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1 ∆ήλωση του HP iPAQ

Πρέπει να δηλώσετε το HP iPAQ στη Hewlett-Packard προκειµένου να µπορείτε:

● Να έχετε πρόσβαση σε υποστήριξη και υπηρεσίες και να εκµεταλλευτείτε στο έπακρο τα προϊόντα
ΗΡ που διαθέτετε.

● Να διαχειρίζεστε το προφίλ σας.

● Να εγγραφείτε σε δωρεάν ειδοποιήσεις υποστήριξης, ενηµερώσεις λογισµικού και εξατοµικευµένα
ενηµερωτικά δελτία.

Αφού δηλώσετε το HP iPAQ, θα λάβετε ένα e-mail σχετικά µε ειδικές προσφορές και προωθήσεις. Για
να δηλώσετε το HP iPAQ ή να ενηµερώσετε την ταχυδροµική σας διεύθυνση ή τη διεύθυνση του e-mail
σας µετά τη δήλωση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.register.hp.com. Για να επεξεργαστείτε το
προφίλ σας online, θα πρέπει να εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό δήλωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η δήλωση δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές.

1
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2 Περιεχόµενα συσκευασίας

Η εικόνα αυτή δείχνει τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στη συσκευασία του HP iPAQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα περιεχόµενα της συσκευασίας µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το µοντέλο.

(1) HP iPAQ 600 Series Business Navigator

(2) Γραφίδα

(3) Αφαιρούµενη/επαναφορτιζόµενη µπαταρία πολυµερών λιθίου 1590 mAh

(4) Getting Started CD µε επιπλέον λογισµικό

(5) Τεκµηρίωση του HP iPAQ

(6) Ενσύρµατο στερεοφωνικό σετ ακουστικών-µικροφώνου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ακρόαση από προσωπικό στερεοφωνικό εξοπλισµό στη µέγιστη ένταση για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή. Για να µειώσετε τον κίνδυνο απώλειας ακοής, µην
πραγµατοποιείτε ακρόαση από προσωπικό στερεοφωνικό εξοπλισµό σε πλήρη ένταση για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Η HP συνιστά τη χρήση του σετ ακουστικών-µικροφώνου της Merry (κωδικός εξαρτήµατος
455673-001), που περιλαµβάνεται µε το HP iPAQ.

(7) Τροφοδοτικό AC

(8) Καλώδιο φόρτισης/συγχρονισµού mini-USB

(9) Προστατευτική µεµβράνη οθόνης
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3 Στοιχεία

Γνωρίστε τα διάφορα στοιχεία του HP iPAQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ∆εν είναι διαθέσιµα όλα τα µοντέλα ή όλες οι λειτουργίες σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Στοιχεία πρόσοψης

Στοιχείο Λειτουργία

(1) Οθόνη αφής Χρησιµοποιείται για προβολή των περιεχοµένων στην οθόνη.
Χρησιµοποιήστε τη γραφίδα για να επιλέξετε στοιχεία, να περιηγηθείτε
στα µενού, να αλλάξετε τις ρυθµίσεις των λειτουργιών και να παίξετε
παιχνίδια.

(2) ∆εξί προγραµµατιζόµενο
πλήκτρο

Πατήστε το για να εκκινήσετε την εφαρµογή HP Shortcuts από την
οθόνη Σήµερα.

(3) Πλήκτρο τερµατισµού Πατήστε το για να τερµατίσετε µια τηλεφωνική κλήση.

(4) Πλήκτρο backspace/διαγραφής Πατήστε το πλήκτρο backspace/διαγραφής για να διαγράψτε κείµενο,
σβήνοντας ένα χαρακτήρα τη φορά.

(5) Πλήκτρο Εnter Πατήστε το για να ανοίξετε µια εφαρµογή ή να εισαγάγετε αλλαγή
γραµµής κατά την πληκτρολόγηση µηνυµάτων.

(6) Κεραία Wi-Fi Εντοπίζει σηµεία σύνδεσης Wi-Fi.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το στοιχείο αυτό δεν είναι ορατό εξωτερικά.
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Στοιχείο Λειτουργία

(7) Πλήκτρο λειτουργίας Πατήστε το για να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή στη λειτουργία
αναµονής. Πατήστε το παρατεταµένα για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το HP iPAQ.

(8) Τροχός πλοήγησης αφής Χρησιµοποιήστε τον για να περιηγηθείτε και να πραγµατοποιήσετε
κύλιση µεταξύ των στοιχείων που εµφανίζονται στην οθόνη.

(9) Πληκτρολόγιο Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου για να εισαγάγετε
κείµενο, να καλέσετε αριθµούς ή να περιηγηθείτε στα µενού.

(10) Πλήκτρο κατακόρυφης/
οριζόντιας προβολής

Πατήστε το για να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ οριζόντιας και
κατακόρυφης προβολής.

(11) Κεραία Bluetooth Εντοπίζει και εκπέµπει σήµατα Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το στοιχείο αυτό δεν είναι ορατό εξωτερικά.

(12) Πλήκτρο ΟΚ Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(13) Πλήκτρο των Windows Πατήστε το για να εµφανιστεί το µενού Έναρξη.

(14) Πλήκτρο απάντησης/
αποστολής

Πατήστε το για να απαντήσετε σε µια κλήση ή να εµφανίσετε το
πληκτρολόγιο οθόνης.

(15) Αριστερό προγραµµατιζόµενο
πλήκτρο

Πατήστε το για να εκκινήσετε την εφαρµογή Μηνύµατα από την οθόνη
Σήµερα.

(16) Ενδεικτικές λυχνίες ● Σταθερά αναµµένη πορτοκαλί – Φόρτιση

● Αναβοσβήνει πορτοκαλί – Λήψη µίας ή περισσότερων
ειδοποιήσεων

● Σταθερά αναµµένη πράσινη – Πλήρης φόρτιση

● Αναβοσβήνει κόκκινη – Προειδοποίηση χαµηλής µπαταρίας

● Αναβοσβήνει πράσινη – Εντός περιοχής κάλυψης GPRS/GSM/
EDGE/WCDMA/3G

● Αναβοσβήνει µπλε – Ενεργοποιηµένη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth

● Σβηστή µπλε – Απενεργοποιηµένη λειτουργία Wi-Fi και Bluetooth

Στοιχεία πάνω και κάτω πλευράς

Στοιχείο Λειτουργία

(1) Πλήκτρο σίγασης Χρησιµοποιήστε το για να θέσετε το HP iPAQ σε αθόρυβη λειτουργία.

(2) Θύρα φόρτισης/επικοινωνίας Χρησιµοποιήστε τη για να συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης/
συγχρονισµού mini-USB (WMDC για Windows Vista και ActiveSync
για Windows XP).

(3) Επαναφορά Χρησιµοποιήστε το για να πραγµατοποιήσετε επαναφορά του HP iPAQ.
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Στοιχείο Λειτουργία

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Εάν πραγµατοποιήσετε επαναφορά του HP iPAQ πριν
το απενεργοποιήσετε, ενδέχεται να καταστραφούν τα δεδοµένα που
υπάρχουν στο HP iPAQ. Κατά την πραγµατοποίηση επαναφοράς, θα
χάσετε τα µη αποθηκευµένα δεδοµένα.

Στοιχεία αριστερής και δεξιάς πλευράς

Στοιχείο Λειτουργία

(1) Πλήκτρο ΟΚ Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(2) Τροχός τριών κατευθύνσεων Χρησιµοποιήστε τον για να περιηγηθείτε και να πραγµατοποιήσετε
κύλιση µεταξύ των στοιχείων που εµφανίζονται στην οθόνη και να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης,
µετακινήστε τον τροχό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε
ή να µειώσετε την ένταση.

(3) Πλήκτρο Voice Commander Πατήστε το για να εκκινήσετε την εφαρµογή Voice Commander.

(4) Πλήκτρο φωτογραφικής
µηχανής

Πατήστε το για να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή και να
βγάλετε φωτογραφίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η φωτογραφική µηχανή δεν είναι διαθέσιµη σε όλα τα
µοντέλα.

(5) Υποδοχή εξωτερικής κεραίας
GPS

Χρησιµοποιήστε τη για να συνδέσετε µια εξωτερική κεραία GPS.
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Στοιχεία πίσω πλευράς

Στοιχείο Λειτουργία

(1) Βασική κεραία Εντοπίζει τηλεφωνικά σήµατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το στοιχείο αυτό δεν είναι ορατό εξωτερικά.

(2) Πίσω ηχείο Χρησιµοποιήστε το ηχείο για να ακούσετε µουσική ή χρησιµοποιήστε το
ως µεγάφωνο.

(3) Καθρέφτης πορτρέτου Χρησιµοποιήστε τον ανακλαστικό φακό για να κεντράρετε την εικόνα
σας και να βγάλετε φωτογραφία τον εαυτό σας.

(4) Φωτογραφική µηχανή Έχοντας ενεργοποιήσει τη φωτογραφική µηχανή, κεντράρετε το θέµα
στο φακό της φωτογραφικής µηχανής και δείτε το στην οθόνη του
HP iPAQ, πριν βγάλετε τη φωτογραφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η φωτογραφική µηχανή δεν είναι διαθέσιµη σε όλα τα
µοντέλα.

(5) Γραφίδα Αφαιρέστε τη και χρησιµοποιήστε τη για να επιλέξετε στοιχεία στην
οθόνη και να εισαγάγετε πληροφορίες.

Σύρετε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε τη γραφίδα.

Σύρετε προς τα πάνω για να τοποθετήσετε τη γραφίδα.

(6) Ασφάλεια καλύµµατος Πατήστε την ασφάλεια καλύµµατος που υπάρχει στο κάλυµµα
µπαταρίας και σύρετε το κάλυµµα προς τα κάτω και έξω από το
HP iPAQ.

(7) Κάλυµµα µπαταρίας Αφαιρέστε το για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε τη µπαταρία, την
κάρτα SIM ή την κάρτα SD.
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Στοιχείο Λειτουργία

(8) Φλας Ενεργοποιήστε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών σε περιβάλλον µε
χαµηλό φωτισµό.

(9) Κεραία GPS Εντοπίζει σήµατα GPS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το στοιχείο αυτό δεν είναι ορατό εξωτερικά.

Στοιχεία πίσω πλευράς 7



4 Εγκατάσταση του HP iPAQ

Βήµα 1: Αφαίρεση καλύµµατος µπαταρίας και τοποθέτηση
κάρτας SIM

Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα της µπαταρίας και να τοποθετήσετε την κάρτα SIM:

1. Πατήστε την ασφάλεια καλύµµατος που υπάρχει στο κάλυµµα µπαταρίας και σύρετε το κάλυµµα
προς τα κάτω και έξω από το HP iPAQ.

b

a

2. Σύρετε το κάλυµµα της υποδοχής κάρτας SIM και ανασηκώστε το για να ανοίξει.
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3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι οι µεταλλικές επαφές είναι στραµµένες προς τα κάτω και η κοµµένη
γωνία είναι στη σωστή θέση.

4. Σύρετε το κάλυµµα της υποδοχής κάρτας SIM προς τα πίσω, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

Βήµα 2: Τοποθέτηση µπαταρίας και επανατοποθέτηση
καλύµµατος µπαταρίας

!

Για να τοποθετήσετε τη µπαταρία και να επανατοποθετήσετε το κάλυµµα µπαταρίας:

1. Ευθυγραµµίστε τις υποδοχές της µπαταρίας µε τις ακίδες που υπάρχουν στη θέση µπαταρίας και
τοποθετήστε τη µπαταρία.

2. Τοποθετήστε το κάλυµµα µπαταρίας και σύρετέ το έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

Βήµα 2: Τοποθέτηση µπαταρίας και επανατοποθέτηση καλύµµατος µπαταρίας 9



Βήµα 3: Φόρτιση µπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µην προκληθεί βλάβη στο HP iPAQ ή στο τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε
ευθυγραµµίσει σωστά όλες τις υποδοχές, πριν από τη σύνδεση.

Η µπαταρία παρέχει στο HP iPAQ την ισχύ που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Χρησιµοποιήστε το
καλώδιο συγχρονισµού mini-USB που συνοδεύει το HP iPAQ για να φορτίσετε τη συσκευή.

Την πρώτη φορά που φορτίζετε τη µπαταρία, χρειάζονται 2-4 ώρες έως ότου φορτιστεί πλήρως. Οι
επόµενες φορτίσεις µπορεί να διαρκέσουν περισσότερο.

Για να φορτίσετε τη µπαταρία:

1. Τοποθετήστε το άκρο USB του καλωδίου συγχρονισµού mini-USB στη θύρα του τροφοδοτικού AC.

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε µια πρίζα.

3. Συνδέστε το καλώδιο συγχρονισµού mini-USB στη θύρα φόρτισης/επικοινωνίας του HP iPAQ. Το
βύσµα του καλωδίου ταιριάζει µε έναν τρόπο µόνο. Εάν δεν εισέρχεται εύκολα το βύσµα, στρέψτε
το ανάποδα.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη µπαταρία συνδέοντας το HP iPAQ σε µια θύρα
USB του υπολογιστή σας, χρησιµοποιώντας το καλώδιο συγχρονισµού mini-USB. Για να
ενεργοποιήσετε τη φόρτιση USB στο iPAQ, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα >
Τροφοδοσία > Φόρτιση USB. Στην οθόνη Τροφοδοσία, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής
Χρήση φόρτισης USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κάθε φορά που τοποθετείτε µπαταρία αντικατάστασης στο HP iPAQ, πατήστε το
πλήκτρο λειτουργίας για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιείται
η συσκευή, συνδέστε ένα τροφοδοτικό AC για να ενεργοποιήσετε το HP iPAQ.

Βήµα 4: Ενεργοποίηση του HP iPAQ
Πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο λειτουργίας για µερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το
ΗΡ iPAQ. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισαγάγετε πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το HP iPAQ θα χρειαστεί µερικά λεπτά έως ότου πραγµατοποιήσει την αρχική εκκίνηση.
Το πληκτρολόγιο δεν θα είναι ενεργό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Εντοπισµός των αριθµών σειράς και µοντέλου
Πριν επικοινωνήσετε µε την Υποστήριξη πελατών της ΗΡ, και ειδικά εάν καλείτε για υποστήριξη που
καλύπτεται από εγγύηση, θα πρέπει να έχετε εντοπίσει τους αριθµούς σειράς και µοντέλου.
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Εµφανίστε τους αριθµούς σειράς και µοντέλου, επιλέγοντας Έναρξη > Προγράµµατα > HP Help and
Support > Αριθµός σειράς και µοντέλου.

Για να εντοπίσετε τους αριθµούς σειράς και µοντέλου:

1. Αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας.

2. Αφαιρέστε τη µπαταρία από τη µονάδα.

3. Εντοπίστε την ετικέτα που περιέχει το αναγνωριστικό προϊόντος και τον αριθµό σειράς κάτω από
τη µπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > HP Asset Viewer > Αναγνωριστικό για να
εµφανίσετε τον αριθµό σειράς και επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > HP Asset Viewer >
Σύστηµα για να εµφανίσετε τον αριθµό µοντέλου του HP iPAQ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
την ενότητα HP Asset Viewer στη σελίδα 101.

Εικονίδια κατάστασης
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις συνηθισµένες ενδείξεις κατάστασης και τη σηµασία τους.

Εικονίδιο Κατάσταση Εικονίδιο Κατάσταση

Αναπάντητη κλήση Ενεργή προώθηση κλήσεων

Ενεργή φωνητική κλήση Κλήση σε αναµονή

∆εν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM Σφάλµα κάρτας SIM

Νέο φωνητικό µήνυµα Νέο e-mail ή SMS

Έχει ληφθεί άµεσο µήνυµα Επίπεδο φόρτισης µπαταρίας

Χαµηλό επίπεδο φόρτισης µπαταρίας Η µπαταρία φορτίζεται

Έχει ενεργοποιηθεί η αθόρυβη λειτουργία Σφάλµα συγχρονισµού

Έχει απενεργοποιηθεί το κουδούνισµα Έχει ενεργοποιηθεί το µεγάφωνο

Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Wi-Fi Bluetooth

Περιαγωγή Υπάρχει διαθέσιµο GPRS (General Packet
Radio Service)

∆ιαθέσιµο GPRS σε περιαγωγή Γίνεται χρήση του GPRS
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Εικονίδιο Κατάσταση Εικονίδιο Κατάσταση

∆ιαθέσιµο EDGE (Enhanced Data Rates
for GSM Evolution)

∆ιαθέσιµο EDGE σε περιαγωγή

Γίνεται χρήση του EDGE Ισχύς σήµατος

Μη διαθέσιµη σύνδεση τηλεφώνου ή
σφάλµα δικτύου

Απενεργοποίηση ασύρµατης λειτουργίας

3G
Ενεργοποίηση 3G Ενεργοποίηση HSDPA
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5 Εκµάθηση βασικών λειτουργιών

Ξεκινήστε τη χρήση του HP iPAQ µαθαίνοντας τις βασικές λειτουργίες, όπως η οθόνη Σήµερα, η
εισαγωγή κειµένου και ο συγχρονισµός δεδοµένων.

Η οθόνη Σήµερα
Η οθόνη Σήµερα εµφανίζει την ηµεροµηνία και την ώρα και παρέχει µια γρήγορη κατάσταση των
επερχόµενων συναντήσεων, το τρέχον προφίλ και τον αριθµό των µη αναγνωσµένων µηνυµάτων
κειµένου. Στο πάνω µέρος της οθόνης Σήµερα εµφανίζονται εικονίδια σύνδεσης, η ένδειξη έντασης
ήχου, η ένδειξη µπαταρίας και το ρολόι.

Για να προσαρµόσετε την οθόνη Σήµερα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Σήµερα.

2. Στην καρτέλα Εµφάνιση, επιλέξτε το θέµα που θέλετε για το φόντο της οθόνης Σήµερα.

3. Στην καρτέλα Στοιχεία, επιλέξτε τα στοιχεία που θα εµφανίζονται στην οθόνη Σήµερα.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Για να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα στοιχεία, επιλέξτε Έναρξη >
Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Σήµερα. Στην καρτέλα Στοιχεία, επιλέξτε Μετακίνηση επάνω ή
Μετακίνηση κάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο κάτω µέρος της οθόνης Σήµερα υπάρχουν δύο προεπιλεγµένα προγραµµατιζόµενα
πλήκτρα: το πλήκτρο Μηνύµατα και το πλήκτρο HP Shortcuts. Στην οθόνη Σήµερα, το
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Μηνύµατα είναι επίσης και το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο
Ειδοποίηση. Κάθε είδους ειδοποίηση, όπως µια υπενθύµιση συνάντησης, εµφανίζεται στην οθόνη
Σήµερα ως ειδοποίηση.

Εισαγωγή κειµένου
Για να εισαγάγετε κείµενο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης ή µια λειτουργία
αναγνώρισης γραφής, όπως το Πρόγραµµα αναγνώρισης µπλοκ, το Πληκτρολόγιο, το Πρόγραµµα
αναγνώρισης γραµµάτων ή το Πρόγραµµα µεταγραφής, ανάλογα µε το τι προτιµάτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πρόγραµµα µεταγραφής δεν είναι διαθέσιµο σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Για να εισαγάγετε κείµενο:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Είσοδος.

2. Στην καρτέλα Μέθοδος εισόδου, επιλέξτε µια µέθοδο εισαγωγής κειµένου και αλλάξτε τις επιλογές,
όπως απαιτείται.

3. Πατήστε ok.

Τώρα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα πρόγραµµα (όπως το πρόγραµµα Σηµειώσεις) και να αρχίσετε
να εισαγάγετε κείµενο.
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Μέθοδος εισαγωγής κειµένου Ορισµός

Πρόγραµµα αναγνώρισης µπλοκ Χρησιµοποιήστε ένα µόνο πάτηµα για να γράψετε γράµµατα,
αριθµούς, σύµβολα και σηµεία στίξης που µετατρέπονται σε
πληκτρολογηµένο κείµενο.

Πληκτρολόγιο Πατήστε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου για να εισαγάγετε
κείµενο.

Πρόγραµµα αναγνώρισης γραµµάτων Γράψτε µεµονωµένα γράµµατα, αριθµούς και σηµεία στίξης
που µετατρέπονται σε πληκτρολογηµένο κείµενο.

Πρόγραµµα µεταγραφής Γράψτε συνεχόµενους, τυπογραφικούς ή µικτούς
χειρόγραφους χαρακτήρες (που αποτελούνται και από
συνεχόµενους και από τυπογραφικούς χαρακτήρες) και
µετατρέψτε τη γραφή σας σε πληκτρολογηµένο κείµενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ∆εν είναι διαθέσιµο σε όλες τις χώρες/περιοχές.

XT9 Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για διάφορες επιλογές
εισαγωγής κειµένου.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Αλλάξτε τη µέθοδο εισαγωγής κειµένου µέσα από ένα πρόγραµµα, πατώντας το βέλος
 (Επιλογέας εισαγωγής) και επιλέγοντας µια µέθοδο εισαγωγής. Για να πραγµατοποιήσετε

εναλλαγή µεταξύ της λειτουργίας XT9 και της λειτουργίας πολλών πατηµάτων κατά την εισαγωγή
κειµένου, πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο * στο πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να απενεργοποιήσετε τον τροχό πλοήγησης αφής κατά την εισαγωγή κειµένου,
πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο ok στην αριστερή πλευρά του HP iPAQ.

Πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο * στο πληκτρολόγιο για να δείτε τις διαθέσιµες επιλογές XT9:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν εισάγετε κείµενο µε τη λειτουργία XT9, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το
πληκτρολόγιο οθόνης πατώντας σε οποιοδήποτε σηµείο της οθόνης.

Ετικέτα Περιγραφή

XT9 Αγγλικά Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:

● Visible selection list (Ορατή λίστα επιλογών) – Καθώς
συντάσσετε ένα µήνυµα, στο κάτω µέρος της οθόνης,
εµφανίζονται σε µια λίστα λέξεις από ολόκληρο το
λεξιλόγιο XT9.

● Word completion (Συµπλήρωση λέξεων) –
Συµπληρώνει τα δύο πρώτα γράµµατα της λέξης καθώς
πληκτρολογείτε και συµπληρώνει τη λίστα επιλογών µε
λέξεις που προκύπτουν από τα γράµµατα που έχετε
πληκτρολογήσει.

● Spell correction (∆ιόρθωση ορθογραφίας) – Προσθέτει
στη λίστα επιλογών λέξεις στις οποίες έχει γίνει διόρθωση
της ορθογραφίας.

● Auto-Substitution (Αυτόµατη αντικατάσταση) –
Μετατρέπει σύντοµες καταχωρίσεις σε µεγαλύτερες
λέξεις ή φράσεις.

● Auto-Append (Αυτόµατη προσάρτηση) – ∆ηµιουργεί
λέξεις που δεν υπάρχουν στο λεξικό.

ABC Πατήστε επανειληµµένα ένα πλήκτρο εισαγωγής κειµένου στο
πληκτρολόγιο για να φτάσετε στο χαρακτήρα που θέλετε.
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Ετικέτα Περιγραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εισαγωγή κειµένου σε αυτή τη λειτουργία δεν
διαθέτει τοπική διόρθωση σφαλµάτων, συµπλήρωση λέξεων,
πρόβλεψη της επόµενης λέξης, διόρθωση ορθογραφίας ή
αυτόµατη αντικατάσταση.

123 Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εισαγάγετε
αριθµούς.

Σύµβολα Εισαγάγετε σύµβολα πραγµατοποιώντας περιήγηση στη
σελίδα των συµβόλων µε τα πλήκτρα βέλους.

Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λειτουργία XT9 µπορεί να µην υποστηρίζεται
σε όλες τις χώρες.

Ρυθµίσεις XT9 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες
XT9:

● Spell Corrections (Ορθογραφικές διορθώσεις)

● Next Word Completion (Συµπλήρωση επόµενης λέξης)

● Auto-Append (Αυτόµατη προσάρτηση)

● Auto-Substitution (Αυτόµατη αντικατάσταση)

● Word Completion (Συµπλήρωση λέξεων)

● Multitap Word Completion (Συµπλήρωση λέξεων µε
πολλά πατήµατα)

Πληροφορίες ΧΤ9 Εµφανίστε πληροφορίες για την έκδοση του XT9.

Προσαρµογή του HP iPAQ
Όνοµα συσκευής

Το όνοµα συσκευής χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του HP iPAQ στις παρακάτω περιπτώσεις:

● Συγχρονισµός µε υπολογιστή

● Σύνδεση σε δίκτυο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν πραγµατοποιείτε συγχρονισµό πολλών συσκευών στον ίδιο υπολογιστή, κάθε
συσκευή πρέπει να φέρει ένα µοναδικό όνοµα.

Για να αλλάξετε το όνοµα συσκευής:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Πληροφορίες > Αναγνωριστικό συσκευής.

2. Εισαγάγετε ένα όνοµα για τη συσκευή. Το όνοµα της συσκευής πρέπει να ξεκινάει µε ένα γράµµα
από το Α ως το Ω, έναν αριθµό από το 0 ως το 9 και τον ειδικό χαρακτήρα κάτω παύλας (_). Το
όνοµα της συσκευής δεν µπορεί να περιλαµβάνει κενά.

Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το HP iPAQ:

▲ Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Πληροφορίες.

Η καρτέλα Έκδοση εµφανίζει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή, συµπεριλαµβανοµένου
του τύπου επεξεργαστή και του µεγέθους της εγκαταστηµένης µνήµης.
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Εισαγωγή πληροφοριών κατόχου
Μπορείτε να εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνοµα και τη διεύθυνσή σας, έτσι ώστε
σε περίπτωση που χάσετε το HP iPAQ, να µπορεί κανείς να σας το επιστρέψει.

Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες κατόχου:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Πληροφορίες κατόχου.

2. Εισαγάγετε τα στοιχεία σας στην καρτέλα Αναγνώριση.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κατόχου απευθείας από την οθόνη
Σήµερα. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο επιλογής Κάτοχος κατά την
προσαρµογή της οθόνης Σήµερα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Η οθόνη Σήµερα
στη σελίδα 13.

Αλλαγή τοπικών ρυθµίσεων
Το στυλ µε το οποίο εµφανίζονται οι περιοχές, οι αριθµοί, τα νοµίσµατα, η ώρα και η ηµεροµηνία
προσδιορίζεται στις τοπικές ρυθµίσεις.

Για να αλλάξετε τις τοπικές ρυθµίσεις:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Τοπικές ρυθµίσεις > Περιοχή.

2. Επιλέξτε µια περιοχή.

Η περιοχή που επιλέγετε καθορίζει τις επιλογές που θα είναι διαθέσιµες στις υπόλοιπες καρτέλες.

3. Για να προσαρµόσετε επιπλέον ρυθµίσεις, επιλέξτε τις κατάλληλες καρτέλες και επιλέξτε τις
ρυθµίσεις που θέλετε.

● Στην καρτέλα Περιοχή, επιλέξτε τις ρυθµίσεις εµφάνισης περιοχής που θέλετε.

● Στην καρτέλα Αριθµός, επιλέξτε τις ρυθµίσεις εµφάνισης αριθµών που θέλετε.

● Στην καρτέλα Νόµισµα, επιλέξτε τις ρυθµίσεις εµφάνισης νοµισµάτων που θέλετε.

● Στην καρτέλα Ώρα, επιλέξτε τις ρυθµίσεις εµφάνισης ώρας που θέλετε.

● Στην καρτέλα Ηµεροµηνία, επιλέξτε τις ρυθµίσεις εµφάνισης ηµεροµηνίας που θέλετε.

Ρύθµιση της έντασης
Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση διαφόρων ήχων, όπως του ήχου που ακούτε όταν επιλέγετε ονόµατα
προγραµµάτων και ενεργοποιείτε επιλογές µενού.

Για να ρυθµίσετε την ένταση:

1. Πατήστε το εικονίδιο  (Ηχείο) στο πάνω µέρος της οθόνης.

2. Μετακινήστε το ρυθµιστικό έντασης συστήµατος στην οθόνη στο απαιτούµενο επίπεδο έντασης
χρησιµοποιώντας τη γραφίδα, τον τροχό τριών κατευθύνσεων ή τον τροχό πλοήγησης αφής
του HP iPAQ.

