.1.b Dyrektywa R&TTE) 

Standardy: EN 301489-1 v1.6.1, EN 301489-7 v1.2.1,

EN 301489-17 v1.2.1, EN301489-24 v1.2.1

4. Wydajno  spectrum cz stotliwo ci radiowej (Artyku  3.2 Dyrektywa R&TTE) 

Standardy: EN 300328 v1.6.1, EN 301511 v9.0.2,

EN301908-1 v2.2.1, EN301908-2 v3.2.1

Osoba odpowiedzialna za wystawienie deklaracji: 

                             

(Nazwisko I podpis) 

Peter Chiang / Sales Director                       

(Stanowisko / Tytu )

Taiwan                         6/1/2006                       

(Miejsce)     (Data) 
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