3. Για να πραγµατοποιήσετε αποκοπή των ήχων του συστήµατος, επιλέξτε Απενεργοποίηση.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Για να µεταβείτε σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Σίγαση στο πάνω µέρος
του HP iPAQ.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα συγκεκριµένο ήχο για ένα συγκεκριµένο συµβάν.

16 Κεφάλαιο 5   Εκµάθηση βασικών λειτουργιών



Για να ορίσετε ήχους:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Ήχοι & Ειδοποιήσεις.

2. Στην καρτέλα Ήχοι, επιλέξτε τον τρόπο ειδοποίησης ενεργοποιώντας τα κατάλληλα πλαίσια
επιλογής.

3. Στην καρτέλα Ειδοποιήσεις, στη λίστα Συµβάν, επιλέξτε ένα όνοµα συµβάντος και τον τρόπο
ειδοποίησης ενεργοποιώντας τα κατάλληλα πλαίσια επιλογής. Μπορείτε να κάνετε διάφορες
επιλογές, όπως έναν ξεχωριστό ήχο, ένα µήνυµα ή ένα φως που αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η απενεργοποίηση των ήχων και της ειδοποίησης ενδεικτικής λυχνίας συµβάλλει στην
εξοικονόµηση ενέργειας της µπαταρίας.

Αλλαγή ρυθµίσεων διαχείρισης ενέργειας
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις διαχείρισης ενέργειας:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Τροφοδοσία.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρηµένους και επιλέξτε το χρονικό διάστηµα που το HP iPAQ θα
παραµένει ενεργοποιηµένο µε χρήση µπαταρίας ή µε τροφοδοσία AC.

Μείωση ή ρύθµιση της φωτεινότητας του οπισθοφωτισµού
Μπορείτε να ρυθµίσετε τον οπισθοφωτισµό έτσι ώστε να µειώνεται µετά την παρέλευση ενός
καθορισµένου χρονικού διαστήµατος.

Για να µειώνεται ο οπισθοφωτισµός µετά από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Οπισθοφωτισµός.

2. Επιλέξτε Τροφοδοσία µπαταρίας ή Εξωτερική τροφοδοσία.

3. Κάντε τις επιλογές οπισθοφωτισµού που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να αυξήσετε ή να µειώσετε τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισµού.

Για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισµού:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Οπισθοφωτισµός > Φωτεινότητα.

2. Μετακινήστε το ρυθµιστικό στην οθόνη Οπισθοφωτισµός προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
ορίσετε το απαιτούµενο επίπεδο φωτεινότητας.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Πατήστε για να επιλέξετε το ρυθµιστικό και, στη συνέχεια, χρησιµοποιήστε τον τροχό
τριών κατευθύνσεων ή τον τροχό πλοήγησης αφής για να αυξήσετε ή να µειώσετε τη
φωτεινότητα.

Εγκατάσταση και κατάργηση προγραµµάτων
Μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε προγράµµατα στο HP iPAQ

Για να εγκαταστήσετε προγράµµατα:

1. Χρησιµοποιήστε το WMDC ή το ActiveSync (WMDC για Windows Vista και ActiveSync για
Windows XP) για να συνδέσετε το HP iPAQ στον υπολογιστή σας.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης που παρέχεται µε το πρόγραµµα που θέλετε
να εγκαταστήσετε.

3. Ελέγξτε την οθόνη του HP iPAQ για να δείτε εάν χρειάζονται περαιτέρω βήµατα για την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης του προγράµµατος.

Προσαρµογή του HP iPAQ 17



Για να καταργήσετε προγράµµατα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Κατάργηση προγραµµάτων.

2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής για τα προγράµµατα που θέλετε να καταργήσετε και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν και µπορείτε να καταργήσετε προγράµµατα που εγκαταστήσατε εσείς στο iPAQ,
δεν µπορείτε να καταργήσετε προγράµµατα που ήταν ήδη εγκατεστηµένα όταν αγοράσατε το
HP iPAQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Καταργώντας ένα πρόγραµµα από το HP iPAQ, ενδέχεται να αυξηθεί η διαθέσιµη µνήµη
της συσκευής. Για να αυξήσετε τη διαθέσιµη µνήµη, µπορείτε επίσης να καταργήσετε από τη συσκευή
τα προγράµµατα που δεν χρησιµοποιείτε.

Εάν χαθούν προγράµµατα από το HP iPAQ για οποιονδήποτε λόγο, τα περισσότερα από αυτά µπορούν
να επανεγκατασταθούν µε οποιοδήποτε λογισµικό συγχρονισµού. Στον υπολογιστή σας επιλέξτε
Επιλογές > Προσθαφαίρεση προγραµµάτων, κάντε κλικ στο πρόγραµµα που θα προσθέσετε και
κάντε κλικ στο OK.

Άνοιγµα και κλείσιµο προγραµµάτων
∆εν χρειάζεται να πραγµατοποιήσετε έξοδο από κάποιο πρόγραµµα για να ανοίξετε ένα άλλο ή να
εξοικονοµήσετε µνήµη. Το σύστηµα διαχειρίζεται τη µνήµη αυτόµατα.

Για να ανοίξετε ένα πρόγραµµα, επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόγραµµα που θέλετε
από τη λίστα. Εάν δεν βλέπετε το πρόγραµµα που θέλετε, επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προγράµµατα τερµατίζονται αυτόµατα για να αποδεσµευτεί η
απαιτούµενη µνήµη. Ωστόσο, µπορείτε να επιλέξετε να κλείσετε όλα τα προγράµµατα µε µη αυτόµατο
τρόπο.

Για να κλείσετε προγράµµατα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Μνήµη > Προγράµµατα σε εκτέλεση.

2. Επιλέξτε το πρόγραµµα που θέλετε να κλείσετε από τη λίστα Προγράµµατα σε εκτέλεση και
επιλέξτε ∆ιακοπή.

Ρύθµιση ξυπνητηριών και ρολογιών
Στο HP iPAQ µπορείτε να αλλάξετε την ώρα και να ρυθµίσετε ξυπνητήρια.

Για να ρυθµίσετε ένα ξυπνητήρι:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Ρολόι & Ξυπνητήρια > Ξυπνητήρια.

2. Επιλέξτε <Περιγραφή> για να καταχωρίσετε ένα όνοµα για το ξυπνητήρι.

3. Επιλέξτε την ηµέρα της εβδοµάδας για το ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές ηµέρες
επιλέγοντας την κάθε µία ξεχωριστά.

4. Επιλέξτε την ένδειξη ώρας που εµφανίζεται κοντά στο όνοµα του ξυπνητηριού και ρυθµίστε την
ώρα για το ξυπνητήρι.

5. Επιλέξτε το εικονίδιο  (Ξυπνητήρι) για να προσδιορίσετε τον τύπο του ξυπνητηριού. Μπορείτε
να επιλέξετε ένα µεµονωµένο ήχο ή έναν επαναλαµβανόµενο ήχο.

6. Εάν επιλέξετε την αναπαραγωγή ήχου, επιλέξτε τη λίστα δίπλα από το πλαίσιο επιλογής
Αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να ορίσετε.

18 Κεφάλαιο 5   Εκµάθηση βασικών λειτουργιών



Για να ρυθµίσετε την ώρα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Ρολόι & Ξυπνητήρια > Ώρα.

2. Επιλέξτε Τόπος κατοικ. για να ρυθµίσετε τη ζώνη ώρας, την τοπική ώρα και την ηµεροµηνία, όταν
βρίσκεστε στη χώρα σας. Επιλέξτε Τόπος προσωρ. διαµονής για να ρυθµίσετε αυτές τις επιλογές
όταν ταξιδεύετε.

Μενού συντόµευσης
Όταν πατάτε παρατεταµένα ένα στοιχείο, εµφανίζεται ένα µενού συντόµευσης. Το µενού αυτό εµφανίζει
τις πιο συνηθισµένες εντολές για το συγκεκριµένο στοιχείο. Για παράδειγµα, µπορείτε να διαγράψετε
µια συνάντηση ή να στείλετε ένα µήνυµα κειµένου σε µια επαφή χρησιµοποιώντας τις εντολές του µενού
συντόµευσης.

Όταν εµφανιστεί το µενού συντόµευσης, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να πραγµατοποιήσετε.

Για να κλείσετε ένα µενού συντόµευσης χωρίς να πραγµατοποιήσετε κάποια ενέργεια, πατήστε µε τη
γραφίδα σε οποιοδήποτε σηµείο έξω από το µενού.

Εµφάνιση του ρολογιού στη γραµµή τίτλου
Το ρολόι ενδέχεται να µην εµφανίζεται στη γραµµή τίτλου κατά την προβολή συγκεκριµένων
προγραµµάτων. Μπορείτε να ρυθµίσετε το HP iPAQ να εµφανίζει το ρολόι στη γραµµή τίτλου.

Για να εµφανίζεται το ρολόι στη γραµµή τίτλου όλων των προγραµµάτων:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Ρολόι & Ξυπνητήρια.

2. Στην καρτέλα Περισσότερα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Εµφάνιση του ρολογιού στη
γραµµή τίτλου σε όλα τα προγράµµατα.

∆ηµιουργία και εκχώρηση κατηγορίας
Στα προγράµµατα Ηµερολόγιο, Επαφές και Εργασίες, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κατηγορίες για
την οργάνωση και οµαδοποίηση των συναντήσεων, των επαφών και των εργασιών σας.

Για να δηµιουργήσετε και να εκχωρήσετε µια κατηγορία:

1. Επιλέξτε ένα υπάρχον στοιχείο από τη λίστα ή δηµιουργήστε ένα νέο.

2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

● Για στοιχείο που υπάρχει στο Ηµερολόγιο, ανοίξτε τη συνάντηση και επιλέξτε Μενού >
Επεξεργασία > Κατηγορίες.

● Για στοιχείο που υπάρχει στις Εργασίες, ανοίξτε την εργασία και επιλέξτε Επεξεργασία >
Κατηγορίες.

● Για στοιχείο που υπάρχει στις Επαφές, ανοίξτε την επαφή και επιλέξτε Μενού >
Επεξεργασία > Κατηγορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να εκχωρήσετε µια κατηγορία σε µια επαφή, θα πρέπει να αποθηκεύσετε
την επαφή στη µνήµη του τηλεφώνου.

● Για νέο στοιχείο στο Ηµερολόγιο, στις Επαφές και στις Εργασίες, επιλέξτε Κατηγορίες.

3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής που θέλετε (Εργασία, Αργίες, Προσωπικά ή Εποχικά) και
πατήστε ok για να εκχωρήσετε την κατηγορία.

4. Πατήστε ok για να επιστρέψετε στη συνάντηση, την εργασία ή την επαφή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να δηµιουργήσετε µια νέα κατηγορία, επιλέξτε ∆ηµιουργία και εκχωρήστε ένα όνοµα
στην κατηγορία για µια επαφή, εργασία ή συνάντηση. Η νέα κατηγορία εκχωρείται αυτόµατα στο
στοιχείο.

Ρύθµιση της ταχύτητας κύλισης στα στοιχεία µιας λίστας
Για να αλλάξετε την ταχύτητα µε την οποία πραγµατοποιείται η κύλιση:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Κουµπιά > Στοιχείο ελέγχου επάνω/κάτω.

2. Στο πεδίο Καθ. πριν την πρώτη επανάληψη, µετακινήστε το ρυθµιστικό για µειώσετε ή να
αυξήσετε το χρόνο που πρέπει να παρέλθει για να ξεκινήσει η κύλιση.

3. Στο πεδίο Ταχύτητα επανάληψης, µετακινήστε το ρυθµιστικό για να αλλάξετε το χρόνο που
χρειάζεται για τη µετάβαση από το ένα στοιχείο στο επόµενο.

Προβολή πληροφοριών λειτουργικού συστήµατος
Στο HP iPAQ µπορείτε να δείτε στοιχεία όπως πληροφορίες για το λειτουργικό σύστηµα, τον
επεξεργαστή, τη µνήµη και τη θύρα επέκτασης.

Για να εµφανίσετε τις πληροφορίες του λειτουργικού συστήµατος στο HP iPAQ.

▲ Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Πληροφορίες.

Στην οθόνη εµφανίζεται η έκδοση του λειτουργικού συστήµατος.

Κλείδωµα και ξεκλείδωµα του HP iPAQ
Στο HP iPAQ µπορείτε να ασφαλίσετε τα δεδοµένα ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης. Κάθε φορά που
ενεργοποιείτε το HP iPAQ, θα σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να το ξεκλειδώσετε.
Εναλλακτικά, µπορείτε επίσης να κλειδώσετε την οθόνη έτσι ώστε να µην πατιούνται τα πλήκτρα κατά
τη µεταφορά.

Για να κλειδώσετε την οθόνη:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Κλείδωµα.

2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Ερώτηση αν η συσκευή δεν χρησιµοποιηθεί για. Έπειτα,
επιλέξτε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα πρέπει να παραµείνει εκτός χρήσης το HP iPAQ
πριν σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

3. Επιλέξτε τον τύπο κωδικού πρόσβασης που θέλετε να χρησιµοποιήσετε από τη λίστα Τύπος
κωδικού πρόσβασης. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον.

4. Στην καρτέλα Υπόδειξη, εισαγάγετε µια φράση που σας βοηθά να θυµηθείτε τον κωδικό
πρόσβασης. Βεβαιωθείτε ότι η υπόδειξη δεν επιτρέπει σε τρίτους να µαντέψουν τον κωδικό
πρόσβασης. Η υπόδειξη εµφανίζεται εάν εισάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης πέντε φορές
συνεχόµενα.

5. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε ok. Την επόµενη φορά που το HP iPAQ θα παραµείνει εκτός χρήσης
για το καθορισµένο χρονικό διάστηµα, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Χρησιµοποιήστε τα ίδια βήµατα για να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό
πρόσβασης.
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Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Κλείδωµα.

2. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Ερώτηση αν η συσκευή δεν χρησιµοποιηθεί για.

Συµβουλές εξοικονόµησης µπαταρίας
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις του HP iPAQ έτσι ώστε να ταιριάζουν στις προσωπικές σας
ανάγκες και να συµβάλλουν στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της µπαταρίας
µεταξύ των φορτίσεων. Στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες προτάσεις για την εξοικονόµηση διάρκειας
ζωής της µπαταρίας:

● Ήχοι – Κάθε φορά που ειδοποιείστε για ένα συµβάν καταναλώνεται µπαταρία. Επιλέξτε
Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Ήχοι & Ειδοποιήσεις για να απενεργοποιήσετε τυχόν µη
απαραίτητες ειδοποιήσεις.

● Αυτόµατη απενεργοποίηση του οπισθοφωτισµού – Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις >
Σύστηµα > Οπισθοφωτισµός. Προσδιορίστε ένα σύντοµο διάστηµα αναµονής πριν από την
απενεργοποίηση του οπισθοφωτισµού. Στην καρτέλα Τροφοδοσία µπαταρίας, ρυθµίστε την
επιλογή Απεν/ση φωτισµού για µη χρήση για σε 10 δευτερόλεπτα.

● Απενεργοποίηση Bluetooth και Wi-Fi – Απενεργοποιείτε πάντα τις λειτουργίες Bluetooth και
Wi-Fi, όταν δεν τις χρησιµοποιείτε.

Η HP παρέχει επίσης ποικιλία αξεσουάρ που σας δίνουν τη δυνατότητα να διατηρείτε το HP iPAQ
φορτισµένο όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Τα αξεσουάρ αυτά
περιλαµβάνουν το καλώδιο συγχρονισµού mini-USB (WMDC για Windows Vista και ActiveSync για
Windows XP) και το τροφοδοτικό AC. Για τη φόρτιση του HP iPAQ, χρησιµοποιείτε γνήσιες µπαταρίες
και φορτιστές της ΗΡ.

Για να ελέγξετε την ισχύ της µπαταρίας, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Τροφοδοσία ή
επιλέξτε  (Εικονίδιο µπαταρίας) στην οθόνη Σήµερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση πλήρους αποφόρτισης της µπαταρίας, τα δεδοµένα που δεν έχουν
αποθηκευτεί στο iPAQ θα χαθούν.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Εάν αφαιρέσετε τη µπαταρία από το HP iPAQ πριν το απενεργοποιήσετε, ενδέχεται να
καταστραφούν τα δεδοµένα που υπάρχουν στο HP iPAQ.
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6 Χρήση του Business Navigator

Χρήση του πληκτρολογίου
Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο του HP iPAQ για να απαντήσετε ή να τερµατίσετε κλήσεις, να καλέσετε
αριθµούς, να γράψετε µηνύµατα και να πραγµατοποιήσετε άλλες βασικές λειτουργίες. Επίσης, µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε τον τροχό πλοήγησης αφής για να περιηγηθείτε στα µενού στην οθόνη.

Χρησιµοποιήστε τον τροχό πλοήγησης αφής µε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

● Μετακινήστε το δάχτυλό σας πάνω από τον τροχό, δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, για να
περιηγηθείτε στα στοιχεία της οθόνης.

● Μετακινήστε το δάχτυλό σας από πάνω προς τα κάτω ή από δεξιά προς τα αριστερά για να
περιηγηθείτε σε όλα τα στοιχεία διαδοχικά. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αριθµό 5 του
πληκτρολογίου και έπειτα µετακινήστε το για να πραγµατοποιήσετε κύλιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να απενεργοποιήσετε τον τροχό πλοήγησης αφής, πατήστε παρατεταµένα το
πλήκτρο ok στην αριστερή πλευρά HP iPAQ. Αφού απενεργοποιήσετε τον τροχό πλοήγησης αφής,

στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται το εικονίδιο  (Κλειδωµένος τροχός). Για να ενεργοποιήσετε
τον τροχό πλοήγησης αφής, πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο ok στην αριστερή πλευρά του
HP iPAQ.

Τροχός τριών κατευθύνσεων
Χρησιµοποιήστε τον τροχό τριών κατευθύνσεων για να περιηγηθείτε στα µενού στην οθόνη, να
αναπαράγετε τραγούδια, να αλλάξετε ρυθµίσεις και να προβάλετε πληροφορίες. Πατήστε τον τροχό
τριών κατευθύνσεων για να επιλέξετε µια εφαρµογή. Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον τροχό
τριών κατευθύνσεων για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση του ηχείου κατά τη διάρκεια µιας
κλήσης, µετακινώντας τον προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Λειτουργίες κλήσης
Χρησιµοποιήστε τις λειτουργίες του HP iPAQ.

Πραγµατοποίηση κλήσης
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισαγάγετε τον αριθµό που θέλετε να καλέσετε.

3. Επιλέξτε Οµιλία.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Επίσης, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µια κλήση χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο
για να σχηµατίσετε τον αριθµό και πατώντας το πλήκτρο  (Enter).

Απάντηση σε κλήση
Για να απαντήσετε σε µια κλήση, πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).
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Όταν λαµβάνετε µια κλήση, µπορείτε είτε να απαντήσετε είτε να την αγνοήσετε. Όταν σταµατήσει να
κουδουνίζει το τηλέφωνο, το πρόσωπο που σας καλεί ενδέχεται να παραπεµφθεί στο φωνητικό
ταχυδροµείο, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που παρέχει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας µε την οποία
συνεργάζεστε. Για να αγνοήσετε µια κλήση, επιλέξτε Παράβλεψη στο πληκτρολόγιο οθόνης ή πατήστε
το πλήκτρο  (Τερµατισµός).

Αναµονή κλήσεων
Χρησιµοποιήστε την αναµονή κλήσεων για να ενηµερώνεστε για τις εισερχόµενες κλήσεις ενώ
συνοµιλείτε µε κάποιον άλλο.

Για να ενεργοποιήσετε την αναµονή κλήσεων:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > Υπηρεσίες.

3. Επιλέξτε Αναµονή κλήσεων > Λήψη ρυθµίσεων…

4. Στο πεδίο Όταν υπάρχουν κλήσεις σε αναµονή, επιλέξτε Να ειδοποιούµαι.

Για να χρησιµοποιήσετε την αναµονή κλήσεων και να απαντήσετε σε µια εισερχόµενη κλήση ενώ µιλάτε
στο τηλέφωνο:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή) για να µεταφέρετε την τρέχουσα κλήση σε
αναµονή.

2. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή) για να απαντήσετε στην εισερχόµενη κλήση ή
επιλέξτε Παράβλεψη, εάν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση.

3. Επιλέξτε Εναλλαγή για να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ των κλήσεων.

Επανάκληση αριθµού
Για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθµό, πατήστε το πλήκτρο  (Αποστολή/Απάντηση) δύο φορές.

Κλήση επαφής
Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθµό που έχετε αποθηκεύσει στη λίστα επαφών. Κατά την εισαγωγή του
ονόµατος µιας επαφής, το HP iPAQ πραγµατοποιεί αναζήτηση στις λίστες Επαφές, Ιστορικό και
Αριθµός µνήµης, καθώς και στην κάρτα SIM, για να εντοπίσει ένα όνοµα και έναν αριθµό που να
ταιριάζουν.

Πραγµατοποίηση κλήσης από την οθόνη Σήµερα
Για να πραγµατοποιήσετε κλήσεις από την οθόνη Σήµερα:

1. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθµό της επαφής.

2. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή) για να πραγµατοποιήσετε την κλήση.

Πραγµατοποίηση κλήσης από τις Επαφές
Μπορείτε να επιλέξετε το όνοµα µιας επαφής από τη λίστα επαφών και να πατήσετε το πλήκτρο 
(Απάντηση/Αποστολή) για να πραγµατοποιήσετε την κλήση. Εάν µια επαφή έχει περισσότερους από
έναν τηλεφωνικούς αριθµούς, όπως Εργασία, Οικία και Φαξ, κάντε τα εξής:
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Για να πραγµατοποιήσετε κλήσεις από τη λίστα επαφών:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Μεταβείτε στο όνοµα της επαφής.

3. Μεταβείτε στον αριθµό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή)
ή επιλέξτε την επαφή για να πραγµατοποιήσετε κλήση.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Εάν η λίστα επαφών είναι µεγάλη, εισαγάγετε τα πρώτα γράµµατα του ονόµατος της
επαφής. Το HP iPAQ πραγµατοποιεί αναζήτηση σε ολόκληρη τη λίστα επαφών για να εµφανίσει
το όνοµα.

Πραγµατοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις προς αριθµούς έκτακτης ανάγκης, ακόµα και εάν η κάρτα SIM
ή/και το HP iPAQ είναι κλειδωµένα.

Ο παροχέας υπηρεσιών προγραµµατίζει έναν ή περισσότερους αριθµούς έκτακτης ανάγκης, όπως 100
ή 166, τους οποίους µπορείτε να καλέσετε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόµα και όταν το HP iPAQ
είναι κλειδωµένο ή όταν δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Για να καλέσετε έναν αριθµό έκτακτης ανάγκης:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να µπορείτε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να έχετε

ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε  και έπειτα επιλέξτε
Τηλέφωνο.

2. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να σχηµατίσετε τον τοπικό αριθµό έκτακτης ανάγκης.

3. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή) για να πραγµατοποιήσετε την κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι αριθµοί έκτακτης ανάγκης διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή. Ο αριθµός ή οι
αριθµοί έκτακτης ανάγκης που έχουν ήδη προγραµµατιστεί στο HP iPAQ ενδέχεται να µην λειτουργούν
σε όλες τις θέσεις και µερικές φορές, η πραγµατοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης δεν είναι δυνατή
εξαιτίας προβληµάτων δικτύου, περιβάλλοντος ή παρεµβολών.

Πραγµατοποίηση κλήσεων µε αριθµούς ταχείας κλήσης
Εκχωρώντας αριθµούς ταχείας κλήσης, µπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις γρήγορα. Μπορείτε να
επιλέξετε καταχωρίσεις αριθµών ταχείας κλήσης από το 2 έως το 99. Η καταχώριση αριθµού ταχείας
κλήσης 1 συνήθως είναι δεσµευµένη για τη ρύθµιση ή την κλήση του φωνητικού σας ταχυδροµείου µετά
την αρχική εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία Αρ. µνήµης είναι διαθέσιµη µόνο για τηλεφωνικούς αριθµούς που έχουν
αποθηκευτεί στη λίστα επαφών.

Για να δηµιουργήσετε µια συντόµευση αριθµού ταχείας κλήσης:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή) > Αρ. µνήµης.

2. Επιλέξτε Μενού > ∆ηµιουργία.

3. Επιλέξτε την επαφή, επιλέξτε έναν αριθµό ταχείας κλήσης από το 2 ως το 99 από το πλαίσιο
Θέση και πατήστε ok.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επίσης, µπορείτε να εκχωρήσετε έναν αριθµό ταχείας κλήσης επιλέγοντας Έναρξη >
Επαφές, επιλέγοντας µια επαφή και πατώντας Μενού > Προσθήκη αρ. µνήµης…
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ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Επιπλέον, µπορείτε να εκχωρήσετε αριθµούς ταχείας κλήσεις σε διευθύνσεις web και
e-mail που έχετε αποθηκεύσει στις Επαφές του HP iPAQ.

Για να πραγµατοποιήσετε µια ταχεία κλήση:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Στο πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε παρατεταµένα τον αριθµό που έχετε εκχωρήσει ως αριθµό
ταχείας κλήσης. Για τους διψήφιους αριθµούς ταχείας κλήσης, πατήστε το πρώτο ψηφίο και έπειτα
πατήστε παρατεταµένα το δεύτερο ψηφίο του αριθµού.

Φωνητικό ταχυδροµείο
Για να καλέσετε το φωνητικό ταχυδροµείο:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Στο πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε παρατεταµένα τον αριθµό 1 για να καλέσετε αυτόµατα το
φωνητικό ταχυδροµείο.

Λειτουργία handsfree
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε να ενεργοποιήσετε το µεγάφωνο για να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία handsfree.

▲ Επιλέξτε Μεγάφωνο στην οθόνη για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Πραγµατοποίηση κλήσεων δεδοµένων
Χρησιµοποιήστε τις ρυθµίσεις σύνδεσης για να δηµιουργήσετε συνδέσεις GPRS (Γενική υπηρεσία
ραδιοεπικοινωνίας µε πακέτα), µέσω τηλεφώνου, VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο), διακοµιστή
µεσολάβησης και Wi-Fi για να συνδέεστε στο Internet ή στο εταιρικό σας δίκτυο. Με µια σύνδεση
δεδοµένων, µπορείτε να περιηγηθείτε στο web, να λάβετε e-mail ή να συγχρονιστείτε µε το διακοµιστή
χωρίς να χρησιµοποιείτε καλώδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το HP iPAQ είναι ήδη διαµορφωµένο έτσι ώστε να σας δίνει τη δυνατότητα περιήγησης
και ηλεκτρονικής συνοµιλίας (chat). Για πληροφορίες σχετικά µε προγράµµατα Internet κινητής
τηλεφωνίας, διαµόρφωση e-mail ή ασύρµατο συγχρονισµό µε το διακοµιστή, επικοινωνήστε µε τον
παροχέα υπηρεσιών.

Σίγαση κλήσης
Κατά τη διάρκεια µιας ενεργής κλήσης, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε σίγαση του µικροφώνου. Με τη
σίγαση, ο συνοµιλητής σας δεν θα είναι σε θέση να ακούσει τίποτα από όσα λέτε, αλλά εσείς θα
εξακολουθείτε να τον ακούτε.

Για να πραγµατοποιήσετε σίγαση του µικροφώνου κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:

1. Επιλέξτε Σίγαση στην οθόνη Πρόγραµµα κλήσης.

2. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή σίγασης, επιλέξτε ∆ιακοπή σίγασης στην οθόνη
Πρόγραµµα κλήσης.
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Κλήση σε αναµονή
Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε να θέσετε την κλήση αυτή σε αναµονή και να καλέσετε έναν
άλλο αριθµό ή να απαντήσετε σε µια εισερχόµενη κλήση. Εάν έχετε περισσότερες από µία κλήσεις στη
γραµµή, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ των κλήσεων.

● Για να θέσετε µια κλήση σε αναµονή, επιλέξτε Αναµονή.

● Για να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ των κλήσεων, επιλέξτε Εναλλαγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία Εναλλαγή είναι διαθέσιµη µόνο αφού ασχοληθείτε µε µια κλήση που
είναι σε αναµονή.

Τα κουµπιά αυτά είναι διαθέσιµα µόνο στην οθόνη Πρόγραµµα τηλεφωνικών κλήσεων.

Πραγµατοποίηση κλήσης διάσκεψης
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση διάσκεψης:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Σχηµατίστε τον αριθµό που θέλετε στο πληκτρολόγιο οθόνης.

3. Επιλέξτε Οµιλία.

4. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε Αναµονή.

5. Σχηµατίστε το δεύτερο αριθµό και επιλέξτε Οµιλία.

6. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε Μενού > ∆ιάσκεψη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να προσθέσετε περισσότερους συνοµιλητές στην κλήση διάσκεψης, σχηµατίστε τον
κάθε αριθµό, συνδεθείτε και επιλέξτε Μενού > ∆ιάσκεψη.

Πραγµατοποίηση κλήσης από αριθµό υπερσύνδεσης
Χρησιµοποιήστε έναν αριθµό µε µορφή υπερσύνδεσης για να πραγµατοποιήσετε γρήγορα κλήση προς
έναν αριθµό από e-mail ή µήνυµα κειµένου. Ένας αριθµός µε µορφή υπερσύνδεσης είναι
υπογραµµισµένος όπως και µια διεύθυνση τοποθεσίας web.

Από ένα e-mail ή ένα µήνυµα κειµένου που περιέχει αριθµό µε µορφή υπερσύνδεσης:

1. Επιλέξτε τον αριθµό.

2. Επιλέξτε Οµιλία για να καλέσετε τον αριθµό.

Κλήση διεθνούς αριθµού
Για να πραγµατοποιήσετε διεθνή κλήση, εισαγάγετε τον κωδικό χώρας πριν από τον αριθµό:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Στην οθόνη ή στο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταµένα το 0 έως ότου εµφανιστεί το σύµβολο συν
(+).

3. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας και τον αριθµό τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε το σύµβολο συν (+) στον αριθµό τηλεφώνου µιας επαφής
για γρήγορη κλήση.
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Ιστορικό κλήσεων
∆ιαχείριση κλήσεων µε το ιστορικό κλήσεων

Το ιστορικό κλήσεων παρέχει την ώρα και τη διάρκεια όλων των εισερχόµενων, εξερχόµενων και
αναπάντητων κλήσεων, µια σύνοψη όλων των κλήσεων και εύκολη πρόσβαση σε σηµειώσεις που
κάνατε κατά τη διάρκεια µιας κλήσης.

● Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή) > Ιστορικό για να δείτε το ιστορικό όλων των
εξερχόµενων και εισερχόµενων κλήσεων.

● Επιλέξτε Μενού > Φίλτρο και επιλέξτε µια διαφορετική προβολή για να αλλάξετε την προβολή του
ιστορικού κλήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επιλέξτε Μενού > Μετρητές κλήσεων… για να δείτε τη διάρκεια των κλήσεων. Ο
µετρητής Όλες οι κλήσεις δεν µπορεί να µηδενιστεί.

● Επιλέξτε Ιστορικό > Μενού > ∆ιαγραφή όλων των κλήσεων για να διαγράψετε όλο το ιστορικό
κλήσεων.

Πραγµατοποίηση κλήσεων µε το ιστορικό κλήσεων
Χρησιµοποιήστε το ιστορικό κλήσεων για να καλέσετε γρήγορα κάποιον που είχατε καλέσει πρόσφατα
ή κάποιον που σας είχε καλέσει πρόσφατα.

Για να πραγµατοποιήσετε κλήσεις χρησιµοποιώντας το ιστορικό κλήσεων:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Ιστορικό στο πληκτρολόγιο οθόνης.

3. Πατήστε τον αριθµό που θέλετε δύο φορές µε τη γραφίδα ή επιλέξτε Κλήση για να
πραγµατοποιήσετε κλήση.

Προβολή λεπτοµερειών κλήσης
Για να δείτε τις λεπτοµέρειες µιας κλήσης:

1. Επιλέξτε Ιστορικό στην οθόνη.

2. Επιλέξτε τον αριθµό της επαφής για να δείτε τις λεπτοµέρειες.

Εµφανίζονται η ηµεροµηνία, η χρονική σήµανση, καθώς και η διάρκεια της κλήσης.

Φωνητικές εντολές
Χρησιµοποιήστε τις φωνητικές εντολές για να αναζητήσετε επαφές, να καλέσετε µια επαφή λέγοντας το
όνοµά της, να λάβετε πληροφορίες ηµερολογίου, να αναπαραγάγετε και να ρυθµίσετε τη µουσική και
να εκκινήσετε εφαρµογές στο HP iPAQ.

Πατήστε το κουµπί Voice Commander στο αριστερό πλαίσιο (τρίτο κουµπί από πάνω) του HP iPAQ
για να εκκινήσετε την εφαρµογή Voice Commander. Περιµένετε να ακούσετε τη φράση Say
command (Πείτε εντολή) και ξεκινήστε εκφωνώντας την εντολή στο µικρόφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επίσης, µπορείτε να εκκινήσετε το Voice Commander πατώντας το διακόπτη
ακουστικού στο σετ ακουστικών-µικροφώνου του HP iPAQ.

Ενέργεια Εντολή
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Κλήση επαφής που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών Call (Κλήση) και έπειτα το όνοµα της επαφής και home/work/
mobile (σπίτι/εργασία/κινητό)

Εύρεση επαφής που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών Find (Εύρεση) και το όνοµα της επαφής

Κλήση αριθµών που δεν έχουν αποθηκευτεί στη λίστα
επαφών

Digit Dial (Κλήση ψηφίων) και στη συνέχεια τα ψηφία του
αριθµού, Redial (Επανάκληση) για να καλέσετε ξανά τον
αριθµό και Callback (Τελευταία κλήση) για να καλέσετε τον
τελευταίο αριθµό που είχατε καλέσει

Σηµαντικό! Η λειτουργία Digit Dial (Κλήση ψηφίων) µπορεί
να µην είναι διαθέσιµη σε όλες τις χώρες/περιοχές

Αναπαραγωγή, παύση ή/και συνέχεια µουσικής Play Music/Pause/Resume (Αναπαραγωγή µουσικής/
Παύση/Συνέχεια)

Αναπαραγωγή υπάρχοντος αρχείου µουσικής Play (Αναπαραγωγή) και έπειτα το όνοµα του αρχείου
µουσικής

Αναπαραγωγή του προηγούµενου ή επόµενου
τραγουδιού στη λίστα αναπαραγωγής

Previous/Next (Προηγούµενο/Επόµενο)

Άνοιγµα εφαρµογής Start (Έναρξη) και έπειτα το όνοµα της εφαρµογής

Προβολή συναντήσεων <Today's/Tomorrow's/This Week's appointments>
(Σηµερινές/Αυριανές/Εβδοµαδιαίες συναντήσεις) για να
εµφανιστούν οι συναντήσεις της τρέχουσας ηµέρας, της
επόµενης ηµέρας ή της τρέχουσας εβδοµάδας

Ανάγνωση µηνυµάτων και e-mail, έλεγχος ιστορικού
κλήσεων

Read<SMS/E-mail>/Call history (Ανάγνωση SMS/E-mail/
Ιστορικό κλήσεων)

Προβολή ώρας What time is it? (Τι ώρα είναι;)

Προβολή των διαφόρων συνόλων εντολών What can I say? (Τι µπορώ να πω;)

Τερµατισµός της εφαρµογής Voice Commander Goodbye (Αντίο)

Σύνταξη e-mail Compose E-mail To (Contact) [Σύνταξη e-mail προς
(επαφή)]

Σύνταξη e-mail µε ήχο Compose Audio E-mail To (Contact) [Σύνταξη e-mail µε ήχο
προς (επαφή)] για να αρχίσετε την εγγραφή ηχητικού
µηνύµατος

Κλήση αριθµού µε τη λειτουργία ταχείας κλήσης Speed Dial (Ταχεία κλήση) και έπειτα το ψηφίο που έχει
αντιστοιχιστεί στον αριθµό

Εγγραφή ηχητικής σηµείωσης Start Recording (Έναρξη εγγραφής) για να ανοίξετε το
πρόγραµµα εγγραφής φωνής και να ξεκινήσετε την εγγραφή

∆ηµιουργία υπενθυµίσεων Reminder (Υπενθύµιση)

Προγραµµατισµός κλήσης Schedule A Call To (Contact) [Προγραµµατισµός κλήσης
προς (επαφή)] για να καλέσετε µια επαφή

Έλεγχος σύνδεσης και έντασης σήµατος
Όταν τοποθετείτε την κάρτα SIM στο HP iPAQ, η µονάδα συνδέεται αυτόµατα µε το δίκτυο της εταιρείας

κινητής τηλεφωνίας που συνεργάζεστε. Το εικονίδιο  (ένταση σήµατος) υποδεικνύει ότι έχει γίνει
σύνδεση. Όσο περισσότερες είναι οι κατακόρυφες γραµµές, τόσο καλύτερη είναι η σύνδεση.
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Αλλαγή του κωδικού ΡΙΝ της κάρτας SIM
Για λόγους ασφάλειας, ο κωδικός ΡΙΝ της κάρτας SIM προστατεύει το HP iPAQ από µη εξουσιοδοτηµένη
πρόσβαση. Μπορείτε να εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να προστατεύσετε τη συσκευή και
τις πληροφορίες σας. Ο πρώτος κωδικός PIN παρέχεται από τον παροχέα ασύρµατων υπηρεσιών.

Για να αλλάξετε τον κωδικό ΡΙΝ της κάρτας SIM:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών…

3. Στο πεδίο Τηλέφωνο, επιλέξτε Αλλαγή PIN.

4. Εισαγάγετε το παλιό PIN.

5. Πατήστε Εισαγωγή.

6. Εισαγάγετε και επιβεβαιώστε το νέο PIN.

7. Πατήστε ok.

Για να απαιτείται η εισαγωγή κωδικού ΡΙΝ πριν από την πραγµατοποίηση κλήσεων, επιλέξτε
Απαίτηση PIN κατά τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης µπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγµή, χωρίς να απαιτείται
η εισαγωγή κωδικού PIN.

Για να καταργήσετε τον κωδικό ΡΙΝ της κάρτας SIM:

1. Εισαγάγετε το PIN για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συσκευή.

2. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή) στο πληκτρολόγιο.

3. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών.

4. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απαίτηση PIN κατά τη χρήση και πατήστε ok.

Αλλαγή ρυθµίσεων υπηρεσίας
Αλλαγή ρυθµίσεων υπηρεσίας τηλεφώνου

Αφού ρυθµιστεί η υπηρεσία τηλεφώνου από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, µπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθµίσεις της υπηρεσίας στο HP iPAQ. Για παράδειγµα, µπορεί να θέλετε να µπλοκάρετε κάποιους
τύπους εισερχόµενων ή/και εξερχόµενων κλήσεων, να γίνεται προώθηση των εισερχόµενων κλήσεων
σε άλλο αριθµό τηλεφώνου, να ειδοποιείστε για εισερχόµενες κλήσεις όταν συνοµιλείτε ή να επιτρέπετε
την εµφάνιση της ταυτότητάς σας όταν πραγµατοποιείτε κλήσεις.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις υπηρεσίας τηλεφώνου:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Στην οθόνη, επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > Υπηρεσίες.

3. Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη ρυθµίσεων…

4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και πατήστε ok.

Προώθηση κλήσεων
Εάν δεν θέλετε να λαµβάνετε κλήσεις στο HP iPAQ, µπορείτε να προωθείτε τις κλήσεις σε κάποιον άλλο
αριθµό της επιλογής σας.
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Για να ρυθµίσετε την προώθηση κλήσεων:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > Υπηρεσίες.

3. Επιλέξτε Προώθηση κλήσεων > Λήψη ρυθµίσεων…

4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Προώθηση όλων των εισερχόµενων κλήσεων.

5. Εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου στον οποίο θα λαµβάνονται οι προωθούµενες κλήσεις.

Μπορείτε να ορίσετε αριθµούς για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

● ∆εν απαντά – ∆εν µπορείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο.

● Μη διαθέσιµο – Το τηλέφωνο είναι απενεργοποιηµένο.

● Απασχ/µένο – Η γραµµή είναι κατειληµµένη.

∆ιαµόρφωση αριθµού καλούντος
∆ιαµορφώστε τον αριθµό καλούντος έτσι ώστε να µπορεί το τηλεφωνικό δίκτυο να εµφανίζει την
ταυτότητά σας στην οθόνη του παραλήπτη.

Για να διαµορφώσετε τον αριθµό καλούντος:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > Υπηρεσίες.

3. Επιλέξτε Αριθµός καλούντος > Λήψη ρυθµίσεων…

4. Επιλέξτε σε ποιον θέλετε να εµφανίζεται η ταυτότητά σας και πατήστε ok.

Για να µην εµφανίζεται η ταυτότητά σας, επιλέξτε Σε κανέναν.

Φραγή κλήσεων
Εάν δεν θέλετε να λαµβάνετε κλήσεις από συγκεκριµένους αριθµούς, µπορείτε να ορίσετε φραγή
κλήσεων για αυτούς τους αριθµούς στο HP iPAQ.

Για να ρυθµίσετε τη φραγή κλήσεων:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > Υπηρεσίες.

3. Επιλέξτε Φραγή κλήσεων > Λήψη ρυθµίσεων…

4. Επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να µπλοκάρετε.

Ρύθµιση αριθµού φωνητικού ταχυδροµείου ή κέντρου µηνυµάτων κειµένου
Για να χρησιµοποιήσετε το φωνητικό ταχυδροµείο ή να στείλετε µηνύµατα κειµένου (SMS), πρέπει να
εισαγάγετε το σωστό τηλεφωνικό αριθµό φωνητικού ταχυδροµείου ή κέντρου µηνυµάτων κειµένου στις
ρυθµίσεις τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αποστολή µηνυµάτων κειµένου δεν περιλαµβάνεται σε όλα τα προγράµµατα
υπηρεσιών δικτύου. Ρωτήστε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που συνεργάζεστε εάν το πρόγραµµά
σας περιλαµβάνει αυτή την υπηρεσία.
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Για να ρυθµίσετε τον αριθµό φωνητικού ταχυδροµείου ή κέντρου µηνυµάτων κειµένου:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > Υπηρεσίες.

3. Επιλέξτε Φωνητικό ταχυδροµείο και SMS > Λήψη ρυθµίσεων…

4. Εισαγάγετε τον αριθµό φωνητικού ταχυδροµείου ή κέντρου µηνυµάτων κειµένου στο κατάλληλο
πλαίσιο.

5. Πατήστε ok.

Εάν δεν γνωρίζετε το σωστό τηλεφωνικό αριθµό για το φωνητικό ταχυδροµείο ή το κέντρο µηνυµάτων
κειµένου, επικοινωνήστε µε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Αλλαγή ρυθµίσεων δικτύου
Αλλαγή ρυθµίσεων τηλεφωνικού δικτύου

Στις ρυθµίσεις τηλεφωνικού δικτύου, µπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

● Να δείτε τα διαθέσιµα ασύρµατα τηλεφωνικά δίκτυα.

● Να προσδιορίσετε τη σειρά µε την οποία αποκτά πρόσβαση το τηλέφωνό σας σε άλλα τηλεφωνικά
δίκτυα (εάν το τρέχον δίκτυο δεν είναι διαθέσιµο).

● Να προσδιορίσετε εάν η αλλαγή δικτύου θα γίνεται αυτόµατα ή όχι.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις δικτύου:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Τηλέφωνο > ∆ίκτυο.

2. Επιλέξτε τις επιλογές ρύθµισης δικτύου που θέλετε να αλλάξετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το τρέχον τηλεφωνικό δίκτυο που χρησιµοποιεί το HP iPAQ αναγράφεται στο πάνω µέρος
της οθόνης και παραµένει ενεργό έως ότου το αλλάξετε, χαθεί το σήµα ή αλλάξετε κάρτα SIM.

Προβολή διαθέσιµων τηλεφωνικών δικτύων
Για να δείτε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που είναι διαθέσιµα:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > ∆ίκτυο.

3. Στη λίστα Επιλογή δικτύου, επιλέξτε Μη αυτόµατα.

4. Επιλέξτε Εύρεση δικτύου για να εµφανίσετε όλα τα διαθέσιµα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

5. Πατήστε ok.

Ρύθµιση προτιµώµενων δικτύων
Μπορείτε να ορίσετε τα προτιµώµενα τηλεφωνικά δίκτυα µε τη σειρά που θέλετε να έχει πρόσβαση σε
αυτά το HP iPAQ. Για παράδειγµα, εάν δεν είναι διαθέσιµο το πρώτο προτιµώµενο δίκτυο, το HP iPAQ
θα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο δεύτερο προτιµώµενο δίκτυο.

Για να εκχωρήσετε προτιµήσεις δικτύου:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > ∆ίκτυο.
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3. Επιλέξτε Ορισµός δικτύων και επιλέξτε τα προτιµώµενα δίκτυα.

4. Για να ορίσετε τη σειρά προτίµησης των δικτύων, επιλέξτε Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση
κάτω.

5. Πατήστε ok.

6. Στην οθόνη ∆ίκτυο, επιλέξτε τη λίστα Επιλογή δικτύου.

7. Επιλέξτε Αυτόµατα.

Μη αυτόµατη επιλογή δικτύου
Ορισµένες φορές µπορεί να θέλετε να ελέγχετε το κόστος γνωρίζοντας πότε δεν είναι διαθέσιµη η
σύνδεση στο τρέχον, επιλεγµένο δίκτυο.

Για να επιλέξετε ένα δίκτυο µε µη αυτόµατο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > ∆ίκτυο.

3. Στη λίστα Επιλογή δικτύου, επιλέξτε Μη αυτόµατα.

4. Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να χρησιµοποιήσετε και πατήστε ok.

5. Εάν το τρέχον δίκτυο δεν είναι διαθέσιµο, επιλέξτε Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλλο
δίκτυο µε µη αυτόµατο τρόπο.

Αλλαγή ήχου κλήσης και τύπου κουδουνίσµατος
Αλλάξτε τον ήχο κλήσης και τον τύπο κουδουνίσµατος για να επιλέξετε ένα διαφορετικό ήχο ειδοποίησης
εισερχόµενων κλήσεων.

Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης και τον τύπο κουδουνίσµατος:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Στην οθόνη, επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > Τηλέφωνο.

3. Επιλέξτε τη λίστα Τύπος κουδ. ή Κουδούν..

4. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

Σηµειώσεις κατά τη διάρκεια κλήσης
Για να δηµιουργήσετε µια σηµείωση κατά τη διάρκειας µιας κλήσης:

1. Επιλέξτε Μενού > ∆ηµιουργία σηµείωσης στο πληκτρολόγιο οθόνης

2. Εισαγάγετε το κείµενό σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε µια σηµείωση που δηµιουργήσατε κατά τη διάρκεια µιας κλήσης:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή) > Ιστορικό στην οθόνη.

2. Πατήστε παρατεταµένα το όνοµα ή τον αριθµό της καταχώρισης κλήσης που περιέχει τη σηµείωση.

3. Επιλέξτε Προβολή σηµείωσης.

Η πρόσβαση σε σηµείωση που δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια κλήσης µπορεί να γίνει και µέσω της
εφαρµογής Σηµειώσεις. Ο τίτλος της σηµείωσης είναι ο αριθµός τηλεφώνου µε τον οποίο ήσασταν
συνδεδεµένοι κατά τη δηµιουργία της σηµείωσης.
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Αυτόµατη επιλογή ζώνης συχνοτήτων
Το HP iPAQ διαθέτει ενσωµατωµένη λειτουργία GSM/GPRS/EDGE που υποστηρίζει τέσσερις
διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων (850/900/1800/1900) για διεθνή περιαγωγή. Το HP iPAQ υποστηρίζει
επίσης WCDMA/HSDPA σε τρεις διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων (850/1900/2100). Όταν ταξιδεύετε σε
άλλες χώρες ή/και αλλάζετε εταιρείες παροχής δικτύου, η λειτουργία αυτή αλλάζει αυτόµατα τις
ρυθµίσεις σύνδεσης για τις ζώνες συχνοτήτων, εάν δεν είναι διαθέσιµη η ζώνη της χώρας σας. Η
λειτουργία αυτή είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση για το HP iPAQ.

Για να αποφύγετε τυχόν προβλήµατα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, ακολουθήστε τις παρακάτω
συµβουλές πριν από την αναχώρησή σας:

● Επισκεφτείτε την τοποθεσία web της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας µε την οποία συνεργάζεστε για
να δείτε εάν η υπηρεσία αυτής της εταιρείας είναι διαθέσιµη στον τόπο προορισµού σας.

● Επιβεβαιώστε εάν ο λογαριασµός του κινητού σας τηλεφώνου είναι διαµορφωµένος για διεθνή
περιαγωγή και εάν ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.

Αντιγραφή επαφής από κάρτα SIM σε συσκευή
Όταν χρησιµοποιείτε την κάρτα SIM σε πολλές συσκευές, µπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές από την
κάρτα SIM στη νέα συσκευή.

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Επιλέξτε Μενού > Copy from SIM (Αντιγραφή από SIM).

3. Πατήστε ΟΚ για να αντιγράψετε τις επαφές ή Άκυρο για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη.

4. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές και αναζητήστε τις επαφές που έχουν προστεθεί για να επιβεβαιώσετε
ότι έχει γίνει αντιγραφή των επαφών στο HP iPAQ.

Προσθήκη λειτουργίας τηλεγραφοµηχανής
Προσθήκη λειτουργίας τηλεγραφοµηχανής για κωφούς ή άτοµα µε
προβλήµατα ακοής

Τα προϊόντα HP iPAQ υποστηρίζουν τη λειτουργία τηλεγραφοµηχανής, η οποία δίνει στους κωφούς ή
στα άτοµα µε προβλήµατα ακοής τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε την υπάρχουσα υποδοµή
τηλεφωνίας, περιλαµβανοµένων των κινητών τηλεφώνων. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να
συνδεθούν συσκευές τηλεγραφοµηχανής, που αγοράζονται χωριστά, και στα δύο τηλέφωνα που
χρησιµοποιούνται σε µια τηλεφωνική συνοµιλία και το HP iPAQ θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί για
χρήση τηλεγραφοµηχανής. Η συσκευή τηλεγραφοµηχανής αποστολής εκπέµπει ένα διακριτό ήχο για
κάθε υποστηριζόµενο χαρακτήρα και οι ήχοι αυτοί αποκωδικοποιούνται και µετατρέπονται πάλι σε
κείµενο από τη συσκευή τηλεγραφοµηχανής λήψης.

Εξαιτίας της χρήσης κωδικοποιητών-αποκωδικοποιητών συµπίεσης ήχου στα σύγχρονα ψηφιακά
κινητά τηλέφωνα, αυτοί οι ήχοι τηλεγραφοµηχανής ενδέχεται να παραµορφωθούν κατά την εκποµπή
τους µέσω κινητών τηλεφώνων. Για το λόγο αυτό, για να µπορούν να λειτουργούν οι συσκευές
τηλεγραφοµηχανής σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να έχει ρυθµιστεί σε
λειτουργία που βελτιστοποιεί τον κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή συµπίεσης έτσι ώστε να χειρίζεται
ήχους τηλεγραφοµηχανής αντί της ανθρώπινης φωνής.

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία τηλεγραφοµηχανής µε το HP iPAQ, θα πρέπει να συνδέσετε στην
υποδοχή ακουστικών του HP iPAQ έναν προαιρετικό προσαρµογέα ήχου τηλεγραφοµηχανής. Αυτός ο
µετατροπέας ήχου τηλεγραφοµηχανής µετατρέπει την έξοδο της υποδοχής ακουστικών, η οποία έχει
σχεδιαστεί για ενσύρµατο ακουστικό και στερεοφωνικά ακουστικά, στην έξοδο που απαιτείται για τις
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περισσότερες συσκευές τηλεγραφοµηχανής. Για να αγοράσετε τον προσαρµογέα ήχου
τηλεγραφοµηχανής (κωδικός εξαρτήµατος: FA709BAC3), επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com > Handhelds & Calculators (Συσκευές χειρός και αριθµοµηχανές) > Options and
Accessories (Επιλογές και αξεσουάρ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επειδή το HP iPAQ δεν υποστηρίζει εσωτερική µετατροπή CTM (Cellular Text Telephone
Modem), η συσκευή τηλεγραφοµηχανής που θα χρησιµοποιήσετε πρέπει να περιλαµβάνει µετατροπή
CTM ή διαφορετικά, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε έναν εξωτερικό προσαρµογέα CTM, ο οποίος θα
συνδεθεί µεταξύ του HP iPAQ και της συσκευής τηλεγραφοµηχανής.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση συσκευών τηλεγραφοµηχανής ή προσαρµογέων CTM στο
HP iPAQ, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του κατασκευαστή της συσκευής τηλεγραφοµηχανής ή του
προσαρµογέα CTM.

H HP έχει αναλάβει τη δέσµευση να δηµιουργεί προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχουν
πρόσβαση σε όλους, περιλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρίες ή περιορισµούς λόγω ηλικίας. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/accessibility.

Ενεργοποίηση υποστήριξης τηλεγραφοµηχανής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν ενεργοποιήσετε την υποστήριξη τηλεγραφοµηχανής στο HP iPAQ, συνδέστε ένα σετ
ακουστικών-µικροφώνου στην υποδοχή ακουστικών, διαφορετικά η ρύθµιση θα επιστρέψει σε
απενεργοποίηση. Για παράδειγµα, συνδέστε τον προαιρετικό προσαρµογέα ήχου τηλεγραφοµηχανής
στην υποδοχή ακουστικού αυτιού πρώτα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφού ενεργοποιήσετε την
υποστήριξη τηλεγραφοµηχανής, µπορείτε να αφαιρέσετε το σετ ακουστικών-µικροφώνου και η
λειτουργία τηλεγραφοµηχανής θα παραµείνει ενεργοποιηµένη στο HP iPAQ έως ότου την
απενεργοποιήσετε.

Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη τηλεγραφοµηχανής:

1. Συνδέστε τη συσκευή τηλεγραφοµηχανής µε τον προσαρµογέα ήχου τηλεγραφοµηχανής.

2. Συνδέστε τον προσαρµογέα ήχου τηλεγραφοµηχανής µε την υποδοχή ακουστικών στο κάτω µέρος
του HP iPAQ.

3. Πατήστε το πλήκτρο Απάντηση/Αποστολή στη µπροστινή πλευρά του HP iPAQ για να εκκινήσετε
το πληκτρολόγιο οθόνης.

4. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > TTY.

5. Επιλέξτε Ενεργοποίηση.

6.
Πατήστε ΟΚ. Μετά την ενεργοποίηση, εµφανίζεται στη γραµµή πλοήγησης το εικονίδιο . Τώρα,
είστε πλέον σε λειτουργία ήχου τηλεγραφοµηχανής.

7. Συνδέστε το καλώδιο της προαιρετικής συσκευής τηλεγραφοµηχανής µε τον προσαρµογέα ήχου
τηλεγραφοµηχανής, όπως αναφέρεται στην τεκµηρίωση του κατασκευαστή της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία ήχου τηλεγραφοµηχανής όσο βρίσκεται σε εξέλιξη
τηλεφωνική κλήση.
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Πραγµατοποίηση κλήσης µέσω του HP iPAQ µε ενεργοποιηµένη λειτουργία
τηλεγραφοµηχανής

Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση χρησιµοποιώντας το HP iPAQ µε ενεργοποιηµένη τη λειτουργία
τηλεγραφοµηχανής:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή).

2. Σχηµατίστε τον τηλεφωνικό αριθµό του ατόµου µε το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε και το οποίο
διαθέτει επίσης συσκευή τηλεγραφοµηχανής συνδεδεµένη στο τηλέφωνό του. Σε περίπτωση που
ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, επιλέξτε Ναι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν πραγµατοποιήσετε την πρώτη κλήση, τοποθετήστε µια κάρτα SIM.

3. Αφού απαντηθεί η κλήση, αρχίστε να πληκτρολογείτε στο πληκτρολόγιο τηλεγραφοµηχανής.

Τα γράµµατα που πληκτρολογείτε στη συσκευή τηλεγραφοµηχανής µετατρέπονται σε ηλεκτρικά
σήµατα, τα οποία µεταδίδοντα µέσω κανονικών τηλεφωνικών γραµµών. Όταν τα σήµατα φτάσουν
στον προορισµό τους (µια άλλη συσκευή τηλεγραφοµηχανής), µετατρέπονται και πάλι σε
γράµµατα που εµφανίζονται σε µια οθόνη, εκτυπώνονται σε χαρτί ή και τα δύο.

Αφού τελειώσετε την πληκτρολόγηση της τηλεφωνικής σας συνοµιλίας, ο συνοµιλητής σας µπορεί
να αρχίσει να πληκτρολογεί τις απαντήσεις ή τα σχόλιά του.

4. Για να τερµατίσετε την κλήση, πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο  (Τερµατισµός).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν συνδέσετε κανονικό σετ ακουστικών-µικροφώνου ενώ είναι ενεργοποιηµένη η
υποστήριξη τηλεγραφοµηχανής, ενδέχεται να µειωθεί η ποιότητα του ήχου. Επίσης, εάν
πραγµατοποιήσετε κλήση χρησιµοποιώντας σετ ακουστικών-µικροφώνου Bluetooth ενώ είναι
ενεργοποιηµένη η λειτουργία τηλεγραφοµηχανής και τοποθετήσετε ένα βύσµα στην υποδοχή σετ
ακουστικών-µικροφώνου, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία ήχου τηλεγραφοµηχανής και κατά συνέπεια
µειώνεται η ποιότητα των φωνητικών κλήσεων.

Απενεργοποίηση υποστήριξης τηλεγραφοµηχανής
Για να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη τηλεγραφοµηχανής:

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/Αποστολή) για να εκκινήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

2. Επιλέξτε Μενού > Εµφάνιση επιλογών… > TTY.

3. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.

4. Πατήστε ΟΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το HP iPAQ και µε τις δύο λειτουργίες ήχου, κανονική
και τηλεγραφοµηχανής, η ΗΡ συνιστά να απενεργοποιείτε την υποστήριξη τηλεγραφοµηχανής όταν δεν
χρησιµοποιείτε το HP iPAQ γι’ αυτό το σκοπό, προκειµένου να επιτρέπεται η χρήση των ειδικών πόρων
δικτύου από άλλους.

Φωνητικές σηµειώσεις
Η εφαρµογή φωνητικών σηµειώσεων παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εγγραφής ηχητικών
σηµειώσεων. Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια µεµονωµένη εγγραφή, δηλαδή να ηχογραφήσετε µια
σηµείωση χωρίς να την γράψετε, ή να προσθέσετε µια εγγραφή σε µια σηµείωση.
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∆ηµιουργία φωνητικών σηµειώσεων
Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια µεµονωµένη εγγραφή (φωνητική σηµείωση) ή να προσθέσετε µια
εγγραφή σε µια σηµείωση, χρησιµοποιώντας την εφαρµογή σηµειώσεων.

Για να δηµιουργήσετε µια µεµονωµένη εγγραφή (φωνητική σηµείωση):

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Σηµειώσεις.

2. Πατήστε το κουµπί  (Εγγραφή) στη λίστα σηµειώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν εµφανιστεί η γραµµή εργαλείων εγγραφής, επιλέξτε Μενού > Προβολή
εργαλείων εγγραφής.

3. Μιλήστε στο µικρόφωνο που βρίσκεται στο κάτω µέρος της µονάδας.

4. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή της σηµείωσης, πατήστε το κουµπί  (∆ιακοπή) στη γραµµή
εργαλείων εγγραφής.

Για να προσθέσετε µια εγγραφή σε µια σηµείωση:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Σηµειώσεις.

2. ∆ηµιουργήστε ή ανοίξτε µια σηµείωση και, έπειτα, πατήστε το κουµπί  (Εγγραφή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν εµφανιστεί η γραµµή εργαλείων εγγραφής, επιλέξτε Μενού > Προβολή
εργαλείων εγγραφής.

3. Μιλήστε στο µικρόφωνο που βρίσκεται στο κάτω µέρος της µονάδας.

4. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή της σηµείωσης, πατήστε το κουµπί  (∆ιακοπή) στη γραµµή
εργαλείων εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν πραγµατοποιείτε εγγραφή σε ανοιχτή σηµείωση, εµφανίζεται ένα εικονίδιο στη
σηµείωση. Εάν δηµιουργείτε µεµονωµένη εγγραφή, εµφανίζεται ένα εικονίδιο δίπλα στη σηµείωση στη
λίστα σηµειώσεων.

Επίσης, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια φωνητική σηµείωση στην εφαρµογή HP Photosmart Mobile
και να την επισυνάψετε σε µια εικόνα.

∆ιαγραφή φωνητικών σηµειώσεων
Για να διαγράψετε µια µεµονωµένη εγγραφή φωνητικής σηµείωσης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Σηµειώσεις.

2. Πατήστε παρατεταµένα τη σηµείωση στη λίστα σηµειώσεων.

3. Επιλέξτε ∆ιαγραφή.

Για να διαγράψετε µια εγγραφή από µια σηµείωση:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Σηµειώσεις.

2. Ανοίξτε µια σηµείωση.

3. Πατήστε παρατεταµένα το εικονίδιο  (Φωνητική σηµείωση).

4. Επιλέξτε Απαλοιφή.
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Ακρόαση φωνητικών σηµειώσεων
Για να ακούσετε φωνητικές σηµειώσεις:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Σηµειώσεις.

2. Πατήστε το εικονίδιο  (Εγγεγραµµένη φωνητική σηµείωση) για να ακούσετε τη σηµείωση.

Μετονοµασία φωνητικών σηµειώσεων
Για να µετονοµάσετε φωνητικές σηµειώσεις:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Σηµειώσεις.

2. Πατήστε παρατεταµένα τη σηµείωση για να τη µετονοµάσετε.

3. Επιλέξτε Μετονοµασία/Μετακίνηση.

4. Εισαγάγετε το νέο όνοµα στο πλαίσιο Όνοµα.

5. Πατήστε ok.

∆ιαµόρφωση καναλιών
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να λαµβάνετε νέα και πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο, όπως
πληροφορίες για την κίνηση και δελτία καιρού. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα στην
περιοχή σας, επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Για να διαµορφώσετε τα κανάλια εκποµπής του τηλεφώνου:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Τηλέφωνο > Περισσότερα.

2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Cell Broadcast (Εκποµπή κυψέλης).

3. Επιλέξτε Ρυθµίσεις…

4. Επιλέξτε Προσθήκη… και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνοµα και τον αριθµό του καναλιού.

5. Πατήστε ok.

Σηµειώσεις
Στο HP iPAQ µπορείτε να αποθηκεύετε πληροφορίες µε τη µορφή σηµειώσεων.

∆ηµιουργία σηµείωσης
Για να δηµιουργήσετε µια σηµείωση:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Σηµειώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Θα πρέπει να έχετε ορίσει τη γραφή ως την προεπιλεγµένη µέθοδο εισαγωγής.

2. Επιλέξτε ∆ηµιουργία.

3. Γράψτε το κείµενο στην οθόνη.

4. Όταν τελειώσετε, πατήστε ok για να επιστρέψετε στη λίστα σηµειώσεων.

Για να επιλέξετε χειρόγραφο κείµενο, πατήστε και κρατήστε πατηµένη τη γραφίδα δίπλα στο χειρόγραφο
κείµενο. Μόλις εµφανιστούν κουκίδες και πριν δηµιουργήσουν έναν ολόκληρο κύκλο, σύρετε γρήγορα
τη γραφίδα κατά µήκος του κειµένου.
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Εάν ένα γράµµα υπερβαίνει σε µέγεθος τις τρεις γραµµές, τότε η εφαρµογή το θεωρεί σχέδιο και όχι
κείµενο.

∆ηµιουργία αντιγράφου σηµείωσης
Για να δηµιουργήσετε αντίγραφο µιας σηµείωσης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Σηµειώσεις.

2. Επιλέξτε τη σηµείωση που θέλετε να αντιγράψετε:

3. Επιλέξτε το κείµενο στην οθόνη και επιλέξτε Μενού > Αντιγραφή.

4. Ανοίξτε τη σηµείωση που θέλετε από τη λίστα σηµειώσεων ή δηµιουργήστε µια νέα σηµείωση όπου
θα αντιγράψετε το επιλεγµένο περιεχόµενο.

5. Επιλέξτε Μενού > Επικόλληση.

Εάν επικολλήσετε τα περιεχόµενα σε νέα σηµείωση, στη λίστα σηµειώσεων θα εµφανιστεί ένα
αντίγραφο της σηµείωσης.
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7 Φωτογραφική µηχανή

Με την ενσωµατωµένη φωτογραφική µηχανή 3 megapixel, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή
βίντεο κλιπ και λήψη φωτογραφιών, να τα προβάλλετε και να τα αποθηκεύσετε στο HP iPAQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η φωτογραφική µηχανή δεν είναι διαθέσιµη σε όλα τα µοντέλα.

Χρήση φωτογραφικής µηχανής
Χρησιµοποιήστε την ενσωµατωµένη φωτογραφική µηχανή του HP iPAQ για να τραβήξετε και να
προβάλετε φωτογραφίες.

Λήψη φωτογραφιών
Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο HP iPAQ ή στην κάρτα αποθήκευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η ισχύς της µπαταρίας είναι κάτω από 20%, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
φωτογραφική µηχανή.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες:

1. Πατήστε το πλήκτρο Φωτογραφική µηχανή ή επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα >
Φωτογραφική µηχανή.

2. Πατήστε το 6 στο πληκτρολόγιο για να πραγµατοποιήσετε µεγέθυνση και το 4 για να
πραγµατοποιήσετε σµίκρυνση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα µε ανάλυση 3Μ, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιείτε
αυτά τα πλήκτρα για µεγέθυνση ή σµίκρυνση.

3. Πατήστε το 8 στο πληκτρολόγιο για να αυξήσετε τη φωτεινότητα και το 2 για να τη µειώσετε.

4. Πατήστε το πλήκτρο Φωτογραφική µηχανή για να πραγµατοποιήσετε λήψη φωτογραφίας και να
την αποθηκεύσετε αυτόµατα στο φάκελο File Explorer > My Documents > Οι εικόνες µου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πατήστε το κουµπί  (Φλας) για να ενεργοποιήσετε το φλας κατά τη λήψη
φωτογραφιών.

Προβολή φωτογραφιών
Για να προβάλετε φωτογραφίες στο HP iPAQ:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Μεταβείτε στον κατάλληλο φάκελο.

3. Επιλέξτε το φάκελο για να τον ανοίξετε και επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Ρυθµίσεις φωτογραφικής µηχανής
Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής, επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα >
Φωτογραφική µηχανή. Πατήστε το κουµπί  (Ρυθµίσεις).

Χρήση φωτογραφικής µηχανής 39



Βασικές ρυθµίσεις
Μπορείτε να ρυθµίσετε τις βασικές επιλογές για τη φωτογραφική µηχανή. Οι ρυθµίσεις στην καρτέλα
Βασικό µπορούν να εφαρµοστούν τόσο κατά τη λήψη φωτογραφιών όσο και κατά την εγγραφή βίντεο
κλιπ.

● Ενεργοποίηση ήχου διαφράγµατος – Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να ενεργοποιήσετε τον ήχο
διαφράγµατος κατά τη λήψη φωτογραφιών.

● Πρόθεµα αρχείου φωτογραφίας – Καθορίστε ένα όνοµα προθέµατος για τις φωτογραφίες που
τραβάτε.

● Πρόθεµα αρχείου βίντεο – Καθορίστε ένα όνοµα προθέµατος για τα βίντεο κλιπ που εγγράφετε.

● Αποθήκευση αρχείου σε – Προσδιορίστε µια τοποθεσία στο HP iPAQ όπου θέλετε να
αποθηκεύονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες, όπως Ισορροπία λευκού, Εφέ, Αντίθεση,
Φωτεινότητα, Απόχρωση, Κορεσµός, Τρεµόπαιγµα και Ευκρίνεια για να βελτιώσετε την εµφάνιση
των φωτογραφιών ή των βίντεο.

Ρυθµίσεις φωτογραφίας
Επιλέξτε την καρτέλα Φωτογραφία για να διαµορφώσετε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις για τη λήψη
φωτογραφιών.

● Λειτουργία λήψης – Σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών.

◦ Κανονική – Ευθυγραµµίστε το παραλληλόγραµµο εστίασης µε το αντικείµενο και πατήστε το
πλήκτρο Φωτογραφική µηχανή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του HP iPAQ. Όταν το
παραλληλόγραµµο εστίασης γίνει πράσινο, πατήστε το πλήκτρο Φωτογραφική µηχανή ξανά
για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή είναι η προεπιλεγµένη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.

◦ Χρονόµετρο – Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε φωτογραφία του εαυτού
σας. Αφού πατήσετε το πλήκτρο Φωτογραφική µηχανή, στο παραλληλόγραµµο εστίασης
θα εµφανιστεί µια χρονική καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων.

◦ Συνεχής λήψη – Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε ένα σύνολο 5
φωτογραφιών, πατώντας παρατεταµένα το πλήκτρο Φωτογραφική µηχανή.

◦ Οριζόντιο πανόραµα – Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δηµιουργήσετε οριζόντιες
πανοραµικές εικόνες, όπως αχανή τοπία και όψεις των κτιρίων µιας πόλης από ψηλά. Πατήστε
το πλήκτρο Φωτογραφική µηχανή για να αποτυπώσετε πρώτα την ακριανή, αριστερή
φωτογραφία. Κατά τη λήψη της επόµενης φωτογραφίας, στην αριστερή πλευρά της οθόνης
εµφανίζεται το 1/3 της προηγούµενης φωτογραφίας. Αυτό σας βοηθά να ταιριάξετε την
προηγούµενη φωτογραφία κατά τη λήψη της επόµενης. Αφού ολοκληρώσετε τη λήψη όλων
των φωτογραφιών, πατήστε το εικονίδιο  για να τις συρράψετε.

◦ Κατακόρυφο πανόραµα – Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δηµιουργήσετε
κατακόρυφες πανοραµικές φωτογραφίες, όπως φωτογραφίες µνηµείων και ψηλών κτιρίων.
Πατήστε το πλήκτρο Φωτογραφική µηχανή για να τραβήξετε πρώτα την πάνω φωτογραφία.
Κατά τη λήψη της επόµενης φωτογραφίας, στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται το 1/3
της προηγούµενης φωτογραφίας. Αυτό σας βοηθά να ταιριάξετε την προηγούµενη
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φωτογραφία κατά τη λήψη της επόµενης. Αφού ολοκληρώσετε τη λήψη όλων των
φωτογραφιών, πατήστε το εικονίδιο  για να τις συρράψετε.

● Ανάλυση – Επιλέξτε µια ανάλυση για τις φωτογραφίες σας από τις διαθέσιµες επιλογές: QVGA –
320 X 240, VGA – 640 X 480, 1M – 1280 X 960, 1,3M – 1280 X 1024, 2M – 1600 X 1200 και 3M
– 2048 X 1536.

● Ποιότητα φωτογραφίας: Ορίστε την ποιότητα της φωτογραφίας σε Χαµηλή, Κανονική ή
Υψηλή.

Βιντεοκάµερα
Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ενσωµατωµένη βιντεοκάµερα του HP iPAQ για να δηµιουργήσετε
σύντοµα βίντεο και να τα µοιραστείτε µε τους φίλους και την οικογένειά σας.

Για να εγγράψετε βίντεο:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Φωτογραφική µηχανή.

2. Πατήστε το κουµπί  (Βίντεο) για να µεταβείτε σε λειτουργία βίντεο.

3. Πατήστε το πλήκτρο Φωτογραφική µηχανή για να αρχίσει η εγγραφή. Πατήστε το πλήκτρο
Φωτογραφική µηχανή ξανά για να σταµατήσει η εγγραφή.

∆ιαµόρφωση µορφής βίντεο
Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Φωτογραφική µηχανή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί

 (Ρυθµίσεις).

● Στην καρτέλα Βίντεο κάντε µία από τις ακόλουθες αλλαγές:

● Επιλέξτε ανάλυση από τη λίστα Ανάλυση. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις σε:

◦ QCIF(176 X 144)

◦ QVGA(320 X 240)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Εγγραφή φωνής για εγγραφή φωνής κατά την
εγγραφή βίντεο.

Ρυθµίσεις βίντεο
Επιλέξτε την καρτέλα Βίντεο για να διαµορφώσετε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις για την εγγραφή βίντεο.

● Μορφή βίντεο – Επιλέξτε τη µορφή βίντεο.

● Ανάλυση – Επιλέξτε ανάλυση για τα βίντεό σας από τις παρακάτω επιλογές: QCIF(176 X 144) ή
QVGA(320 X 240)

● Εγγραφή φωνής – Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο επιλογής, έτσι ώστε παράλληλα µε την
εγγραφή βίντεο να γίνεται και εγγραφή φωνής.

● Προσαρµογή σε MMS – Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο επιλογής για να διασφαλίσετε ότι το
βίντεο που θα εγγραφεί δεν θα υπερβαίνει το µέγεθος αρχείου που µπορεί να χωρέσει ένα MMS.
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Επιλογές φωτογραφικής µηχανής και βιντεοκάµερας
Συσκευή – Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης τον αριθµό των
φωτογραφιών που έχετε αποθηκεύσει στην τρέχουσα συσκευή αποθήκευσης.

Απενεργοποίηση φλας – Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το φλας

Ενεργοποίηση φλας – Πατήστε για να απενεργοποιήσετε το φλας

Ανάλυση – Πατήστε για να αλλάξετε την ανάλυση

Έξοδος – Πατήστε για να τερµατίσετε την εφαρµογή

HP Photosmart Mobile – Πατήστε για να εκκινήσετε το HP Photosmart Mobile και να προβάλετε
τις φωτογραφίες που έχετε αποτυπώσει

Βίντεο – Πατήστε για εναλλαγή στη λειτουργία κάµερας

Ρυθµίσεις – Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις

Εστίαση – Πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο 4 ή 6 για να πραγµατοποιήσετε σµίκρυνση ή µεγέθυνση
αντίστοιχα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να εµφανιστεί το ρυθµιστικό για την Εστίαση, θα πρέπει να πατήσετε σε κάποιο
σηµείο της οθόνης κατά τη λήψη φωτογραφιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα µε ανάλυση 3Μ, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιείτε
αυτά τα πλήκτρα για µεγέθυνση ή σµίκρυνση.

Φωτεινότητα – Πατήστε το αριθµητικό πλήκτρο 2 ή 8 για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να εµφανιστεί το ρυθµιστικό για τη Φωτεινότητα, θα πρέπει να πατήσετε σε κάποιο
σηµείο της οθόνης κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Πανόραµα – Το εικονίδιο αυτό εµφανίζεται κατά τη λήψη πανοραµικών φωτογραφιών.

Συρραφή – Πατήστε για να συρράψετε τη φωτογραφία σε ένα πανόραµα, αφού ολοκληρώσετε τη
λήψη φωτογραφιών στις λειτουργίες Πανόραµα.

Φωτογραφία – Πατήστε για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης και να αποτυπώσετε νέες
φωτογραφίες.

Αποστολή ως – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να επιλέξετε ένα λογαριασµό και να στείλετε
φωτογραφίες µε e-mail.

∆ιαγραφή – Πατήστε για να διαγράψετε την τρέχουσα φωτογραφία.

HP Photosmart Mobile – Πατήστε για να εκκινήσετε την εφαρµογή HP Photosmart Mobile και να
προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε αποτυπώσει.

Αναπαραγωγή – Πατήστε για να πραγµατοποιήσετε αναπαραγωγή τρεχόντων βίντεο κλιπ.

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε ∆ιακοπή, Παύση ή Αναπαραγωγή του βίντεο πατώντας τα
εικονίδια ελέγχου. Η γραµµή χρόνου εµφανίζει την πρόοδο της αναπαραγωγής.
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Μεταφορά εικόνων
Χρήση GPRS

Όταν ενεργοποιήσετε τον ποµποδέκτη τηλεφώνου για πρώτη φορά, η εφαρµογή HP iPAQ
DataConnect εντοπίζει την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και συµπληρώνει αυτόµατα τις ρυθµίσεις MMS
του HP iPAQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Θα πρέπει να έχετε τοποθετήσει στο HP iPAQ µια κάρτα SIM µε δυνατότητα µεταφοράς
δεδοµένων.

Για να µεταφέρετε εικόνες µέσω MMS:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο στην οθόνη Σήµερα > MMS.

2. Επιλέξτε Μενού > ∆ηµιουργία.

3. Επιλέξτε την εικόνα ή το βίντεο που θέλετε να επισυνάψετε.

4. Επιλέξτε Αποστολή.

Χρήση Bluetooth
Για να µεταφέρετε εικόνες από το HP iPAQ σε άλλες συσκευές, µπορείτε να κάνετε τα εξής:

Για να µεταφέρετε εικόνες µέσω Bluetooth:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Πραγµατοποιήστε κύλιση και επιλέξτε µια φωτογραφία.

3. Επιλέξτε Μενού > Μεταβίβαση εικόνας… Επιλέξτε τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Επιλογή για αποστολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να µεταφέρετε εικόνες, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη σύνδεση Bluetooth.
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8 HP Photosmart Mobile

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το HP Photosmart Mobile για να κάνετε τα εξής:

● Να προβάλετε φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στο HP iPAQ ή σε κάρτα αποθήκευσης.

● Να προσθέσετε φωνητικές σηµειώσεις ή κείµενο σε φωτογραφίες.

● Να εκτυπώσετε από κάρτα αποθήκευσης.

● Να προβάλετε µια παρουσίαση.

● Να στείλετε φωτογραφίες µέσω MMS, ως συνηµµένα αρχεία σε e-mail ή µέσω Bluetooth.

● Να αντιστοιχίσετε µια φωτογραφία µε µια επαφή.

● Να αντιστοιχίσετε µια φωτογραφία µε το φόντο της οθόνης Σήµερα.

● Να στείλετε µια εικόνα µέσω e-mail στο Snapfish.

Προβολή φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στο
HP iPAQ ή σε κάρτα αποθήκευσης

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το HP Photosmart Mobile για να προβάλετε φωτογραφίες που έχετε
αποθηκεύσει στο HP iPAQ ή σε εξωτερική κάρτα αποθήκευσης.

Για να προβάλετε φωτογραφίες:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε Μενού > Άνοιγµα φακέλου

3. Περιηγηθείτε στο φάκελο όπου έχετε αποθηκεύσει τις φωτογραφίες.

4. Πατήστε ΟΚ.

Επισύναψη φωνητικής σηµείωσης σε φωτογραφία
Για να επισυνάψετε µια φωνητική σηµείωση σε φωτογραφία:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε τη µικρογραφία στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη φωνητική σηµείωση.

3. Πατήστε το κουµπί  (Ήχος).

4. Πατήστε το κουµπί  (Εγγραφή) στη γραµµή εργαλείων ήχου.

5. Μιλήστε στο µικρόφωνο για να εγγράψετε τη φωνητική σηµείωση και, όταν τελειώσετε, πατήστε το

κουµπί  (∆ιακοπή).

6. Για να διαγράψετε την εγγεγραµµένη φωνητική σηµείωση, πατήστε το εικονίδιο .

7. Πατήστε το κουµπί  (Ήχος) ξανά για να κλείσετε τη γραµµή εργαλείων ήχου.
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Εκτύπωση από κάρτα αποθήκευσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εκτύπωση από κάρτα αποθήκευσης δεν υποστηρίζεται από όλους τους εκτυπωτές.

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από κάρτα αποθήκευσης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε τη µικρογραφία της εικόνας που θέλετε να εκτυπώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν το αρχείο µέσων προστατεύεται από ψηφιακή διαχείριση δικαιωµάτων (DRM),
δεν θα µπορείτε να το στείλετε ή να το προωθήσετε. Η ψηφιακή διαχείριση δικαιωµάτων (DRM)
είναι ένα λογισµικό που καθιστά εφικτή την ασφαλή διανοµή και αποτρέπει την παράνοµη διανοµή
φωτογραφιών, βίντεο, µουσικής, ταινιών και ήχων κλήσεων µέσων του Internet. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την ψηφιακή διαχείριση δικαιωµάτων (DRM), ανατρέξτε στην βοήθεια στην
οθόνη, επιλέγοντας Έναρξη > Βοήθεια και πραγµατοποιήστε αναζήτηση για DRM.

3. Επιλέξτε Μενού > Εκτύπωση…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εκτύπωση από κάρτα αποθήκευσης δεν υποστηρίζεται από όλους τους
εκτυπωτές.

4. Επιλέξτε τον αριθµό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε Αποθήκευση.

Τώρα, µπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στην κάρτα αποθήκευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα αποθήκευσης, θα πρέπει να
ρυθµίσετε τον εκτυπωτή. Οι οδηγίες ρύθµισης διαφέρουν ανάλογα µε τον εκτυπωτή.

Προβολή παρουσίασης
Για να προβάλετε µια παρουσίαση:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2.
Πατήστε το κουµπί  (Παρουσίαση) στο κάτω µέρος της οθόνης.

3. Πατήστε στην οθόνη για να εµφανιστούν τα κουµπιά  (Μετακίνηση προς τα µπροστά), 
(Μετακίνηση προς τα πίσω),  (∆ιακοπή) και  (Παύση).

Αποστολή φωτογραφιών µε e-mail
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να στείλετε φωτογραφίες µέσω e-mail, πρέπει να διαµορφώσετε το λογαριασµό του
e-mail σας.

Για να στείλετε φωτογραφίες µέσω e-mail:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε τη µικρογραφία που θα στείλετε µέσω e-mail.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν το αρχείο µέσων προστατεύεται από ψηφιακή διαχείριση δικαιωµάτων (DRM),
δεν θα µπορείτε να το στείλετε ή να το προωθήσετε. Η ψηφιακή διαχείριση δικαιωµάτων (DRM)
είναι ένα λογισµικό που καθιστά εφικτή την ασφαλή διανοµή και αποτρέπει την παράνοµη διανοµή
φωτογραφιών, βίντεο, µουσικής, ταινιών και ήχων κλήσεων µέσων του Internet. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την ψηφιακή διαχείριση δικαιωµάτων (DRM), ανατρέξτε στην βοήθεια στην
οθόνη, επιλέγοντας Έναρξη > Βοήθεια και πραγµατοποιήστε αναζήτηση για DRM.

3. Επιλέξτε Μενού > Αποστολή… > Συνηµµένο σε e-mail.
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4. Επιλέξτε τη ρύθµιση Μείωση µεγέθους σταλµένης φωτογραφίας σε και, στη συνέχεια, επιλέξτε
τη µείωση της ανάλυσης.

5. Πατήστε Επόµενο.

6. Εισαγάγετε την κατάλληλη διεύθυνση e-mail ή χρησιµοποιήστε τις Επαφές επιλέγοντας
Μενού > Προσθήκη παραλήπτη.

7. Εισαγάγετε άλλες κατάλληλες πληροφορίες, όπως τον τίτλο του e-mail και ένα µήνυµα.

8. Επιλέξτε Αποστολή.

Αντιστοίχιση φωτογραφίας µε επαφή
Για να αντιστοιχίσετε µια φωτογραφία µε µια επαφή:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε τη µικρογραφία που θέλετε να αντιστοιχίσετε µε µια επαφή.

3. Επιλέξτε Μενού > Αντιστοίχιση σε > Επαφή.

4. Επιλέξτε το όνοµα από τη λίστα επαφών.

5. Πατήστε ΟΚ.

Αντιστοίχιση φωτογραφίας µε το φόντο της οθόνης
Σήµερα

Γι να αντιστοιχίσετε µια φωτογραφία µε το φόντο της οθόνης Σήµερα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε τη µικρογραφία που θέλετε να αντιστοιχίσετε µε την οθόνη Σήµερα.

3. Επιλέξτε Μενού > Αντιστοίχιση σε > Φόντο οθόνης Σήµερα.

4. Πατήστε ΟΚ.

Snapfish
Η λειτουργία Snapfish σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε εικόνες από το HP iPAQ στο λογαριασµό
Snapfish που διαθέτετε µέσω του λογαριασµού σας e-mail.

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε τη µικρογραφία που θα στείλετε µέσω Snapfish.

3. Επιλέξτε Μενού > Αποστολή… > Snapfish.

4. Επιλέξτε τη ρύθµιση Μείωση µεγέθους σταλµένης φωτογραφίας σε και, στη συνέχεια, επιλέξτε
την απαιτούµενη µείωση της ανάλυσης.

5. Επιλέξτε Επόµενο.

6. Επιλέξτε τον κατάλληλο λογαριασµό e-mail στη λίστα Επιλέξτε λογαριασµό e-mail και πατήστε
Αποστολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία Snapfish, επιλέξτε
Βοήθεια.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο λογαριασµός e-mail που χρησιµοποιήσατε για την αποστολή της φωτογραφίας στο
Snapfish δεν είναι δηλωµένος, θα λάβετε ένα e-mail µε µια σύνδεση σε σελίδα web που θα σας δίνει
τη δυνατότητα να δηλώσετε ένα λογαριασµό.

Βελτίωση εγγράφων
Η λειτουργία βελτίωσης εγγράφων σάς δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε µια εικόνα που
τραβήχτηκε µε φωτογραφική µηχανή και περιλαµβάνεται σε ένα έγγραφο, όπως φωτογραφίες
επαγγελµατικών καρτών, περιοδικών ή εφηµερίδων, προκειµένου να επιτύχετε αποτελέσµατα επιπέδου
σαρωτή.

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία βελτίωσης εγγράφων:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Βελτίωση εγγράφου.

3. Κάντε µία ή και τις δύο από τις παρακάτω επιλογές:

● Ευθυγράµµιση και περικοπή – Για να εντοπίσετε τα άκρα ενός εγγράφου και να περικόψετε
το αρχικό έγγραφο σε παραλληλόγραµµο σχήµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το έγγραφο πρέπει να έχει 4 καλά ορισµένα ή υψηλής αντίθεσης άκρα.

● ∆ιόρθωση φωτισµού και χρωµάτων – Για να αφαιρέσετε τη σκίαση από την επιφάνεια του
εγγράφου εξαιτίας σκιών και ανοµοιόµορφου φωτισµού σε όλο το έγγραφο.

4. Επιλέξτε Έναρξη για να αρχίσετε την επεξεργασία του εγγράφου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία βελτίωσης εγγράφων επεξεργάζεται µόνο εικόνες JPEG.

Ρύθµιση προστασίας οθόνης
Χρησιµοποιήστε το HP iPAQ για ορίσετε µια παρουσίαση των εικόνων σας ως οθόνη.

Για να ρυθµίσετε την προστασία οθόνης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Screen Saver (Προστασία οθόνης).

3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Show Screen Saver (Εµφάνιση προστασίας οθόνης) και
καθορίστε το χρονικό διάστηµα µετά το οποίο θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης από
τη λίστα Launch Screen Saver after (Εκκίνηση προστασίας οθόνης µετά από)

4. Επιλέξτε την καρτέλα Εφέ και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Use transition effects (Χρήση
εφέ µετάβασης) για να επιλέξετε ένα εφέ µετάβασης.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Ηµεροµηνία/Ώρα για να επιλέξετε τη ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας
εµφάνισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η συσκευή σας παραµείνει ανενεργή ενώ είναι συνδεδεµένη στον υπολογιστή και
εκτελείται το λογισµικό συγχρονισµού, το HP Photosmart Mobile θα εµφανίσει αυτόµατα την
παρουσίαση που έχετε επιλέξει.

Εναλλαγή σε εφαρµογή φωτογραφικής µηχανής
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή από την εφαρµογή HP Photosmart στην εφαρµογή
φωτογραφικής µηχανής.
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Για εναλλαγή στην εφαρµογή φωτογραφικής µηχανής:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε Μενού > Switch to Camera (Εναλλαγή σε φωτογραφική µηχανή)

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Για εναλλαγή στην εφαρµογή φωτογραφικής µηχανής, µπορείτε επίσης να πατήσετε το
εικονίδιο  (Λήψη)

Οργάνωση εικόνων
Χρησιµοποιήστε το HP iPAQ για να διαχειριστείτε ή να οργανώσετε ένα σετ εικόνων, µετακινώντας,
αντιγράφοντας ή διαγράφοντας µια µεµονωµένη εικόνα ή ένα σετ εικόνων.

Για να οργανώσετε τις εικόνες σας:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε Μενού > Οργάνωση.

3. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να οργανώσετε ή επιλέξτε Μενού > Επιλογή > Όλα για να
επιλέξετε όλες τις εικόνες.

4. Επιλέξτε Μενού > Μετακίνηση/Αντιγραφή για επιλογές µετακίνησης ή αντιγραφής των
επιλεγµένων εικόνων σε κάρτα ή σε άλλο φάκελο του HP iPAQ.

5. Για να επιλέξετε µια σειρά εικόνων, επιλέξτε Μενού > Επιλογή > Εύρος. Στη συνέχεια, επιλέξτε
την πρώτη εικόνα και, έπειτα, επιλέξτε την τελευταία εικόνα

6. Για να διαγράψετε τα επιλεγµένα αρχεία, επιλέξτε Μενού > ∆ιαγραφή.

Αποστολή εικόνας στο πρόχειρο
Μπορείτε να αντιγράψετε µια εικόνα στο πρόχειρο για να τη χρησιµοποιήσετε σε άλλες εφαρµογές.

Για να αντιγράψετε µια εικόνα στο πρόχειρο:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Πατήστε παρατεταµένα µια µικρογραφία εικόνας.

3. Επιλέξτε Μετακίνηση/Αντιγραφή > Αντιγραφή στο πρόχειρο και επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος
κλιµάκωσης.

Υποστήριξη βίντεο
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή HP Photosmart για να αναπαραγάγετε βίντεο.

Για να αναπαραγάγετε βίντεο:

1. Επιλέξτε Έναρξη > HP Photosmart Mobile.

2. Επιλέξτε τη µικρογραφία βίντεο που θέλετε και πατήστε Προβολή.
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9 Κάρτες αποθήκευσης

Χρήση καρτών αποθήκευσης
Χρησιµοποιήστε προαιρετικές κάρτες αποθήκευσης για να κάνετε τα εξής:

● Να επεκτείνετε τη µνήµη του ΗP iPAQ

● Να αποθηκεύσετε φωτογραφίες, βίντεο κλιπ, µουσική και εφαρµογές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι κάρτες αποθήκευσης δεν περιλαµβάνονται στο HP iPAQ και πρέπει να αγοραστούν
ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις κάρτες αποθήκευσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/ipaqaccessories.

Τοποθέτηση κάρτας αποθήκευσης
Για να τοποθετήσετε µια κάρτα αποθήκευσης:

1. Πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο Λειτουργία για να απενεργοποιήσετε το HP iPAQ.

2. Αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας, σύρετε το κάλυµµα της υποδοχής αποθήκευσης προς τα
πίσω και ανασηκώστε το.

3. Τοποθετήστε την κάρτα στη θήκη κάρτας αποθήκευσης, µε τη µεταλλική περιοχή µπροστά.
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4. Σύρετε τη θήκη της κάρτας αποθήκευσης πίσω έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.

Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα κατά την τοποθέτηση µιας κάρτας αποθήκευσης, δοκιµάστε τα
ακόλουθα:

● Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε την κάρτα υπό γωνία.

● Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγετε πρώτα την περιοχή επαφής (τη µεταλλική περιοχή).

Αφαίρεση κάρτας αποθήκευσης
Για να αφαιρέσετε µια κάρτα αποθήκευσης micro Secure Digital (SD) από την υποδοχή αποθήκευσης
του HP iPAQ:

1. Κλείστε όλα τα προγράµµατα που χρησιµοποιούν την κάρτα αποθήκευσης.

2. Πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο Λειτουργία για να απενεργοποιήσετε το HP iPAQ.

3. Αφαιρέστε τη µπαταρία.

4. Σύρετε το κάλυµµα της υποδοχής αποθήκευσης προς τα πίσω και ανασηκώστε το.

5. Αφαιρέστε την κάρτα αποθήκευσης από την υποδοχή της.

Προβολή περιεχοµένων κάρτας αποθήκευσης
Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή File Explorer για να προβάλετε τα αρχεία που υπάρχουν στην
προαιρετική κάρτα αποθήκευσης που διαθέτετε.
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Για να προβάλετε τα περιεχόµενα ενός αρχείου αποθήκευσης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > File Explorer.

2. Επιλέξτε Επάνω και, στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο της κάρτας αποθήκευσης για να δείτε µια
λίστα αρχείων και φακέλων.

Εάν το HP iPAQ δεν αναγνωρίζει την κάρτα αποθήκευσης, δοκιµάστε να κάνετε τα εξής:

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τυχόν προγράµµατα οδήγησης που συνόδευαν την κάρτα
αποθήκευσης.

● Επαναφέρετε το HP iPAQ χρησιµοποιώντας τη γραφίδα για να πατήσετε ελαφρά το κουµπί
Επαναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν πραγµατοποιήσετε την επαναφορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα
δεδοµένα σας στην κάρτα αποθήκευσης.
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10 Συγχρονισµός

Λογισµικό συγχρονισµού
Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει Windows XP ή παλαιότερη έκδοση, η διαχείριση των ρυθµίσεων
συγχρονισµού γίνεται από το Microsoft ActiveSync. Το Microsoft ActiveSync 4.5 είναι διαθέσιµο στο
Getting Started CD. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να πραγµατοποιήσετε λήψη του Microsoft
ActiveSync, µπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windowsmobile.

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει Windows Vista, η διαχείριση των ρυθµίσεων συγχρονισµού γίνεται από
το Windows Mobile Device Center (WMDC). Το WMDC 6.1 είναι διαθέσιµο στο Getting Started CD. Για
να πραγµατοποιήσετε λήψη του WMDC, µπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.microsoft.com/windowsmobile.

Αντιγραφή αρχείων
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ActiveSync για να αντιγράψετε αρχεία από και προς τον υπολογιστή.

Για να διαµορφώσετε το HP iPAQ χρησιµοποιώντας τον οδηγό ορισµού ρυθµίσεων συγχρονισµού
Pocket PC:

1. Συνδέστε το HP iPAQ στον υπολογιστή µε το καλώδιο συγχρονισµού mini-USB και περιµένετε να
γίνει εκκίνηση του λογισµικού συγχρονισµού (WMDC για Windows Vista και ActiveSync για
Windows XP).

2. Όταν εµφανιστεί ο οδηγός ορισµού ρυθµίσεων συγχρονισµού Pocket PC, επιλέξτε Επόµενο.

3. Μπορείτε να κάνετε µία από τις παρακάτω επιλογές:

● Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απευθείας συγχρονισµός µε διακοµιστή στον οποίο
εκτελείται το Microsoft Exchange Server. Για να γίνει αυτό τώρα, πρέπει να έχετε στη
διάθεσή σας τη διεύθυνση του διακοµιστή και τα διαπιστευτήρια σύνδεσης και πατήστε
Επόµενο. Εάν θέλετε να διαµορφώσετε το λογαριασµό του e-mail σας µε το Exchange
Server, εισαγάγετε τις απαιτούµενες πληροφορίες στην οθόνη.

● Εάν θέλετε να συγχρονίσετε το HP iPAQ µε το λογαριασµό e-mail του Outlook στον
υπολογιστή σας, απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απευθείας συγχρονισµός µε
διακοµιστή στον οποίο εκτελείται το Microsoft Exchange Server. Για να γίνει αυτό
τώρα, πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τη διεύθυνση του διακοµιστή και τα
διαπιστευτήρια σύνδεσης και πατήστε Επόµενο.

4. Επιλέξτε το στοιχείο από το οποίο θέλετε να γίνει ο συγχρονισµός από τη λίστα Τύπος
πληροφοριών και επιλέξτε Windows PC (Αυτό το PC) ή επιλέξτε Microsoft Exchange από τη
λίστα Προέλευση.

5. Πατήστε Επόµενο και, στη συνέχεια, πατήστε Τέλος για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση.
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Για να αντιγράψετε αρχεία µε το ActiveSync, χωρίς να χρησιµοποιήσετε τον οδηγό ορισµού ρυθµίσεων
συγχρονισµού Pocket PC:

1. Συνδέστε το HP iPAQ στον υπολογιστή µε το καλώδιο συγχρονισµού mini-USB και περιµένετε να
γίνει εκκίνηση του λογισµικού συγχρονισµού (WMDC για Windows Vista και ActiveSync για
Windows XP).

2. Αφού εκκινηθεί ο οδηγός ορισµού ρυθµίσεων συγχρονισµού Pocket PC, πατήστε Άκυρο για να
προχωρήσετε στην αντιγραφή αρχείων χωρίς να κάνετε χρήση του οδηγού.

3. Στον υπολογιστή, επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Microsoft ActiveSync.

4. Στο παράθυρο ActiveSync, επιλέξτε Εξερεύνηση.

5. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Η συσκευή µου µε Windows Mobile και επιλέξτε τα αρχεία που
θα αντιγραφούν από ή προς τον υπολογιστή σας.

6. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows στον υπολογιστή σας και εντοπίστε τα αρχεία που θα
αντιγραφούν από ή προς το HP iPAQ.

7. Μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία από το HP iPAQ στον προσωπικό υπολογιστή ή αντίστροφα.
Το ActiveSync µετατρέπει τα αρχεία έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα
προγράµµατα του Office Mobile, εάν χρειαστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ∆εν µπορείτε να αντιγράψετε προεγκατεστηµένα αρχεία ή αρχεία συστήµατος.

Για να αντιγράψετε αρχεία µε το WMDC:

1. Συνδέστε το HP iPAQ στον υπολογιστή και περιµένετε να εκκινηθεί αυτόµατα το WMDC.

2. Επιλέξτε File Management (∆ιαχείριση αρχείων) για να ανοίξετε το φάκελο Mobile Device (Φορητή
συσκευή) για τη συσκευή σας.

3. Στο φάκελο Mobile Device (Φορητή συσκευή), περιηγηθείτε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
αντιγράψετε στη συσκευή ή στον υπολογιστή.

Μεταφέρετε τα αρχεία απευθείας στο φάκελο My Documents του HP iPAQ (ή σε κάποιο φάκελο µέσα
στο φάκελο My Documents).

Μετεγκατάσταση δεδοµένων από Palm Desktop σε
Microsoft Windows Mobile 6

Εάν χρησιµοποιούσατε συσκευή µε λειτουργικό σύστηµα Palm πριν αγοράσετε το HP iPAQ, θα πρέπει
να µεταφέρετε τα δεδοµένα σας από το λογισµικό Palm Desktop στο Microsoft Windows Mobile 6.
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Για να πραγµατοποιήσετε µετεγκατάσταση δεδοµένων από Palm Desktop σε Microsoft Windows Mobile
6:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Microsoft Outlook 98 ή νεότερη
έκδοση.

2. Για να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή του συγχρονισµού από το Palm Desktop στο Outlook,
τοποθετήστε το αρχικό CD που συνοδεύει τη συσκευή Palm στη µονάδα CD ROM του υπολογιστή
σας. Στην οθόνη Discover Your Handheld (Εντοπισµός συσκευής χειρός), επιλέξτε Install
Microsoft Outlook Conduits (Εγκατάσταση αγωγών του Microsoft Outlook). Εναλλακτικά,
µπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά το λογισµικό Palm Desktop και HotSynch Manager από το
αρχικό CD. Κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης, επιλέξτε I want to sync with Microsoft Outlook
(Θέλω συγχρονισµό µε το Microsoft Outlook).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να γίνει σωστά ο συγχρονισµός µε το λογισµικό Palm Desktop, το Microsoft
Outlook πρέπει να έχει οριστεί ως το προεπιλεγµένο πρόγραµµα e-mail. Εάν πρέπει να αλλάξετε
τις ρυθµίσεις σας, ανοίξτε το Microsoft Outlook, επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία > Επιλογές >
Άλλες και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Το Outlook ως το προεπιλεγµένο πρόγραµµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επαφών και ηµερολογίου. Επιλέξτε Εφαρµογή > OK και
επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

3. Χρησιµοποιήστε το λογισµικό HotSynch Manager, που περιλαµβάνεται στο αρχικό CD που
συνοδεύει τη συσκευή Palm, για να συγχρονίσετε τις πληροφορίες του Palm µε το Outlook. Για
βοήθεια σχετικά µε την εγκατάσταση ή τη χρήση του HotSynch, ανατρέξτε στις οδηγίες που
συνόδευαν τη συσκευή Palm.

4. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισµός του Outlook µε τη συσκευή Palm, καταργήστε την εγκατάσταση
του Hotsynch από τον υπολογιστή. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > και κάντε διπλό κλικ
στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραµµάτων. Επιλέξτε Palm Desktop και κάντε κλικ στο
κουµπί Κατάργηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

5. Τοποθετήστε το Getting Started CD στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή και ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το ActiveSync στον υπολογιστή σας και να
δηµιουργήσετε µια συνεργασία µεταξύ του HP iPAQ και του υπολογιστή.

Συµβουλές εξοικονόµησης κόστους ασύρµατου
συγχρονισµού

Ο τρόπος διαχείρισης του κόστους ασύρµατου συγχρονισµού από το HP iPAQ εξαρτάται από τις
προτεραιότητές σας.

Για να… Ενέργεια

Μειώσετε το κόστος σύνδεσης δικτύου ή µεταφοράς
δεδοµένων

Αυξήστε το διάστηµα µεταξύ των προγραµµατισµένων
συγχρονισµών ή πραγµατοποιήστε συγχρονισµό µε µη
αυτόµατο τρόπο. Ελέγξτε τις λεπτοµέρειες του προγράµµατος
για τις τιµές.

Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας Προγραµµατίστε το συγχρονισµό λιγότερο συχνά ή
πραγµατοποιείτε συγχρονισµό µε µη αυτόµατο τρόπο.

∆ιατηρήσετε τις πληροφορίες σας ενηµερωµένες Σε περιόδους µεγάλου όγκου ταχυδροµείου, προγραµµατίστε
το συγχρονισµό σε τακτικά αλλά συχνά διαστήµατα. Σε
περιόδους µικρού όγκου ταχυδροµείου, προγραµµατίστε το
συγχρονισµό µε την άφιξη των στοιχείων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο µετρητής απενεργοποίησης της συσκευής µηδενίζεται κάθε φορά που πραγµατοποιείτε
συγχρονισµό. Εάν προγραµµατίσετε διάστηµα συγχρονισµού µικρότερο από το χρονικό διάστηµα που
έχει οριστεί για την αυτόµατη απενεργοποίηση της συσκευής, η συσκευή δεν απενεργοποιείται ποτέ για
εξοικονόµηση ενέργειας της µπαταρίας.

Αντιµετώπιση προβληµάτων συγχρονισµού
Στη συνέχεια ακολουθεί µια λίστα συµπτωµάτων που µπορεί να συνεπάγονται προβλήµατα
συγχρονισµού στα Windows Vista:

● ∆εν γίνεται εκκίνηση του WMDC µετά την εγκατάσταση.

Στη συνέχεια ακολουθεί µια λίστα συµπτωµάτων που µπορεί να συνεπάγονται προβλήµατα
συγχρονισµού στα Windows ΧΡ:

● ∆εν ακούγεται ήχος από το ActiveSync (ή εµφανίζεται ένα γκρι εικονίδιο) και δεν υπάρχει καµία
δραστηριότητα στο παράθυρο ActiveSync του υπολογιστή.

● Ακούγεται ήχος από το ActiveSync και το εικονίδιο του ActiveSync στον υπολογιστή µετατρέπεται
σε ένα πράσινο εικονίδιο που περιστρέφεται. Στον υπολογιστή εµφανίζεται το µήνυµα Ανάκτηση
ρυθµίσεων αλλά η σύνδεση του ActiveSync διακόπτεται πριν πραγµατοποιηθεί η συνεργασία.

● Το ActiveSync αναζητά σύνδεση αλλά δεν µπορεί να την πραγµατοποιήσει. (Το πράσινο εικονίδιο
στον υπολογιστή εξακολουθεί να περιστρέφεται.)

● Πραγµατοποιήθηκε συγχρονισµός µεταξύ του HP iPAQ και του υπολογιστή αλλά διακόπηκε η
σύνδεση. (Το πράσινο εικονίδιο στον υπολογιστή σταµατά να περιστρέφεται και γίνεται γκρι.)

● Για να αποκτήσει πρόσβαση το ActiveSync στο δίκτυο ή στο Internet, εµφανίζεται ένα πλαίσιο
κειµένου του τείχους προστασίας ή άλλου λογισµικού προστασίας δικτύου.
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Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε δυσκολίες κατά το συγχρονισµό του HP iPAQ µε τον υπολογιστή,
στη συνέχεια ακολουθεί µια λίστα µε συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων. ∆οκιµάστε τις παρακάτω
λύσεις για να επιλύσετε τυχόν προβλήµατα συγχρονισµού:

● Πριν ξεκινήσετε το συγχρονισµό πληροφοριών µεταξύ του HP iPAQ και του υπολογιστή σας,
ελέγξτε το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή. Η περίοδος συγχρονισµού διαφέρει ανάλογα µε
το λειτουργικό σύστηµα που εκτελείται στον υπολογιστή.

Εάν ο υπολογιστής διαθέτει Windows XP ή παλαιότερη έκδοση, η διαχείριση των ρυθµίσεων
συγχρονισµού γίνεται από το Microsoft ActiveSync. Το Microsoft ActiveSync 4.5 είναι διαθέσιµο
στο Getting Started CD. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να πραγµατοποιήσετε λήψη του
Microsoft ActiveSync, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windowsmobile.

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει Windows Vista, η διαχείριση των ρυθµίσεων συγχρονισµού γίνεται
από το Windows Mobile Device Center. Για να πραγµατοποιήσετε λήψη του Windows Mobile
Device Center, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windowsmobile.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η HP δεν εγγυάται την ακριβή λειτουργικότητα εφαρµογών τρίτων κατασκευαστών
µε τα Windows Vista.

● Εάν στον υπολογιστή σας εκτελείται το ActiveSync 4.5 ή νεότερη έκδοση και προσωπικό
λογισµικό τείχους προστασίας, προσθέστε το ActiveSync στη λίστα εξαιρέσεων του
προγράµµατος τείχους προστασίας.

(Τα προγράµµατα λογισµικού τείχους προστασίας, όπως το Sygate Personal Firewall, το
TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005, το Norton Personal Firewall, το McAfee Personal
Firewall ή το Zone Alarm Security Suite ενδέχεται να µπλοκάρουν το συγχρονισµό.) Ανατρέξτε
στην τεκµηρίωση που συνοδεύει το πρόγραµµα τείχους προστασίας για να διαπιστώστε πώς θα
προσθέσετε το ActiveSync 4.5 ή νεότερη έκδοση στη λίστα εξαιρέσεων. Για περαιτέρω
αντιµετώπιση προβληµάτων µιας εφαρµογής τείχους προστασίας και ενεργοποίηση του
ActiveSync 4.5 ή νεότερη έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.microsoft.com/
windowsmobile.

● Κατά την εγκατάσταση του ActiveSync, εάν αφήσατε ενεργοποιηµένο το πλαίσιο επιλογής
Microsoft Exchange Server χωρίς να το θέλετε και δεν σκοπεύετε να πραγµατοποιήσετε σύνδεση
σε Exchange Server, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

◦ Συνδέστε το HP iPAQ στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχει πραγµατοποιηθεί σύνδεση
ActiveSync.

◦ Στον υπολογιστή, επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > Microsoft ActiveSync.

◦ Επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές.

◦ Καταργήστε την επιλογή των πλαισίων για τα στοιχεία συγχρονισµού που περιλαµβάνονται
στην κατηγορία Οµάδα διακοµιστή.

◦ Ενεργοποιήστε τα πλαίσια επιλογής στην κατηγορία Οµάδα υπολογιστή για τα στοιχεία αυτά
που θέλετε να συγχρονίσετε.

● Αποσυνδέστε το HP iPAQ από τον υπολογιστή σας και περιµένετε έως ότου εµφανιστεί το µήνυµα
του ActiveSync που επιβεβαιώνει ότι η συσκευή σας δεν είναι πια συνδεδεµένη. Επανασυνδέστε
το HP iPAQ στον υπολογιστή σας. Περιµένετε να δείτε εάν το HP iPAQ θα συνδεθεί µε τον
υπολογιστή.

● Στον υπολογιστή, στην εφαρµογή ActiveSync, επιλέξτε Αρχείο > Ρυθµίσεις σύνδεσης.
Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει το USB ως πιθανή µέθοδο σύνδεσης.

● Συνδέστε το HP iPAQ σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή σας.
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● Ελέγξτε το καλώδιο συγχρονισµού mini-USB. Χρησιµοποιήστε ένα άλλο καλώδιο συγχρονισµού
mini-USB, εάν υπάρχει διαθέσιµο.

● ∆οκιµάστε να πραγµατοποιήσετε συγχρονισµό µέσω σύνδεσης Bluetooth. Για συγκεκριµένες
οδηγίες, ανατρέξτε στην έντυπη ή ηλεκτρονική τεκµηρίωση (CD) που συνοδεύει το HP iPAQ.

● Αποσυνδέστε το HP iPAQ από τον υπολογιστή και επανασυνδέστε το.

● Καταργήστε την εγκατάσταση του ActiveSync από τον υπολογιστή και επανεγκαταστήστε το. Για
να καταργήσετε την εγκατάσταση του ActiveSync από τον υπολογιστή, επιλέξτε Έναρξη >
Πίνακας Ελέγχου > Προσθαφαίρεση προγραµµάτων > Microsoft ActiveSync. Στη συνέχεια,
επιλέξτε Κατάργηση > Ναι.

Εάν εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα σύνδεσης και µετά την εφαρµογή των παραπάνω
λύσεων, πραγµατοποιήστε πλήρη επαναφορά του HP iPAQ, χρησιµοποιώντας την εφαρµογή HP iPAQ
Setup Assistant.

Μετά την ολοκλήρωση της πλήρους επαναφοράς, µπορείτε να επανεγκαταστήσετε τις εφαρµογές σας
στο HP iPAQ χρησιµοποιώντας το ActiveSync στον υπολογιστή. Αφού γίνει σωστός συγχρονισµός
του HP iPAQ, µεταβείτε στο ActiveSync στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Εργαλεία > Προσθαφαίρεση
προγραµµάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα προγράµµατα που θέλετε να επανεγκαταστήσετε.

Προσαρµοσµένες συνδέσεις στο WMDC
Αφού συνδέσετε τη συσκευή σας σε σύστηµα Windows Vista µε WMDC 6.1, στην αριστερή πλευρά της
οθόνης του Windows Mobile Device Center, θα εµφανιστεί µια εικόνα του HP iPAQ 600 Series
Business Navigator. Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή σας έτσι ώστε να πραγµατοποιεί συγχρονισµό
µε τις επαφές του Outlook, τα e-mail και άλλες πληροφορίες που υπάρχουν στη συσκευή ή µπορείτε
απλά να συνδέσετε τη συσκευή, παρακάµπτοντας τη διαδικασία ρύθµισης.

Αφού γίνει ο συγχρονισµός της συσκευής µε τον υπολογιστή, εµφανίζονται στον υπολογιστή οι
παρακάτω συνδέσεις:

● Programs and Services (Προγράµµατα και υπηρεσίες)

● Pictures, Music, and Video (Εικόνες, µουσική και βίντεο)

● File Management (∆ιαχείριση αρχείων)

● Mobile Device Settings (Ρυθµίσεις φορητών συσκευών)

Για να δείτε µια λίστα µε τις προσαρµοσµένες συνδέσεις, µεταβείτε στην τοποθεσία Programs and
Services (Προγράµµατα και υπηρεσίες). Επιλέξτε more>> (περισσότερα>>) για να εµφανιστούν
περισσότερες συνδέσεις για τις διάφορες υπηρεσίες ΗΡ και επιλέξτε <<back (<<προηγούµενο) για να
µεταβείτε στην προηγούµενη οθόνη.
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11 Εργασίες

Ρύθµιση ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης εργασίας
Για να ρυθµίσετε ηµεροµηνίες για µια εργασία:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Εργασίες.

2. Επιλέξτε την εργασία της οποίας θέλετε να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης.

3. Επιλέξτε Επεξεργασία και κάντε ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω:

● Επιλέξτε Έναρξη για να εισαγάγετε ηµεροµηνία έναρξης για την εργασία.

● Επιλέξτε Λήξη για να εισαγάγετε ηµεροµηνία λήξης για την εργασία.

4. Πατήστε ok.

Εµφάνιση ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης στη λίστα
εργασιών

Για να ενεργοποιήσετε την εµφάνιση των ηµεροµηνιών µιας εργασίας στη λίστα εργασιών:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Εργασίες.

2. Επιλέξτε Μενού > Επιλογές…

3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Εµφάνιση ηµ. έναρξης και λήξης.

4. Πατήστε ok.

Ρύθµιση επιλογών εµφάνισης των εργασιών στην οθόνη
Σήµερα

Εάν έχετε µεγάλο αριθµό εργασιών, µπορεί να θέλετε να καθορίσετε το είδος των εργασιών που θα
εµφανίζονται στην οθόνη Σήµερα.

Για να ενεργοποιήσετε την εµφάνιση εργασιών στην οθόνη Σήµερα:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Προσωπικά > Σήµερα.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Στοιχεία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Εργασίες.

3. Επιλέξτε Εργασίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Επιλογές…

4. Στο πεδίο Εµφάνιση αριθµού για, επιλέξτε τον τύπο των εργασιών που θα εµφανίζονται στην
οθόνη Σήµερα.

5. Στη λίστα Κατηγορία, επιλέξτε εάν θέλετε να εµφανίζονται µόνο οι εργασίες που έχουν
αντιστοιχιστεί σε µια συγκεκριµένη κατηγορία, µόνο εφόσον έχει γίνει αντιστοίχιση κατηγοριών, ή
όλες οι εργασίες.
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Επισήµανση ολοκλήρωσης εργασίας
Για να επισηµάνετε την ολοκλήρωση µιας εργασίας:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Εργασίες.

2. Στη λίστα εργασιών, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής δίπλα στην εργασία της οποίας θέλετε να
επισηµάνετε την ολοκλήρωση.

Για να επισηµάνετε την ολοκλήρωση µιας ανοιχτής εργασίας:

1. Επιλέξτε Επεξεργασία.

2. Στο πλαίσιο Κατάσταση, επιλέξτε Ολοκληρώθηκε.
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12 Μηνύµατα

Κατανόηση µηνυµάτων
Για να στείλετε και να λάβετε e-mail σε ένα λογαριασµό e-mail, πρέπει να συνδεθείτε στο Internet ή στο
εταιρικό σας δίκτυο, ανάλογα µε το λογαριασµό που διαθέτετε.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε:

● E-mail από λογαριασµό Outlook

● Ε-mail από λογαριασµό στο Internet µέσω ενός παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP)

● Μηνύµατα κειµένου

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε e-mail από την εργασία σας µέσω σύνδεσης VPN. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Για να δηµιουργήσετε µια σύνδεση διακοµιστή VPN:
στη σελίδα 93.

Τα µηνύµατα e-mail σε λογαριασµό e-mail του Outlook αποστέλλονται και λαµβάνονται µέσω
συγχρονισµού µε υπολογιστή µε οποιοδήποτε λογισµικό συγχρονισµού ή µέσω ασύρµατου
συγχρονισµού απευθείας µε Exchange Server.

Τα µηνύµατα e-mail σε λογαριασµό στο Internet στέλνονται και λαµβάνονται µέσω σύνδεσης σε
διακοµιστή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου POP3 (Post Office Protocol 3) ή IMAP4 (Internet Message
Access Protocol 4). Όταν πραγµατοποιείτε σύνδεση σε διακοµιστή POP3 ή IMAP4, θα πρέπει να έχετε
σύνδεση στο Internet από το φορέα GSM, GPRS ή EDGE ή σύνδεση 3G. Επίσης, η σύνδεση µπορεί
να σηµαίνει χρήση ασύρµατης λειτουργίας Wi-Fi, σύνδεση Peer-to-Peer µε υπολογιστή ή σύνδεση
µέσω Bluetooth µε συσκευή που είναι συνδεδεµένη στο Internet. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε
το HP iPAQ για να συνδεθείτε, χρησιµοποιώντας κινητό τηλέφωνο µε δυνατότητα µεταφοράς
δεδοµένων.

Τα µηνύµατα κειµένου αποστέλλονται και λαµβάνονται µέσω του παροχέα ασύρµατων υπηρεσιών,
χρησιµοποιώντας έναν αριθµό τηλεφώνου ως διεύθυνση του µηνύµατος.

Τύποι φακέλων
Κάθε λογαριασµός µηνυµάτων έχει το δικό του σετ φακέλων µε πέντε προεπιλεγµένους φακέλους
µηνυµάτων:

● Εισερχόµενα

● Εξερχόµενα

● ∆ιαγραµµένα

● Πρόχειρα

● Απεσταλµένα

Τα µηνύµατα που λαµβάνετε και στέλνετε µέσω του λογαριασµού αποθηκεύονται σε αυτούς τους
φακέλους. Μπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε επιπλέον φακέλους για κάθε λογαριασµό.
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Ο τρόπος λειτουργίας των φακέλων διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο:

● Αν χρησιµοποιείτε λογαριασµό e-mail του Outlook, τα e-mail στο φάκελο Εισερχόµενα του Outlook
συγχρονίζονται αυτόµατα µε τη συσκευή σας. Μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον φακέλους για
συγχρονισµό ορίζοντάς τους. Οι φάκελοι που δηµιουργείτε και τα µηνύµατα που µεταφέρετε
απεικονίζονται στη συνέχεια στο διακοµιστή e-mail.

● Εάν χρησιµοποιείτε λογαριασµό MMS ή λογαριασµό µηνυµάτων κειµένου, τα µηνύµατα
αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόµενα.

● Εάν χρησιµοποιείτε λογαριασµό POP3 και µεταφέρετε τα e-mail σας σε ένα φάκελο που έχετε
δηµιουργήσει, η σύνδεση µεταξύ των µηνυµάτων στη συσκευή και των αντιγράφων τους στο
διακοµιστή e-mail διακόπτεται. Όταν συνδέεστε, ο διακοµιστής e-mail εντοπίζει ότι τα µηνύµατα
λείπουν από το φάκελο Εισερχόµενα της συσκευής και τα διαγράφει από το διακοµιστή e-mail. Με
τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η ύπαρξη διπλότυπων αντιγράφων ενός µηνύµατος αλλά παράλληλα
δεν έχετε πλέον πρόσβαση στα µηνύµατα.

● Αν χρησιµοποιείτε λογαριασµό IMAP4, οι φάκελοι που δηµιουργείτε και τα e-mail που µεταφέρετε
απεικονίζονται στο διακοµιστή e-mail. Έτσι, τα µηνύµατα αυτά είναι διαθέσιµα από οποιαδήποτε
τοποθεσία ή συσκευή. Αυτός ο συγχρονισµός φακέλων πραγµατοποιείται κάθε φορά που
συνδέεστε στο διακοµιστή e-mail, δηµιουργείτε νέους φακέλους ή µετονοµάζετε/διαγράφετε
φακέλους ενώ είστε συνδεδεµένοι. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε διαφορετικές επιλογές λήψης
για κάθε φάκελο.

Συγχρονισµός e-mail
Όταν συγχρονίζετε το λογαριασµό e-mail του Outlook στον υπολογιστή µε τη συσκευή, τα e-mail
συγχρονίζονται µε τον εξής τρόπο:

● Τα µηνύµατα στο φάκελο Εισερχόµενα του υπολογιστή ή του Exchange Server αντιγράφονται στο
φάκελο Εισερχόµενα του λογαριασµού e-mail του Outlook στη συσκευή σας.

● Τα µηνύµατα στο φάκελο Εξερχόµενα της συσκευής µεταφέρονται στο Exchange Server ή στο
Outlook και, στη συνέχεια, αποστέλλονται από αυτά τα προγράµµατα.

● Όταν διαγράφετε ένα µήνυµα στη συσκευή, το µήνυµα αυτό θα διαγραφεί από τον υπολογιστή ή
τον Exchange Server την επόµενη φορά που θα πραγµατοποιηθεί συγχρονισµός.

● Σύµφωνα µε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις συγχρονισµού, συγχρονίζονται τα µηνύµατα των
τελευταίων τριών ηµερών και γίνεται λήψη 0,5 KB κάθε νέου µηνύµατος. ∆εν πραγµατοποιείται
λήψη των συνηµµένων αρχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την έναρξη συγχρονισµού λογαριασµού e-mail
του Outlook ή την αλλαγή των ρυθµίσεων συγχρονισµού, ανατρέξτε στη Βοήθεια του ActiveSync στον
υπολογιστή σας.

Τα µηνύµατα κειµένου δεν λαµβάνονται µέσω συγχρονισµού. Αντίθετα, αποστέλλονται στη συσκευή
µέσω του παροχέα υπηρεσιών.
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∆ηµιουργία λογαριασµών µηνυµάτων
∆ηµιουργία λογαριασµού e-mail µέσω Exchange Server

Για να δηµιουργήσετε ένα λογαριασµό e-mail µέσω του Exchange Server:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο > ∆ηµ/ργία λ/σµού ηλ. ταχ.

2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση του e-mail σας στο πλαίσιο ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
και επιλέξτε Επόµενο.

3. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Προσπάθεια λήψης ρυθµίσεων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου αυτόµατα από το Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η απενεργοποίηση του πλαισίου επιλογής Προσπάθεια λήψης ρυθµίσεων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αυτόµατα από το Internet πρέπει να γίνεται µόνο όταν θέλετε να
διαµορφώσετε το e-mail σας µε µη αυτόµατο τρόπο.

4. Πραγµατοποιήστε κύλιση και επιλέξτε Exchange Server από τη λίστα Υπηρεσία ηλ.
ταχυδροµείου.

5. Επιλέξτε Επόµενο για να συγχρονίσετε το Outlook µε το διακοµιστή ανταλλαγής e-mail της
εταιρείας σας.

6. Στο πεδίο ∆ιεύθυνση διακοµιστή, εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακοµιστή πρόσβασης του
Outlook στο web και επιλέξτε Επόµενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Ο διακοµιστής απαιτεί κρυπτ/µένη σύνδεση
(SSL) για να διασφαλίσετε ότι η αποστολή των e-mail θα γίνεται πάντα από αυτό το λογαριασµό
µέσω σύνδεσης SSL.

7. Συµπληρώστε τα πεδία Όνοµα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης και Τοµέας στην οθόνη Ρυθµίσεις
διακοµιστή.

8. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής για τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε και επιλέξτε
Τέλος.

E-mail µέσω Internet

∆ηµιουργία νέου λογαριασµού POP3 ή IMAP4
Για να µπορείτε να στέλνετε και να λαµβάνετε e-mail, θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσετε ένα
λογαριασµό e-mail που διατηρείτε σε κάποιον παροχέα υπηρεσιών Internet ή ένα λογαριασµό στον
οποίο έχετε πρόσβαση µέσω σύνδεσης διακοµιστή VPN (συνήθως λογαριασµός εργασίας).

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο λογαριασµό POP3 ή IMAP4:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο > ∆ηµ/ργία λ/σµού ηλ. ταχ....

2. Εισαγάγετε το όνοµα του λογαριασµού και επιλέξτε Επόµενο.

3. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Προσπάθεια λήψης ρυθµίσεων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου αυτόµατα από το Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η απενεργοποίηση του πλαισίου επιλογής Προσπάθεια λήψης ρυθµίσεων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αυτόµατα από το Internet πρέπει να γίνεται µόνο όταν θέλετε να
διαµορφώσετε το e-mail σας µε µη αυτόµατο τρόπο.

4. Πραγµατοποιήστε κύλιση, επιλέξτε Internet e-mail από τη λίστα Υπηρεσία ηλ. ταχυδροµείου
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόµενο.

62 Κεφάλαιο 12   Μηνύµατα



5. Εισαγάγετε το όνοµά σας και το κατάλληλο όνοµα λογαριασµού και επιλέξτε Επόµενο.

6. Εισαγάγετε το όνοµα του διακοµιστή εισερχόµενων και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο λογαριασµού,
POP3 ή IMAP4.

Μπορείτε, επίσης, να πραγµατοποιήσετε τα ακόλουθα:

● Αλλαγή των χρονικών διαστηµάτων που µεσολαβούν µεταξύ των λήψεων νέων µηνυµάτων.

● Λήψη συνηµµένων.

● Περιορισµό του αριθµού των µηνυµάτων που λαµβάνονται.

Ρύθµιση Περιγραφή

Όνοµα χρήστη Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη που σας έχει εκχωρήσει ο
παροχέας υπηρεσιών Internet ή ο διαχειριστής του δικτύου.
Συχνά, το όνοµα αυτό είναι το πρώτο κοµµάτι της
διεύθυνσης e-mail, που εµφανίζεται πριν από το σύµβολο (@).

Κωδικός πρόσβασης Επιλέξτε έναν καλό κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε να µη
χρειάζεται να τον εισαγάγετε κάθε φορά που συνδέεστε στο
διακοµιστή e-mail.

Τοµέας ∆εν απαιτείται για λογαριασµό από παροχέα υπηρεσιών
Internet. Ενδέχεται να απαιτείται για λογαριασµό εργασίας.

Τύπος λογαριασµού Επιλέξτε POP3 ή IMAP4.

Όνοµα λογαριασµού Εισαγάγετε ένα µοναδικό όνοµα για το λογαριασµό, όπως
Γραφείο ή Σπίτι. Το όνοµα αυτό δεν µπορείτε να το αλλάξετε
αργότερα.

Εισερχόµενη αλληλογραφία Εισαγάγετε το όνοµα του διακοµιστή e-mail (POP3 ή IMAP4).

Εξερχόµενη αλληλογραφία Εισαγάγετε το όνοµα του διακοµιστή εξερχόµενων e-mail
(SMTP).

Απαίτηση σύνδεσης SSL Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να διασφαλίσετε ότι η
αποστολή e-mail από αυτό το λογαριασµό θα γίνεται πάντα
µέσω σύνδεσης SSL. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να
στέλνετε προσωπικές πληροφορίες µε µεγαλύτερη ασφάλεια.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθµιση
και ο παροχέας υπηρεσιών Internet δεν υποστηρίζει
σύνδεση SSL, ενδέχεται να µην µπορείτε να στείλετε e-mail.

Απαίτηση ελ. ταυτ. από διακ. εξερχ. Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση εάν ο διακοµιστής εξερχόµενων
e-mail (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας. Χρησιµοποιείται το
όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ορίσατε πιο
πάνω.

Χρήση ξεχωριστών ρυθµίσεων Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση εάν ο διακοµιστής εξερχόµενων e-
mail απαιτεί διαφορετικό όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
από αυτά που εισαγάγατε νωρίτερα.

Ρυθµίσεις διακοµιστή εξερχόµενης

Όνοµα χρήστη Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη για το διακοµιστή εξερχόµενων
e-mail.

Κωδικός πρόσβασης Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το διακοµιστή
εξερχόµενων e-mail.

∆ηµιουργία λογαριασµών µηνυµάτων 63



Ρύθµιση Περιγραφή

Τοµέας Εισαγάγετε τον τοµέα του διακοµιστή εξερχόµενων e-mail.

Απαίτηση SSL για την εξερχόµενη αλλ. Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να διασφαλίσετε ότι η
αποστολή e-mail από αυτό το λογαριασµό θα γίνεται πάντα
µέσω σύνδεσης SSL. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να
στέλνετε προσωπικές πληροφορίες µε µεγαλύτερη ασφάλεια.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθµιση
και ο παροχέας υπηρεσιών Internet δεν υποστηρίζει
σύνδεση SSL, ενδέχεται να µην µπορείτε να στείλετε e-mail.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Μπορείτε να δηµιουργήσετε αρκετούς λογαριασµούς e-mail επιπλέον του λογαριασµού
e-mail του Outlook. ∆εν µπορείτε να προσθέσετε νέο λογαριασµό όταν είστε συνδεδεµένοι. Επιλέξτε
Μενού > ∆ιακοπή αποστολής/παραλαβής για να αποσυνδεθείτε.

Αλλαγή επιλογών λήψης e-mail
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις παρακάτω επιλογές λήψης για κάθε λογαριασµό e-mail που διατηρείτε
σε κάποιον παροχέα υπηρεσιών Internet ή για οποιοδήποτε λογαριασµό στον οποίο έχετε πρόσβαση
µέσω σύνδεσης διακοµιστή VPN (συνήθως λογαριασµός εργασίας).

Μπορείτε να επιλέξετε τα εξής:

● Εάν θα γίνεται αυτόµατη λήψη των µηνυµάτων.

● Τι µέρος κάθε e-mail θα λαµβάνεται.

● Εάν θα λαµβάνονται συνηµµένα και πόσα (µόνο στους λογαριασµούς IMAP4).

Για να αλλάξετε τις επιλογές λήψης e-mail ενός λογαριασµού e-mail POP3 ή IMAP4:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο > Μενού > Επιλογές.

2. Επιλέξτε το λογαριασµό e-mail.

3. Επιλέξτε Επόµενο έως ότου φτάσετε στη ρύθµιση Πληροφορίες διακοµιστή.

4. Πατήστε Επιλογές.

5. Εισαγάγετε τις αλλαγές στις επόµενες τρεις οθόνες και επιλέξτε Τέλος.

Για να αλλάξετε τις επιλογές λήψης e-mail ενός λογαριασµού e-mail του Outlook:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο > Μενού > Επιλογές.

2. Επιλέξτε λογαριασµό από το Ηλ. ταχ. Outlook.

3. Κάντε την κατάλληλη επιλογή, όπως 1 ηµέρα, 3 ηµέρες, 1 εβδοµάδα ή 1 µήνας, από τη λίστα Λήψη
των τελευταίων.

4. Επιλέξτε το µέγεθος των e-mail που θέλετε να λαµβάνετε από το λογαριασµό Outlook από τη λίστα
Όριο µεγέθους λήψης.

64 Κεφάλαιο 12   Μηνύµατα



ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Για να στέλνετε και να λαµβάνετε µηνύµατα αυτόµατα, επιλέξτε Σύνδεση, ελέγξτε εάν
υπάρχουν µηνύµατα και εισαγάγετε ένα χρονικό διάστηµα. Η αυτόµατη σύνδεση µπορεί να οδηγήσει
σε µεγαλύτερες χρεώσεις σύνδεσης.

Για να εξοικονοµήσετε µνήµη, περιορίστε τον αριθµό των e-mail που λαµβάνονται στη συσκευή,
µειώνοντας τον αριθµό των ηµερών που προβάλλονται.

Για να αλλάξετε τα δεδοµένα που θέλετε να συγχρονίζονται σε ένα λογαριασµό του Outlook, επιλέξτε
Έναρξη > Προγράµµατα > ActiveSync > Μενού > Επιλογές.

∆ιαγραφή λογαριασµού
Για να διαγράψετε ένα λογαριασµό:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο για να ανοίξετε την εφαρµογή µηνυµάτων.

2. Επιλέξτε Μενού > Επιλογές.

3. Πατήστε παρατεταµένα το όνοµα του λογαριασµού και επιλέξτε ∆ιαγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ∆εν µπορείτε να διαγράψετε λογαριασµούς µηνυµάτων κειµένου, e-mail του Outlook,
Windows Live και MMS.

Μηνύµατα κειµένου
Τα µηνύµατα κειµένου αφορούν τη µετάδοση σύντοµων µηνυµάτων κειµένου από και προς ένα κινητό
τηλέφωνο, µια συσκευή φαξ ή/και µια διεύθυνση IP. Ένα µήνυµα κειµένου δεν µπορείτε να υπερβαίνει
τους 160 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες ή να περιέχει εικόνες ή γραφικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο υποστηριζόµενος αριθµός χαρακτήρων εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Η αποστολή µηνυµάτων κειµένου ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις, οι οποίες µπορεί να
διαφέρουν ανάλογα µε τον παροχέα υπηρεσιών.

Τα µηνύµατα που υπερβαίνουν τους 160 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες αποστέλλονται ως πολλαπλά
µηνύµατα κειµένου. Κατά τη σύνταξη των µηνυµάτων κειµένου (Νέο/Απάντηση/Προώθηση) εµφανίζεται
ο αριθµός των χαρακτήρων. Η καταµέτρηση αυτή δείχνει επίσης πόσα µηνύµατα κειµένου
δηµιουργούνται κατά την αποστολή του µηνύµατος.

Ο αριθµός τηλεφώνου του κέντρου υπηρεσίας µηνυµάτων κειµένου παρέχεται από την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας. Η λειτουργία µηνυµάτων κειµένου θα πρέπει να λειτουργεί σωστά µετά την ενεργοποίηση
του λογαριασµού σας. Για να επιβεβαιώσετε τον αριθµό που χρησιµοποιείται για την αλλαγή του αριθµού
τηλεφώνου του κέντρου υπηρεσίας µηνυµάτων κειµένου, πατήστε το πλήκτρο  (Απάντηση/
Αποστολή > Μενού > Επιλογές… > Υπηρεσίες > Φωνητικό ταχυδροµείο και SMS > Λήψη
ρυθµίσεων…

MMS
Τα µηνύµατα πολυµέσων (MMS) είναι µια µέθοδος µετάδοσης φωτογραφιών, βίντεο κλιπ, αρχείων ήχου
και σύντοµων µηνυµάτων κειµένου µέσω ασύρµατων δικτύων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αποστολή MMS ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις, οι οποίες µπορεί να
διαφέρουν ανάλογα µε τον παροχέα υπηρεσιών.

Όταν ενεργοποιήσετε τον ποµποδέκτη τηλεφώνου για πρώτη φορά, η εφαρµογή HP iPAQ
DataConnect εντοπίζει την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και συµπληρώνει αυτόµατα τις ρυθµίσεις MMS
του HP iPAQ.

Εναλλακτικά, µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισµένες ρυθµίσεις MMS πατώντας το αριστερό
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο > Μενού > Επιλογές > Λογαριασµοί > MMS > Preferences
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(Προτιµήσεις). ∆εν συνιστάται να αλλάξετε τις ρυθµίσεις MMS που παρέχει η εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας, παρά µόνο εάν σας ζητηθεί.

Εφαρµογή δηµιουργίας MMS
Με την εφαρµογή δηµιουργίας MMS µπορείτε να δηµιουργήσετε και να µοιραστείτε τα δικά σας
µηνύµατα MMS. Επίσης, µπορείτε να προσθέσετε στα µηνύµατα MMS φωτογραφίες, βίντεο, κείµενο
και ήχο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρµογή MMS, πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο
πλήκτρο > MMS.

Κάθε λογαριασµός MMS έχει το δικό του σετ φακέλων µε πέντε προεπιλεγµένους φακέλους µηνυµάτων:

● ∆ιαγραµµένα

● Πρόχειρα

● Εισερχόµενα

● Εξερχόµενα

● Απεσταλµένα

Για να δηµιουργήσετε ένα µήνυµα MMS:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο > MMS.

2. Από οποιονδήποτε φάκελο MMS, επιλέξτε Μενού > ∆ηµιουργία. 

3. Για να προσθέσετε µια φωτογραφία ή ένα βίντεο στο µήνυµα, επιλέξτε το πεδίο Εισαγωγή
εικόνας/βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να προσθέσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να δείτε το βίντεο κλιπ πριν το προσθέσετε, περιηγηθείτε στο κατάλληλο αρχείο

και πατήστε το κουµπί  (Αναπαραγωγή).

4. Για να εισαγάγετε κείµενο σε ένα µήνυµα, επιλέξτε το πεδίο Εισαγωγή κειµένου εδώ και
πληκτρολογήστε το κείµενο που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα χαµογελαστό εικονίδιο επιλέγοντας το εικονίδιο

, µια σύνδεση σε αγαπηµένη τοποθεσία στο web επιλέγοντας το εικονίδιο  (Αγαπηµένα) και

πρότυπα που είναι αποθηκευµένα στο φάκελο Το κείµενό µου επιλέγοντας το εικονίδιο 
(Κείµενο).

5. Για να προσθέσετε ένα αρχείο ήχου στο µήνυµα, επιλέξτε Insert audio (Εισαγωγή ήχου) και, στη
συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο ήχου που θέλετε να προσθέσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ακούσετε το αρχείο ήχου πριν το προσθέσετε, περιηγηθείτε στο κατάλληλο

αρχείο και πατήστε το κουµπί  (Αναπαραγωγή).

6.
Για να κάνετε προεπισκόπηση του µηνύµατος MMS, πατήστε το εικονίδιο  (Αναπαραγωγή)
κάτω αριστερά στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να χρησιµοποιήσετε ένα έτοιµο πρότυπο µηνύµατος, επιλέξτε Μενού > Πρότυπο >
New from template (∆ηµιουργία από πρότυπο) > OK. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Always
choose custom (Πάντα επιλογή προσαρµοσµένου) για να δείτε αυτόµατα ένα κενό µήνυµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φωτογραφίες, βίντεο και κείµενο µεταβαίνοντας στο
κατάλληλο αρχείο και πατώντας Επιλογή.
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Λήψη συνηµµένων
Ένα συνηµµένο το οποίο αποστέλλεται µε e-mail ή λαµβάνεται από το διακοµιστή, εµφανίζεται κάτω
από το θέµα του µηνύµατος. Επιλέγοντας το συνηµµένο, αυτό είτε ανοίγει, εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί
πλήρης λήψη του, είτε επισηµαίνεται για λήψη την επόµενη φορά που θα στείλετε και θα λάβετε e-mail.
Eάν διαθέτετε λογαριασµό e-mail Outlook ή IMAP4, µπορείτε επίσης να πραγµατοποιείτε λήψη των
συνηµµένων αυτόµατα µαζί µε τα µηνύµατα.

Εάν έχετε λογαριασµό e-mail στο Outlook, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > ActiveSync.

2. Επιλέξτε Μενού > Επιλογές…

3. Επιλέξτε ∆ιεύθ. ηλ. ταχυδροµείου > Ρυθµίσεις και στη συνέχεια Συµπερίληψη συνηµµένων
αρχείων.

Εάν έχετε λογαριασµό e-mail IMAP4 σε έναν παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP) ή λογαριασµό στον
οποίο αποκτάτε πρόσβαση µέσω σύνδεσης διακοµιστή VPN (συνήθως λογαριασµός εργασίας), κάντε
τα εξής:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο για να ανοίξετε την εφαρµογή µηνυµάτων.

2. Επιλέξτε Μενού > Επιλογές.

3. Επιλέξτε το όνοµα του λογαριασµού IMAP4.

4. Επιλέξτε Επόµενο µέχρι να φτάσετε στην επιλογή Πληροφορίες διακοµιστή και µετά επιλέξτε
Επιλογές….

5. Επιλέξτε Επόµενο δύο φορές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη πλήρους αντιγράφου
µηνυµάτων και Λήψη συνηµµένων µε λήψη αντιγράφου.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Οι ενσωµατωµένες εικόνες και τα αντικείµενα δεν είναι δυνατόν να ληφθούν ως
συνηµµένα.

Ένα ενσωµατωµένο µήνυµα µπορεί να προβληθεί ως συνηµµένο όταν χρησιµοποιείται λογαριασµός
IMAP4 για τη λήψη e-mail. Ωστόσο, η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί, εάν έχει ενεργοποιηθεί η
επιλογή TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) προκειµένου να λαµβάνετε προσκλήσεις σε
συσκέψεις.

Για να αποθηκεύσετε συνηµµένα σε κάρτα αποθήκευσης και όχι στη συσκευή, πατήστε το αριστερό
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο > Μενού > Επιλογές > Αποθηκευτικός χώρος και ενεργοποιήστε το
πλαίσιο επιλογής Όταν υπάρχει,χρήση της κάρτας για αποθ/ση των συνηµµένων.

Λήψη προσκλήσεων σε συσκέψεις
Εάν λαµβάνετε τα e-mail σας µέσω του ActiveSync, µπορείτε να λαµβάνετε και προσκλήσεις σε
συσκέψεις. Όταν συνδέεστε απευθείας σε ένα διακοµιστή e-mail, ο διακοµιστής θα πρέπει να λειτουργεί
µε Microsoft Exchange Server 5.5 ή νεότερη έκδοση για να µπορείτε να λαµβάνετε προσκλήσεις σε
συσκέψεις.
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Εάν ο διακοµιστής λειτουργεί µε Microsoft Exchange Server 2000 ή νεότερη έκδοση, οι προσκλήσεις
σε συσκέψεις λαµβάνονται αυτόµατα στο φάκελο Εισερχόµενα. Ωστόσο, για να λαµβάνετε προσκλήσεις
σε συσκέψεις σε Microsoft Exchange Server 5.5, κάντε τα εξής:

● Ζητήστε από το διαχειριστή του συστήµατος να ενεργοποιήσει την υποστήριξη RTF (Rich Text
Format) και TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) για το λογαριασµό σας.

Έχοντας ενεργοποιήσει την υποστήριξη TNEF, τα µηνύµατα που συµπεριλαµβάνονται σε άλλα
µηνύµατα ως συνηµµένα δεν λαµβάνονται και δεν µπορείτε να γνωρίζετε εάν ένα µήνυµα έχει
συνηµµένο αρχείο µέχρι να λάβετε το πλήρες αντίγραφο. Επιπλέον, ο χρόνος λήψης ενδέχεται να
είναι µεγαλύτερος.

● Εάν ο λογαριασµός σας δεν έχει ρυθµιστεί για λήψη συνηµµένων, αλλάξτε τις επιλογές λήψης e-
mail.

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις για λήψη προσκλήσεων σε συσκέψεις, κάντε τα εξής:

1. Ανοίξτε την πρόσκληση σε σύσκεψη.

2. Επιλέξτε Αποδοχή ή Μενού > Αβέβαιος ή Μενού > Άρνηση. Αν θέλετε, µπορείτε επίσης να
συµπεριλάβετε ένα µήνυµα µαζί µε την απάντηση. Η απάντηση θα αποσταλεί την επόµενη φορά
που θα πραγµατοποιήσετε συγχρονισµό ή σύνδεση στο διακοµιστή e-mail και θα ενηµερωθεί το
ηµερολόγιο της συσκευής σας.

∆ηµιουργία ή αλλαγή υπογραφής
Για να δηµιουργήσετε ή να αλλάξετε υπογραφή:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο για να ανοίξετε την εφαρµογή µηνυµάτων.

2. Επιλέξτε Μενού > Επιλογές… > Υπογραφές…

3. Επιλέξτε το λογαριασµό για τον οποίο θέλετε να δηµιουργήσετε ή να αλλάξετε υπογραφή.

4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Χρήση υπογραφής µε το λογ/σµό, εάν δεν είναι ήδη
ενεργοποιηµένο.

5. Εάν θέλετε, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Σε απαντήσεις και προωθήσεις.

6. Εισαγάγετε µια υπογραφή στο πλαίσιο.

Για να διακόψετε τη χρήση υπογραφής, απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Χρήση υπογραφής µε
το λογ/σµό.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε διαφορετική υπογραφή για κάθε λογαριασµό µηνυµάτων.

Χρήση µηνυµάτων
∆ηµιουργία και αποστολή µηνυµάτων

Για να δηµιουργήσετε και να στείλετε µηνύµατα:

1. Πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο για να ανοίξετε την εφαρµογή µηνυµάτων.

2. Επιλέξτε το λογαριασµό στον οποίο θέλετε να δηµιουργήσετε το µήνυµα και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Μενού > ∆ηµιουργία.

3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail ή τη διεύθυνση µηνυµάτων κειµένου ενός ή περισσότερων
παραληπτών, χωρίζοντάς τις µε ερωτηµατικό (;). Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διευθύνσεις και
αριθµούς τηλεφώνων από τις Επαφές, επιλέξτε Προς ή Μενού > Προσθήκη παραλήπτη.
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4. Πληκτρολογήστε το µήνυµά σας. Για γρήγορη προσθήκη συνηθισµένων µηνυµάτων, επιλέξτε
Μενού > Το κείµενό µου και επιλέξτε το κατάλληλο µήνυµα.

5. Για να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο, επιλέξτε Μενού > Ορθογραφικός έλεγχος.

6. Επιλέξτε Αποστολή.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Για να ορίσετε την προτεραιότητα, επιλέξτε Μενού > Επιλογές µηνύµατος….

Απάντηση ή προώθηση µηνύµατος
Για να απαντήσετε σε ένα µήνυµα ή να το προωθήσετε:

1. Επιλέξτε το µήνυµα για να το ανοίξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μενού > Απάντηση, Απάντηση
σε όλους ή Μενού > Προώθηση.

2. Πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για γρήγορη προσθήκη συνηθισµένων µηνυµάτων, επιλέξτε
Μενού > Το κείµενό µου και επιλέξτε το κατάλληλο µήνυµα.

3. Για ορθογραφικό έλεγχο, επιλέξτε Μενού > Ορθογραφικός έλεγχος.

4. Επιλέξτε Αποστολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν θέλετε να διατηρήσετε το αρχικό κείµενο στο εξερχόµενο µήνυµα, επιλέξτε
Μενού > Επιλογές και έπειτα Μήνυµα. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Σώµα στην
απάντηση.

Προσθήκη συνηµµένου σε µήνυµα
Για να προσθέσετε ένα συνηµµένο αρχείο σε ένα µήνυµα:

1. Σε ένα ανοιχτό µήνυµα, επιλέξτε Μενού > Εισαγωγή και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να
επισυνάψετε: Εικόνα, Φωνητική σηµείωση ή Αρχείο.

2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε ή ηχογραφήστε µια φωνητική σηµείωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα ενσωµατωµένα αντικείµενα δεν είναι δυνατό να επισυναφθούν σε µηνύµατα.

Λήψη µηνυµάτων
Ο τρόπος λήψης των µηνυµάτων εξαρτάται από τον τύπο του λογαριασµού που διαθέτετε:

● Για αποστολή και λήψη e-mail από λογαριασµό e-mail στο Outlook, ξεκινήστε το συγχρονισµό
µέσω του ActiveSync.

● Τα µηνύµατα κειµένου λαµβάνονται αυτόµατα, όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία τηλεφώνου
του HP iPAQ. Όταν το HP iPAQ είναι απενεργοποιηµένο (σε λειτουργία πτήσης), τα µηνύµατα
κρατούνται από τον παροχέα υπηρεσιών έως την επόµενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το
HP iPAQ.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Από προεπιλογή, τα µηνύµατα που στέλνετε δεν αποθηκεύονται στη συσκευή για λόγους
εξοικονόµησης µνήµης. Εάν θέλετε να κρατάτε αντίγραφα των απεσταλµένων µηνυµάτων στη λίστα
µηνυµάτων, επιλέξτε Μενού > Επιλογές > Μήνυµα και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Αντίγραφα
στα "Απεσταλµένα". Εάν ο λογαριασµός σας είναι λογαριασµός e-mail του Outlook ή λογαριασµός
IMAP4, θα πρέπει να επιλέξετε και το φάκελο Απεσταλµένα για συγχρονισµό. Για να το κάνετε αυτό,
πατήστε το αριστερό προγραµµατιζόµενο πλήκτρο > Ηλ. ταχ. Outlook, επιλέξτε Μενού >
Εργαλεία > ∆ιαχείριση φακέλων… και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής που βρίσκεται δίπλα στο
φάκελο Απεσταλµένα.
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Λήψη µηνυµάτων από διακοµιστή
Για να πραγµατοποιήσετε λήψη µηνυµάτων από διακοµιστή:

1. Από οποιοδήποτε λογαριασµό, επιλέξτε Μενού > Μετάβαση και επιλέξτε το λογαριασµό που
θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

2. Επιλέξτε Μενού > Αποστολή/Παραλαβή.

Πραγµατοποιείται συγχρονισµός των µηνυµάτων που υπάρχουν στη συσκευή και στο
διακοµιστή e-mail. Λαµβάνονται νέα µηνύµατα στο φάκελο Εισερχόµενα της συσκευής,
αποστέλλονται τα µηνύµατα που υπάρχουν στο φάκελο Εξερχόµενα της συσκευής και
καταργούνται από το φάκελο Εισερχόµενα της συσκευής τα µηνύµατα που έχουν διαγραφεί από
το διακοµιστή.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Για να διαβάσετε ολόκληρο το µήνυµα, επιλέξτε Μενού > Λήψη µηνύµατος ενώ
βρίσκεστε στο παράθυρο του µηνύµατος. Εάν βρίσκεστε στη λίστα µηνυµάτων, πατήστε και κρατήστε
πατηµένη τη γραφίδα πάνω στο µήνυµα και µετά επιλέξτε Μενού > Λήψη µηνύµατος. Το µήνυµα θα
ληφθεί την επόµενη φορά που θα στείλετε και θα λάβετε e-mail. Με τον τρόπο αυτό, πραγµατοποιείται
και λήψη των συνηµµένων, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει αυτές τις επιλογές κατά τη ρύθµιση του
λογαριασµού e-mail.

Η στήλη µεγέθους στη λίστα µηνυµάτων εµφανίζει το τοπικό µέγεθος και το µέγεθος του µηνύµατος στο
διακοµιστή. Οι αριθµοί αυτοί µπορεί να είναι διαφορετικοί, καθώς το µέγεθος ενός µηνύµατος µπορεί
να διαφέρει από το διακοµιστή στη συσκευή.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού βιβλίου διευθύνσεων
Πολλοί διακοµιστές e-mail, συµπεριλαµβανοµένων των διακοµιστών µε Exchange Server, µπορούν να
επιβεβαιώσουν ονόµατα µέσω ενός ηλεκτρονικού βιβλίου διευθύνσεων που ονοµάζεται υπηρεσία
καταλόγου, χρησιµοποιώντας ένα πρωτόκολλο γνωστό ως LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol). Όταν δηµιουργείτε ένα λογαριασµό e-mail, η υπηρεσία καταλόγου του διακοµιστή e-mail
προστίθεται στη ∆ιεύθυνση και έχετε τη δυνατότητα να την ενεργοποιήσετε. Μετά την ενεργοποίηση,
η εφαρµογή Μηνύµατα ελέγχει τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, την υπηρεσία καταλόγου για
επαλήθευση των ονοµάτων που καταχωρίζετε στα πεδία Προς, Κοιν. και Ιδιαίτ. κοιν.. Για να
ενεργοποιήσετε µια υπηρεσία καταλόγου ή εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε πρόσθετες υπηρεσίες,
πραγµατοποιήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Εάν προσθέτετε ένα νέο λογαριασµό, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου σας για το όνοµα της
υπηρεσίας καταλόγου και του διακοµιστή.

2. Στη λίστα µηνυµάτων, επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Επιλογές > ∆ιεύθυνση.

3. Στη λίστα Στις "Επαφές", λήψη ηλ. διευθύνσεων από:, επιλέξτε τον κατάλογο ηλεκτρονικών
διευθύνσεων στον οποίο θα γίνεται η αναζήτηση από τις Επαφές. Η αναζήτηση θα ξεκινά πρώτα
από τις Επαφές, εκτός εάν επιλέξετε Κανένα.

4. Εάν ο διακοµιστής e-mail εµφανίζεται ήδη στη λίστα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής της
υπηρεσίας καταλόγου του διακοµιστή για να την ενεργοποιήσετε και πατήστε OK.

5. Εάν η διεύθυνση του e-mail σας δεν εµφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε Προσθήκη…

6. Στα πλαίσια Όν. καταλόγου: και ∆ιακοµιστής, εισαγάγετε τα ονόµατα διακοµιστή και υπηρεσίας
καταλόγου LDAP.
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7. Ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου εάν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για το διακοµιστή. Εάν
χρειάζεται, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας σε αυτόν το
διακοµιστή και εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

8. Για να πραγµατοποιηθεί έλεγχος αυτής της υπηρεσίας από την εφαρµογή Μηνύµατα,
ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Έλεγχος ονόµατος στο διακοµιστή.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Για να διαγράψετε µια υπηρεσία, πατήστε παρατεταµένα τη γραφίδα πάνω στην υπηρεσία
και, στη συνέχεια, επιλέξτε ∆ιαγραφή.

Όταν πραγµατοποιείτε συγχρονισµό του λογαριασµού e-mail του Outlook, απενεργοποιήστε τυχόν
υπηρεσίες καταλόγου που έχετε εγκαταστήσει, απενεργοποιώντας το πλαίσιο επιλογής Έλεγχος
ονόµατος στο διακοµιστή. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τη λήψη µηνυµάτων σφάλµατος, όταν η
εφαρµογή Μηνύµατα προσπαθεί να επαληθεύσει ονόµατα στην υπηρεσία µε την οποία δεν έχει
πραγµατοποιηθεί σύνδεση.
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13 Ηµερολόγιο

Πρόσβαση στο ηµερολόγιο
Χρησιµοποιήστε το Ηµερολόγιο για να προγραµµατίσετε συναντήσεις, συµπεριλαµβανοµένων
συσκέψεων και άλλων γεγονότων. Τις συναντήσεις της ηµέρας µπορείτε να τις δείτε στην οθόνη
Σήµερα.

▲ Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ηµερολόγιο, πατήστε το εικονίδιο  στην οθόνη Σήµερα.

Αλλαγή προβολής εργάσιµης εβδοµάδας
Μπορείτε να προσαρµόσετε το ηµερολόγιό σας έτσι ώστε η εργάσιµη εβδοµάδα να ξεκινάει την Κυριακή
ή τη ∆ευτέρα. Μπορείτε να προγραµµατίσετε το ηµερολόγιο για πενθήµερη ή επταήµερη εβδοµάδα.

Για να αλλάξετε την προβολή της εργάσιµης εβδοµάδας:

1. Πατήστε το εικονίδιο  στην οθόνη Σήµερα.

2. Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Επιλογές… και κάντε µία ή και τις δύο παρακάτω ενέργειες:

● Για να προσδιορίσετε την πρώτη ηµέρα της εβδοµάδας, επιλέξτε Κυριακή ή ∆ευτέρα στο
πλαίσιο Πρώτη ηµέρα.

3. Για να καθορίσετε τον αριθµό των ηµερών που θα εµφανίζονται σε µια εργάσιµη εβδοµάδα,
επιλέξτε Εβδ. 5 ηµερών, Εβδ. 6 ηµερών ή Εβδ. 7 ηµερών στο πλαίσιο Εβδοµαδιαία
προβολή.

4. Πατήστε ok.

Ορισµός προεπιλεγµένης υπενθύµισης για όλες τις νέες
συναντήσεις

Για να ενεργοποιήσετε αυτόµατα µια υπενθύµιση για όλες τις νέες συναντήσεις:

1. Πατήστε το εικονίδιο  στην οθόνη Σήµερα.

2. Επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Επιλογές… > Συναντήσεις.

3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Ορισµός υπενθυµίσεων για νέα στοιχεία.

4. Ρυθµίστε την ώρα εµφάνισης της υπενθύµισης.

5. Πατήστε ok.
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Ενηµέρωση συνάντησης
Για να ενηµερώσετε µια συνάντηση στο ηµερολόγιο:

1. Πατήστε το εικονίδιο  στην οθόνη Σήµερα.

2. Επιλέξτε τη συνάντηση για να την ανοίξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μενού > Επεξεργασία για
να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε.

3. Επιλέξτε Όλες, Μία ή Άκυρο.

4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και πατήστε ok.

Ακύρωση συνάντησης
Όταν διαγράφετε µια συνάντηση από το Ηµερολόγιο στο HP iPAQ, η συνάντηση θα διαγραφεί και από
τον υπολογιστή την επόµενη φορά που θα πραγµατοποιήσετε συγχρονισµό. Εάν η συνάντηση δεν έχει
συγχρονιστεί µε υπολογιστή, διαγράφεται µόνο από το HP iPAQ.

Για να ακυρώσετε µια συνάντηση:

1. Πατήστε το εικονίδιο  στην οθόνη Σήµερα.

2. Στην προβολή Ατζέντα, επιλέξτε τη συνάντηση που θέλετε να διαγράψετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετακινήστε τα δάχτυλά σας από πάνω προς τα κάτω στον τροχό πλοήγησης
αφής για να περιηγηθείτε στις συναντήσεις.

3. Επιλέξτε Μενού > ∆ιαγραφή συνάντησης.

4. Επιλέξτε Ναι για να διαγράψετε τη συνάντηση ή Όχι για να τη διατηρήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε άλλες προβολές εκτός από την προβολή Ατζέντα, χρησιµοποιήστε τον τροχό
πλοήγησης αφής ή τον τροχό τριών κατευθύνσεων για να µεταβείτε σε µια συνάντηση και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Μενού > ∆ιαγραφή συνάντησης.
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14 Επαφές

∆ηµιουργία επαφής
Για να δηµιουργήσετε µια επαφή:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Επιλέξτε ∆ηµιουργία και εισαγάγετε τα στοιχεία της επαφής στο πεδίο Επαφή του Outlook ή
Επαφή SIM.

3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ok.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η λίστα επαφών ήταν φιλτραρισµένη µε βάση µια κατηγορία κατά τη δηµιουργία της
επαφής, τότε η κατηγορία αυτή αντιστοιχίζεται αυτόµατα µε τη νέα επαφή.

Εάν οι περισσότερες επαφές που δηµιουργείτε έχουν αριθµούς τηλεφώνου που ξεκινούν µε τον ίδιο
κωδικό περιοχής, στις Επαφές, επιλέξτε Μενού > Επιλογές…, εισαγάγετε τον κωδικό περιοχής στο
πλαίσιο Υπεραστικός κωδικός και πατήστε ok.

Εάν λάβετε κλήση από αριθµό που δεν περιλαµβάνεται στις επαφές σας, µπορείτε να δηµιουργήσετε
µια επαφή από το ιστορικό κλήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε Έναρξη > Βοήθεια από την ίδια οθόνη.

∆ιαγραφή επαφής
Για να διαγράψετε µια επαφή:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Πατήστε παρατεταµένα την επαφή που θέλετε να διαγράψετε.

3. Επιλέξτε ∆ιαγραφή επαφής.

4. Πατήστε ok.

Αλλαγή πληροφοριών επαφής
Για να αλλάξετε τις πληροφορίες µιας επαφής:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Επιλέξτε την επαφή.

3. Επιλέξτε Μενού > Επεξεργασία και εισαγάγετε τις αλλαγές.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ok.
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Αντιγραφή επαφής
Για να αντιγράψετε µια επαφή:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Πατήστε παρατεταµένα την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε.

3. Επιλέξτε Αντιγραφή επαφής.

4. Επιλέξτε το αντίγραφο της επαφής.

5. Επιλέξτε Μενού > Επεξεργασία.

6. Αλλάξτε τις πληροφορίες της επαφής όπως πρέπει και πατήστε ok.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εµφανιζόµενη κατηγορία εκχωρείται αυτόµατα στη νέα επαφή.

Εύρεση επαφής
Για να βρείτε µια επαφή:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Εάν δεν είστε στην προβολή Όνοµα, επιλέξτε Μενού > Προβολή κατά > Όνοµα.

3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

● Αρχίστε να εισαγάγετε το όνοµα ή τον αριθµό τηλεφώνου στο παρεχόµενο πλαίσιο κειµένου
έως ότου εµφανιστεί η επαφή που θέλετε. Για να εµφανιστούν όλες οι επαφές ξανά, επιλέξτε
το πλαίσιο κειµένου και διαγράψτε το κείµενο ή πατήστε το πλήκτρο backspace/διαγραφής.

● Χρησιµοποιήστε το αλφαβητικό ευρετήριο που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της λίστας
επαφών.

● Φιλτράρετε τη λίστα ανά κατηγορίες. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε Μενού > Φίλτρο. Στη
συνέχεια, επιλέξτε µια κατηγορία που έχετε εκχωρήσει σε µια επαφή. Για να εµφανιστούν όλες
οι επαφές ξανά, επιλέξτε Όλες οι επαφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να αναζητήσετε µια επαφή εισάγοντας όνοµα ή αριθµό ή χρησιµοποιώντας το
αλφαβητικό ευρετήριο, πρέπει να είστε σε προβολή Όνοµα.

Αποστολή e-mail σε επαφή
Για να στείλετε ένα e-mail σε µια επαφή:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να στείλετε µήνυµα.

3. Επιλέξτε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να στείλετε µήνυµα.

4. Επιλέξτε το λογαριασµό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το µήνυµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να προσθέσετε γρήγορα τη διεύθυνση µιας επαφής σε ένα νέο µήνυµα, επιλέξτε τη
γραµµή Προς, Κοιν. ή Ιδιαιτ. Κοιν. και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μενού > Προσθήκη παραλήπτη.
Επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να στείλετε το µήνυµα και επιλέξτε τη διεύθυνση, εάν είναι
απαραίτητο.
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Αποστολή µηνύµατος κειµένου σε επαφή
Για να στείλετε ένα µήνυµα κειµένου σε µια επαφή:

1. Στη λίστα µηνυµάτων, επιλέξτε Μενού > Μετάβαση και επιλέξτε το λογαριασµό.

2. Επιλέξτε Μενού > ∆ηµιουργία.

3. Εισαγάγετε τις διευθύνσεις µηνυµάτων κειµένου ενός ή περισσότερων παραληπτών, χωρίζοντάς
τις µε ερωτηµατικό (;). Για πρόσβαση στις διευθύνσεις και στους αριθµούς τηλεφώνου από τις
Επαφές, επιλέξτε Προς.

4. Πληκτρολογήστε το µήνυµά σας. Για γρήγορη προσθήκη συνηθισµένων µηνυµάτων, επιλέξτε
Μενού > Το κείµενό µου και επιλέξτε το κατάλληλο µήνυµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να εισαγάγετε σύµβολα, πατήστε το Shift από το πληκτρολόγιο οθόνης.

5. Για να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο, επιλέξτε Μενού > Ορθογραφικός έλεγχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ορίσετε την προτεραιότητα, επιλέξτε Μενού > Επιλογές µηνύµατος….

6. Επιλέξτε Αποστολή.

Εάν στέλνετε ένα µήνυµα κειµένου και θέλετε να γνωρίζετε εάν θα παραληφθεί, πριν στείλετε το µήνυµα,
επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Επιλογές… Επιλέξτε Λογαριασµοί > SMS και ενεργοποιήστε το πλαίσιο
επιλογής Αίτηση ειδοποιήσεων παράδοσης.

Προσθήκη ή αφαίρεση εικόνας
Για να προσθέσετε µια εικόνα στις πληροφορίες επαφής:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Επιλέξτε την επαφή.

3. Επιλέξτε Μενού > Επεξεργασία.

4. Επιλέξτε Εικόνα.

5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

● Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε.

● Επιλέξτε Φωτογραφική µηχανή και βγάλτε µια φωτογραφία.

Για να καταργήσετε µια εικόνα από τις πληροφορίες επαφής:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Επιλέξτε την επαφή.

3. Επιλέξτε Μενού > Επεξεργασία.

4. Επιλέξτε Μενού > Κατάργηση εικόνας.

Χρήση της λίστας επαφών
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να χρησιµοποιήσετε και να προσαρµόσετε τη λίστα επαφών. Μπορείτε
επίσης να πραγµατοποιήσετε κλήση ή να στείλετε ένα µήνυµα από µια ανοικτή επαφή.
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Για να προσαρµόσετε τη λίστα επαφών:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Επαφές.

2. Στη λίστα επαφών, κάντε ένα από τα παρακάτω:

● Για να αναζητήσετε µια επαφή εισάγοντας ένα όνοµα ή αριθµό ή χρησιµοποιώντας το
αλφαβητικό ευρετήριο, εισαγάγετε το όνοµα στο πλαίσιο Εισαγάγετε ένα όνοµα….

● Για να δείτε µια λίστα επαφών που χρησιµοποιείται από ένα συγκεκριµένο όνοµα ή εταιρεία,
επιλέξτε Μενού > Προβολή κατά > Όνοµα ή Εταιρεία.

● Για να δείτε µια σύνοψη πληροφοριών σχετικά µε µια επαφή, επιλέξτε την επαφή. Από αυτό
το σηµείο, µπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε κλήση ή να στείλετε ένα µήνυµα.

● Για να δείτε µια λίστα µε τις διαθέσιµες ενέργειες για µια επαφή, πατήστε παρατεταµένα την
επαφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να εµφανίσετε µεγαλύτερο αριθµό επαφών στην οθόνη, επιλέξτε Μενού >
Επιλογές…, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Εµφάνιση µόνο των ονοµάτων επαφών και
απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Εµφάνιση αλφαβητικού ευρετηρίου.
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15 Συνδέσεις

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το HP iPAQ για σύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες συσκευές
χειρός, υπολογιστές και δίκτυα. Η σύνδεση µπορεί να γίνει µέσω:

● Wi-Fi

● Bluetooth

● GPRS/EDGE/HSDPA/WCDMA

Μπορείτε να συνδεθείτε επιλέγοντας Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις.

Χρήση Ασύρµατης ∆ιαχείρησης
Μέσω της Ασύρµατης ∆ιαχείρησης µπορείτε εύκολα να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τις λειτουργίες
µιας σύνδεσης Wi-Fi, Bluetooth, καθώς και τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν η λειτουργία του τηλεφώνου είναι απενεργοποιηµένη, δεν µπορείτε να λαµβάνετε ή
να πραγµατοποιείτε κλήσεις, ούτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Για να λάβετε ή να πραγµατοποιήσετε µια
κλήση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία τηλεφώνου και τη δυνατότητα ραδιοσυχνοτήτων (RF) του
τηλεφώνου.

Για να χρησιµοποιήσετε τη διαχείριση ασύρµατων συνδέσεων, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις >
Συνδέσεις > Ασύρµ. ∆ιαχείρ..

Επιλογή Περιγραφή

Όλα Επιλέξτε Όλα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Wi-Fi, Bluetooth και Τηλέφωνο.

Wi-Fi Επιλέξτε Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.

Bluetooth Επιλέξτε το κουµπί Bluetooth για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες της σύνδεσης
Bluetooth.

Τηλέφωνο Επιλέξτε το κουµπί Τηλέφωνο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Τηλέφωνο.

Η λειτουργία πτήσης είναι µια κατάσταση κατά την οποία όλες οι ασύρµατες συνδέσεις του HP iPAQ
είναι απενεργοποιηµένες.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ταυτόχρονα όλες τις ασύρµατες συνδέσεις:

1. Για να χρησιµοποιήσετε την Ασύρµατη ∆ιαχείρηση, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις >
Συνδέσεις > Ασύρµ. ∆ιαχείρ..

2. Επιλέξτε Όλα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρµατες συνδέσεις.

Wi-Fi
Με την ασύρµατη πρόσβαση δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε καλώδια για να συνδέσετε το HP iPAQ
στο Internet. Αντιθέτως, σηµεία πρόσβασης µεταβιβάζουν δεδοµένα προς και από την ασύρµατη
συσκευή. Το HP iPAQ µπορεί να συνδεθεί µέσω σύνδεσης Wi-Fi 802.11b/g ή απευθείας µε άλλες
συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα Wi-Fi.
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Με τη σύνδεση Wi-Fi µπορείτε να πραγµατοποιήσετε:

● Πρόσβαση στο Internet.

● Αποστολή και λήψη e-mail.

● Πρόσβαση σε πληροφορίες εταιρικού δικτύου.

● Χρήση ιδιωτικών εικονικών δικτύων (VPN) για ασφαλή αποµακρυσµένη πρόσβαση.

● Χρήση ενεργών σηµείων για ασύρµατη συνδεσιµότητα.

Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Wi-Fi

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η χρήση ασύρµατων δικτύων ή δικτύων µέσω τηλεφώνου για την πρόσβαση σε εταιρικά
δίκτυα, e-mail ή άλλες ασύρµατες επικοινωνίες, όπως συσκευές Bluetooth, ενδέχεται να απαιτεί τη
χρήση ξεχωριστού εξοπλισµού, καθώς και µια υποδοµή Wi-Fi και ένα συµβόλαιο υπηρεσιών.

Απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών για πληροφορίες διαθεσιµότητας και κάλυψης του δικτύου στην
περιοχή σας. Ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµο όλο το περιεχόµενο web. Κάποιο περιεχόµενο web
ενδέχεται να απαιτεί εγκατάσταση πρόσθετου λογισµικού.

Ορολογία Wi-Fi
Συνιστάται να εξοικειωθείτε µε την παρακάτω ορολογία για τη χρήση της σύνδεσης Wi-Fi.

Όρος Ορισµός

Πρότυπο 802.11 Εγκεκριµένη προδιαγραφή προτύπου ασύρµατης τεχνολογίας από το Ινστιτούτο
ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών µηχανικών (IEEE) που χρησιµοποιείται για ασύρµατα τοπικά
δίκτυα (Wi-Fi).

Συσκευή προς υπολογιστή ή
ad-hoc

Λειτουργία που δεν χρησιµοποιεί σηµεία πρόσβασης. Παρέχει ανεξάρτητη συνδεσιµότητα
µεταξύ ισότιµων υπολογιστών σε ασύρµατο LAN.

Σύστηµα ονοµάτων τοµέα
(DNS)

Ο τρόπος µε τον οποίο τα ονόµατα των τοµέων Internet εντοπίζονται και µεταφράζονται σε
διευθύνσεις IP. Είναι ένα εύκολο όνοµα µιας διεύθυνσης Internet. Κάθε τοποθεσία web έχει
τη δική της διεύθυνση IP στο Internet.

Κρυπτογράφηση Αλφαριθµητική (γράµµατα ή/και αριθµοί) διαδικασία µετατροπής δεδοµένων που
χρησιµοποιούνται κυρίως για την προστασία από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες.

Ενεργά σηµεία ∆ηµόσιες ή ιδιωτικές περιοχές, όπου µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε µια υπηρεσία
Wi-Fi. Αυτές οι ασύρµατες συνδέσεις µπορούν να βρίσκονται, για παράδειγµα, σε µια
βιβλιοθήκη, σε ένα Internet cafe, σε ξενοδοχεία, σε µια αίθουσα αεροδροµίου ή σε ένα
συνεδριακό κέντρο. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να παρέχεται δωρεάν, αλλά σε ορισµένες
περιπτώσεις χρεώνεται.

Υποδοµή Αυτός ο τρόπος σύνδεσης χρησιµοποιεί σηµεία ασύρµατης πρόσβασης για τη σύνδεση σε
δίκτυα.

Άνοιγµα ρυθµίσεων Wi-Fi
Για να ανοίξετε τις ρυθµίσεις Wi-Fi:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Ασύρµ. ∆ιαχείρ..

2. Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις Wi-Fi.
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Αυτόµατη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Όταν επιχειρείτε σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, το HP iPAQ εντοπίζει αυτόµατα τα δίκτυα Wi-Fi που
µεταδίδουν το σήµα τους. Εάν το δικό σας δίκτυο Wi-Fi δεν έχει οριστεί ώστε να µεταδίδει σήµα, θα
πρέπει να το συνδέσετε µε µη αυτόµατο τρόπο. Εάν κατά την προσπάθεια σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi,
απαιτηθεί έλεγχος ταυτότητας, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του δικτύου σας για τα στοιχεία και
εισάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας.

Για να συνδεθείτε αυτόµατα σε ένα δίκτυο Wi-Fi:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Ασύρµ. ∆ιαχείρ. > Wi-Fi.

2. Μόλις το HP iPAQ εντοπίσει ένα δίκτυο Wi-Fi, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θέλετε να συνδεθείτε.
Επιλέξτε το δίκτυο µε το οποίο θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε Σύνδεση.

Μη αυτόµατη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Μπορείτε να διαµορφώσετε µε µη αυτόµατο τρόπο ένα ασύρµατο δίκτυο εισάγοντας τις απαιτούµενες
πληροφορίες ρυθµίσεων.

Για να συνδεθείτε µη αυτόµατα σε ένα δίκτυο Wi-Fi:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Wi-Fi.

2. Επιλέξτε Ασύρµατο > Προσθήκη νέου….

3. Εισαγάγετε το όνοµα δικτύου.

4. Επιλέξτε Το Internet για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση στο Internet µέσω του παροχέα
υπηρεσιών Internet (ISP) ή επιλέξτε Εργασία για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση σε ένα εταιρικό
δίκτυο από τη λίστα Σύνδεση µε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πρέπει να επιλέξετε Εργασία εάν το δίκτυο απαιτεί διακοµιστή µεσολάβησης.

5. Πατήστε Επόµενο.

● Για να χρησιµοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε µέθοδο ελέγχου ταυτότητας από τη λίστα
Έλεγχος ταυτότητας.

● Για να χρησιµοποιήσετε κρυπτογράφηση δεδοµένων, επιλέξτε µέθοδο κρυπτογράφησης από
τη λίστα Κρυπτογράφηση δεδοµένων.

● Για να χρησιµοποιηθεί αυτόµατα ένα κλειδί δικτύου, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής
Αυτόµατη παροχή κλειδιού, διαφορετικά εισαγάγετε το Κλειδί δικτύου και το Ευρετήριο
κλειδιών.

Εύρεση διεύθυνσης IP
Πρέπει να ορίσετε τη διεύθυνσή σας IP προκειµένου να εκχωρηθεί µια διεύθυνση στο δίκτυο και το
HP iPAQ να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο.

Για να βρείτε µια διεύθυνση IP:

1. Συνδεθείτε αυτόµατα ή µη αυτόµατα σε ένα δίκτυο επιλέγοντας Έναρξη > Ρυθµίσεις >
Συνδέσεις > Wi-Fi > Προσαρµογείς.

2. Επιλέξτε προσαρµογέα από τη λίστα Προσαρµογέας για αλλαγή των ρυθµίσεων. Η
διεύθυνση IP του Wi-Fi εµφανίζεται στο πλαίσιο ∆ιεύθυνση IP.
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∆ιαγραφή δικτύου Wi-Fi
Μπορείτε να διαγράψετε τα δίκτυα που έχετε εισαγάγει µη αυτόµατα. Ωστόσο, δεν µπορείτε να
διαγράψετε τα δίκτυα που έχουν εντοπιστεί αυτόµατα.

Για να διαγράψετε ένα υπάρχον ή ένα διαθέσιµο ασύρµατο δίκτυο:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Wi-Fi.

2. Πατήστε Ασύρµατο.

3. Στο πλαίσιο Παράµετροι ασύρµατων δικτύων επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να διαγράψετε.

4. Επιλέξτε Μενού > Κατάργηση ρυθµίσεων.

Bluetooth
Ορολογία Bluetooth

Συνιστάται να εξοικειωθείτε µε τους ακόλουθους όρους καθώς ξεκινάτε τη χρήση της τεχνολογίας
Bluetooth.

Όρος Ορισµός

Έλεγχος ταυτότητας Επαλήθευση ενός αριθµητικού κλειδιού πρόσβασης πριν την
ολοκλήρωση µιας σύνδεσης ή δραστηριότητας.

Εξουσιοδότηση Έγκριση µιας σύνδεσης, πρόσβασης ή δραστηριότητας, πριν
την ολοκλήρωση της.

Συνεργασία (συζευγµένες συσκευές) ∆ηµιουργία µιας αξιόπιστης σύνδεσης µεταξύ της συσκευής
σας και µιας άλλης συσκευής. Αφού δηµιουργηθεί µια
συνεργασία, γίνεται ζεύξη των δύο συσκευών. Μια συζευγµένη
συσκευή δε χρειάζεται έλεγχο ταυτότητας ή εξουσιοδότηση.

∆ιεύθυνση συσκευής Η µοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση µιας συσκευής Bluetooth.

Εντοπισµός συσκευής Εντοπισµός και αναγνώριση µια άλλης συσκευής Bluetooth.

Αναγνωριστικό συσκευής Το όνοµα που εµφανίζει µια συσκευή Bluetooth, όταν
εντοπίζεται από µια άλλη συσκευή.

Κρυπτογράφηση Μέθοδος προστασίας δεδοµένων.

Κλειδί πρόσβασης Ο κωδικός που εισάγετε για να ελέγξετε την ταυτότητα της
σύνδεσης ή των δραστηριοτήτων που απαιτούνται από άλλες
συσκευές.

∆ιαχείριση προσωπικών στοιχείων (PIM) Ένα σύνολο προγραµµάτων που χρησιµοποιείται για τη
διαχείριση καθηµερινών επαγγελµατικών εργασιών (για
παράδειγµα: Επαφές, Ηµερολόγιο και Εργασίες).

Προφίλ Ένα σύνολο από ρυθµίσεις Bluetooth.

Εντοπισµός υπηρεσιών Ο καθορισµός των προγραµµάτων που έχετε από κοινού µε
άλλες συσκευές.
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Άνοιγµα ρυθµίσεων Bluetooth
Για να ανοίξετε τις ρυθµίσεις Bluetooth:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Ασύρµ. ∆ιαχείρ..

2. Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις Bluetooth.

Σύνδεση µε υπολογιστή µέσω Bluetooth
Για βέλτιστα αποτελέσµατα, συνδέστε το HP iPAQ µε τον υπολογιστή µέσω USB για να
πραγµατοποιήσετε συγχρονισµό προτού πραγµατοποιήσετε σύνδεση µέσω Bluetooth.

Για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση µε υπολογιστή µέσω Bluetooth µε τη χρήση του ActiveSync:

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της βοήθειας του λογισµικού συγχρονισµού στον υπολογιστή για να
διαµορφώσετε το Bluetooth του υπολογιστή ώστε να υποστηρίζει το ActiveSync.

2. Στο HP iPAQ επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > ActiveSync.

3. Επιλέξτε Μενού > Σύνδεση µέσω Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και ο υπολογιστής
βρίσκονται εντός εµβέλειας µεταξύ τους.

4. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε µε τον υπολογιστή µέσω Bluetooth, ολοκληρώστε
τον οδηγό Bluetooth στο HP iPAQ και δηµιουργήστε µια συνεργασία Bluetooth µε τον υπολογιστή.

5. Επιλέξτε Συγχρ/σµός.

6. Όταν ολοκληρωθεί, επιλέξτε Μενού > Αποσύνδεση Bluetooth.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Για να διατηρήσετε την ενέργεια της µπαταρίας, απενεργοποιήστε το Bluetooth.

Για να συνδεθείτε µε έναν υπολογιστή µέσω Bluetooth µε τη χρήση του WMDC:

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της βοήθειας του λογισµικού συγχρονισµού στον υπολογιστή για να
διαµορφώσετε το Bluetooth.

2. Στο HP iPAQ επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > ActiveSync.

3. Επιλέξτε Μενού > Σύνδεση µέσω Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και ο υπολογιστής
βρίσκονται εντός εµβέλειας µεταξύ τους.

4. Όταν σας ζητηθεί, εάν θέλετε να δηµιουργήσετε µια συνεργασία, επιλέξτε Ναι.

5. Στον υπολογιστή, όταν ειδοποιηθείτε ότι µια συσκευή Bluetooth επιχειρεί να συνδεθεί µε τον
υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή To allow this connection (Να επιτραπεί αυτή η σύνδεση).

6. Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε Μενού > Αποσύνδεση.

∆ηµιουργία, τερµατισµός και αποδοχή συνεργασίας Bluetooth
Μπορείτε να ανταλλάξετε πληροφορίες ανάµεσα στο HP iPAQ και µια άλλη συσκευή µε δυνατότητα
Bluetooth. Για το σκοπό αυτό, πρέπει πρώτα να δηµιουργήσετε µια συνεργασία Bluetooth µεταξύ των
δύο συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να ανταλλάξετε πληροφορίες ανάµεσα σε δύο συσκευές µε δυνατότητα Bluetooth,
βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη και στις δύο συσκευές. Η λειτουργία
εντοπισµού πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη και στις δύο συσκευές.
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Για να δηµιουργήσετε µια συνεργασία Bluetooth:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth.

2. Επιλέξτε Προσθήκη νέας συσκευής…. Το HP iPAQ θα αναζητήσει άλλες συσκευές µε
δυνατότητα Bluetooth και θα τις εµφανίσει στη λίστα.

3. Πληκτρολογήστε το όνοµα της άλλης συσκευής και πατήστε Επόµενο.

4. Εάν θέλετε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης, κάτι που συνιστάται για περισσότερη ασφάλεια,
εισάγετε έναν αλφαριθµητικό κωδικό πρόσβασης από 1 έως 16 χαρακτήρες στο πλαίσιο Κωδικός
πρόσβασης και πατήστε Επόµενο. ∆ιαφορετικά, αφήστε το πλαίσιο του κωδικού πρόσβασης
κενό και πατήστε Επόµενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη δηµιουργία συνεργασίας µε κινητά τηλέφωνα, είναι υποχρεωτικό να ορίσετε
έναν αριθµητικό κωδικό πρόσβασης.

5. Εισάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και στην άλλη συσκευή.

6. Επιλέξτε Τέλος.

7. Για να δώσετε στη συνεργασία ένα όνοµα µε περισσότερο νόηµα για εσάς, πατήστε παρατεταµένα
το όνοµα της συσκευής στην ενότητα Οι συντοµεύσεις µου και έπειτα επιλέξτε Μετονοµασία.

Για να τερµατίσετε µια συνεργασία Bluetooth:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth.

2. Πατήστε παρατεταµένα τη συνεργασία την οποία θέλετε να τερµατίσετε.

3. Επιλέξτε ∆ιαγραφή.

Για να αποδεχτείτε µια συνεργασία Bluetooth:

1. Βεβαιωθείτε ότι το HP iPAQ έχει ενεργοποιηµένη τη λειτουργία εντοπισµού και βρίσκεται σε κοντινή
εµβέλεια µε τη συσκευή ζεύξης.

● Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth > Λειτουργία.

● Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να είναι η συσκευή ορατή σε άλλες συσκευές.

2. Όταν σας ζητηθεί να αποδεχτείτε µια συνεργασία µε τη συσκευή που ζητά τη σχέση, επιλέξτε
Ναι.

3. Αν σας ζητηθεί κλειδί πρόσβασης, πληκτρολογήστε ένα αλφαριθµητικό κλειδί πρόσβασης µεταξύ
1 και 16 χαρακτήρων στο πλαίσιο Κλειδί πρόσβασης και επιλέξτε Επόµενο. Πληκτρολογήστε το
ίδιο κλειδί πρόσβασης στη συσκευή που ζητά τη συνεργασία. Η χρήση κλειδιού πρόσβασης
παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια.

4. Επιλέξτε Τέλος.

Αν δεν µπορείτε να ανακαλύψετε άλλη συσκευή, δοκιµάστε τα παρακάτω:

● Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη.

● Μετακινηθείτε πιο κοντά στη συσκευή.

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή µε την οποία προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι ενεργοποιηµένη και µε
δυνατότητα εντοπισµού από άλλες συσκευές.
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Επεξεργασία συνεργασίας Bluetooth
Για να µετονοµάσετε µια συνεργασία Bluetooth:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth.

2. Πατήστε παρατεταµένα τη συνεργασία την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε.

3. Επιλέξτε Επεξεργασία.

4. Στο πλαίσιο Εµφανιζόµενο όνοµα εισάγετε ένα νέο όνοµα για τη συνεργασία.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Χρήση του HP iPAQ ως ασύρµατο µόντεµ µε Bluetooth
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το HP iPAQ ως ασύρµατο µόντεµ για να συνδεθεί ο υπολογιστής σας
µε Bluetooth στο Internet.

Για να χρησιµοποιήσετε το HP iPAQ ως ασύρµατο µόντεµ µε Bluetooth:

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο HP iPAQ και στον υπολογιστή.

2. Βεβαιωθείτε ότι το HP iPAQ έχει τη λειτουργία εντοπισµού ενεργοποιηµένη.

● Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth > Λειτουργία.

● Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να είναι η συσκευή ορατή σε άλλες συσκευές.

3. Επιλέξτε το HP iPAQ από τη λίστα και εκτελέστε τα απαραίτητα βήµατα για τη σύζευξη των
συσκευών µέσω Bluetooth.

4. Μόλις οι συσκευές συζευχθούν, εντοπίστε τις διαθέσιµες υπηρεσίες Bluetooth που προσφέρει το
HP iPAQ και επιλέξτε ∆ίκτυο µέσω τηλεφώνου.

5. Στο HP iPAQ επιλέξτε Αποδοχή, εφόσον σας ζητηθεί, για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

6. Στον υπολογιστή εµφανίζεται ένα όνοµα χρήστη και ένα κωδικός πρόσβασης. Επικοινωνήστε µε
τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας µε τον οποίο συνεργάζεστε για να λάβετε το
κατάλληλο όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

7. Εισάγετε *99 στο πεδίο κλήσης και πατήστε Οµιλία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο υπολογιστής υποδεικνύει αρχικά ότι το HP iPAQ πραγµατοποιεί την κλήση. Έπειτα από
λίγο εµφανίζει το δίκτυο, επιβεβαιώνοντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια,
ο υπολογιστής δηλώνεται στο δίκτυο και πραγµατοποιεί τη σύνδεση.

Το HP iPAQ εµφανίζει µια ειδοποίηση σχετικά µε ενεργή σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν πατήσετε στο εικονίδιο, η ειδοποίηση εµφανίζεται ξανά και σας επιτρέπει να
αποσυνδεθείτε ή να αποκρύψετε ξανά την ειδοποίηση. Το εικονίδιο GPRS δεν θα αλλάξει για να
υποδείξει πότε είστε σε σύνδεση.

Προφίλ συσκευής Bluetooth
Οι λειτουργίες που υποστηρίζει η τεχνολογία Bluetooth ονοµάζονται υπηρεσίες ή προφίλ. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε µόνο µε συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα
προφίλ:

● ActiveSync µέσω Bluetooth (ActiveSync)

● Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
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● Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

● Generic Access Profile (GAP)

● Hands Free Profile (HFP)

● Headset Support Profile (HSP)

● Human Interface Device Profile (HID)

● Generic Object Exchange Profile (GOEP)

● Object Push Protocol (OPP)

● Personal Area Networking Profile (PAN)

● Serial Port Profile (SPP)

● Dial-up Networking Profile (DUN)

Υπηρεσίες πρόσβασης
Εάν επιλέξετε να ζητηθεί έλεγχος ταυτότητας για την πρόσβασης σε υπηρεσίες, θα πρέπει να
εξουσιοδοτείτε κάθε σύνδεση. Το HP iPAQ σας ρωτά πάντα εάν επιτρέπετε τη σύνδεση.

Για να ορίσετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε υπηρεσίες:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Ασύρµ. ∆ιαχείρ..

2. Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις Bluetooth.

3. Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να ενεργοποιήσετε: Συσκευές, Λειτουργία, Θύρες COM.

Ορισµός κοινόχρηστου φακέλου Bluetooth
Μπορείτε να ορίσετε ένα φάκελο στον οποίο άλλες συσκευές θα έχουν πρόσβαση όταν συνδέονται µε
το HP iPAQ.

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Ασύρµ. ∆ιαχείρ..

2. Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις Bluetooth.

3. Επιλέξτε Μεταφορά αρχείων.

4. Στο πλαίσιο Root directory (Ριζικός κατάλογος) εισάγετε το όνοµα του φακέλου στον οποίο θέλετε
να αποθηκευτούν τα µεταφερόµενα αρχεία.

5. Πατήστε ok.

Ορισµός θύρας COM Bluetooth εισερχοµένων ή εξερχοµένων
Για να ορίσετε µια θύρα COM Bluetooth εισερχοµένων ή εξερχοµένων:

1. Βεβαιωθείτε ότι το HP iPAQ είναι συνδεδεµένο στην άλλη συσκευή µέσω Bluetooth.

2. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Ασύρµ. ∆ιαχείρ..

3. Επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις Bluetooth.

4. Επιλέξτε Θύρες COM.

5. Επιλέξτε Νέα εισερχόµενη θύρα ή Νέα εξερχόµενη θύρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η επιλογή Νέα εξερχόµενη θύρα είναι διαθέσιµη µόνο εάν τουλάχιστον µία
συσκευή Bluetooth υποστηρίζει σειρακή (COM) σύνδεση.
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6. Επιλέξτε µια θύρα COM µε αριθµό από τη λίστα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η δηµιουργία της θύρας δεν είναι δυνατή, τότε η θύρα είναι σε χρήση. Επιλέξτε
µια άλλη θύρα µε αριθµό.

7. Για να περιορίσετε την επικοινωνία σε αυτή τη θύρα COM µόνο στις συσκευές µε τις οποίες το
HP iPAQ έχει συνεργασία Bluetooth, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ασφαλής σύνδεση.

8. Επιλέξτε Τέλος.

GPRS/EDGE/HSDPA
GPRS/EDGE

Η τεχνολογία GPRS/EDGE παρέχει σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για περιήγηση στο web,
ανταλλαγή µηνυµάτων MMS ή πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η τεχνολογία EDGE είναι βελτιωµένη τεχνολογία GPRS και παρέχει γρηγορότερες
ταχύτητες για συνδέσεις δεδοµένων από τη GPRS. Αυτό σηµαίνει πιο γρήγορες δυνατότητες
πολυµέσων στο τηλέφωνο, όπως αποστολή και λήψη µηνυµάτων SMS/MMS και διαµοιρασµό βίντεο
κλιπ. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών σας για να µάθετε εάν υποστηρίζει την τεχνολογία
EDGE. Εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας δεν υποστηρίζει δίκτυο EDGE, το HP iPAQ ορίζει ως
προεπιλογή το GPRS.

HSDPA
Το High Speed Download Packet Access (HSDPA) αποτελεί βελτίωση του Wideband Code Division
Multiple Access (WCDMA), το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία 3G και παρέχει καλύτερη συµπίεση
δεδοµένων. Το HP iPAQ υποστηρίζει HSDPA 3,6 έως 7,2 mbps το οποίο χρησιµοποιεί WCDMA για
γρήγορες ταχύτητες λήψης. Το HP iPAQ υποστηρίζει επίσης WCDMA µέσω τριών διαφορετικών ζωνών
συχνότητας (850/1900/2100). Όταν είναι διαθέσιµο το WCDMA ή το HSDPA, η συσκευή χρησιµοποιεί
την τεχνολογία και επιστρέφει σε GSM/GPRS/EDGE εάν το WCDMA ή το HSDPA δεν είναι διαθέσιµο.
ΤΟ HP iPAQ υποστηρίζει επίσης WCDMA/HSDPA σε τρεις διαφορετικές ζώνες συχνότητας
(850/1900/2100).

∆ιαφορές µεταξύ τεχνολογίας GSM και GPRS/EDGE/WCDMA/3G
Η τεχνολογία GSM συνήθως χρησιµοποιείται για φωνητικές κλήσεις και µηνύµατα κειµένου, ενώ η
τεχνολογία GPRS/EDGE/WCDMA/3G παρέχει σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση
περιήγησης στο web, υπηρεσίες µηνυµάτων πολυµέσων (MMS) ή πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη χρήση των υπηρεσιών δεδοµένων GPRS/EDGE/WCDMA/3G συνήθως υπάρχει
πρόσθετη χρέωση από την τυπική υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε µε τον παροχέα
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σχετικά µε τις υπηρεσίες δεδοµένων και το κόστος τους.

∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων δικτύου GPRS
Την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε την κάρτα SIM, η εφαρµογή HP iPAQ DataConnect εντοπίζει
αυτόµατα το τηλεφωνικό δίκτυο και τον παροχέα και διαµορφώνει για εσάς τις πληροφορίες σύνδεσης
GPRS. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αυτές ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας ή να δηµιουργήσετε
τις δικές σας ρυθµίσεις δικτύου.
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Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις δικτύου GPRS:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > HP iPAQ DataConnect.

2. Εάν το όνοµα του παροχέα υπηρεσιών σας εµφανίζεται στην αναπτυσσόµενη λίστα Φορέας
εκµετάλλευσης, συνιστάται να χρησιµοποιήσετε αυτή τη σύνδεση και, εάν είναι απαραίτητο, να
επεξεργαστείτε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.

Επεξεργασία σύνδεσης στο Internet
Για να επεξεργαστείτε µια σύνδεση στο Internet:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Επιλογή
δικτύων.

2. Επιλέξτε iPAQ GPRS από τη λίστα Τα προγράµµατα που συνδέονται αυτόµατα στο Internet
πρέπει να συνδέονται µέσω:.

3. Επιλέξτε Επεξεργασία… > Μόντεµ.

4. Επιλέξτε τον απαιτούµενο ISP από την εµφανιζόµενη λίστα και πατήστε Επεξεργασία…

5. Εισαγάγετε το όνοµα του παροχέα υπηρεσιών στο πλαίσιο Εισαγάγετε το όνοµα της
σύνδεσης και πατήστε Επόµενο.

6. Εισαγάγετε ένα όνοµα για το σηµείο πρόσβασης του διακοµιστή µε τον οποίο επιχειρείτε να
συνδεθείτε στο πλαίσιο Όνοµα σηµείου πρόσβασης και πατήστε Επόµενο.

7. Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

8. Εισαγάγετε το όνοµα τοµέα εάν παρέχεται από τον ISP.

9. Επιλέξτε Τέλος.

Εναλλακτικά, µπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τα βήµατα που παρέχονται παρακάτω για την
επεξεργασία µιας σύνδεσης στο Internet:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Επιλογή
δικτύων.

2. Επιλέξτε iPAQ GPRS από τη λίστα Τα προγράµµατα που συνδέονται αυτόµατα στο Internet
πρέπει να συνδέονται µέσω:.

3. Επιλέξτε ∆ηµιουργία… > Μόντεµ.

4. Εισαγάγετε ένα όνοµα για τις ρυθµίσεις. Το όνοµα αυτό χρησιµεύει ως αναφορά.

5. Επιλέξτε Μόντεµ > ∆ηµιουργία…

6. Εισαγάγετε το όνοµα του παροχέα υπηρεσιών στο πλαίσιο Εισαγάγετε το όνοµα της
σύνδεσης.

7. Επιλέξτε το κατάλληλο µόντεµ από τη λίστα Επιλέξτε ένα µόντεµ.

Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας έναν αριθµό τηλεφώνου:

α. Επιλέξτε Γραµµή κινητής τηλεφωνίας από τη λίστα Επιλέξτε ένα µόντεµ.

β. Πατήστε Επόµενο.

γ. Εισαγάγετε την κατάλληλη χώρα/περιοχή και τους κωδικούς περιοχής.

δ. Εισαγάγετε έναν αριθµό τηλεφώνου στο πλαίσιο Αριθµός τηλεφώνου και πατήστε
Επόµενο.
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Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις µε τη χρήση σηµείων πρόσβασης:

α. Επιλέξτε Γραµµή κινητής τηλεφωνίας (GPRS, 3G) από τη λίστα Επιλέξτε ένα µόντεµ.

β. Πατήστε Επόµενο.

γ. Εισαγάγετε ένα όνοµα για το σηµείο πρόσβασης του διακοµιστή µε τον οποίο επιχειρείτε να
συνδεθείτε στο πλαίσιο Όνοµα σηµείου πρόσβασης και πατήστε Επόµενο.

8. Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

9. Εισαγάγετε το όνοµα τοµέα εάν παρέχεται από τον ISP.

Επεξεργασία ρυθµίσεων MMS
Για να επεξεργαστείτε µια σύνδεση στο Internet:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Επιλογή
δικτύων.

2. Επιλέξτε iPAQ MMS από τη λίστα Τα προγράµµατα που συνδέονται αυτόµατα στο Internet
πρέπει να συνδέονται µέσω:.

3. Επιλέξτε Επεξεργασία… > Μόντεµ.

4. Επιλέξτε τον απαιτούµενο ISP από την εµφανιζόµενη λίστα και πατήστε Επεξεργασία…

5. Εισαγάγετε το όνοµα του παροχέα υπηρεσιών στο πλαίσιο Εισαγάγετε το όνοµα της
σύνδεσης και πατήστε Επόµενο.

6. Εισαγάγετε ένα όνοµα για το σηµείο πρόσβασης του διακοµιστή µε τον οποίο επιχειρείτε να
συνδεθείτε στο πλαίσιο Όνοµα σηµείου πρόσβασης και πατήστε Επόµενο.

7. Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

8. Εισαγάγετε το όνοµα τοµέα εάν παρέχεται από τον ISP.

9. Επιλέξτε Τέλος.

Εναλλακτικά, µπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τα βήµατα που παρέχονται παρακάτω για την
επεξεργασία µιας σύνδεσης στο Internet:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Επιλογή
δικτύων.

2. Επιλέξτε iPAQ MMS από τη λίστα Τα προγράµµατα που συνδέονται αυτόµατα στο Internet
πρέπει να συνδέονται µέσω:.

3. Επιλέξτε ∆ηµιουργία… > Μόντεµ.

4. Εισαγάγετε ένα όνοµα για τις ρυθµίσεις. Το όνοµα αυτό χρησιµεύει ως αναφορά.

5. Επιλέξτε Μόντεµ > ∆ηµιουργία…

6. Εισαγάγετε το όνοµα του παροχέα υπηρεσιών στο πλαίσιο Εισαγάγετε το όνοµα της
σύνδεσης.

7. Επιλέξτε το κατάλληλο µόντεµ από τη λίστα Επιλέξτε ένα µόντεµ.

Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας έναν αριθµό τηλεφώνου:

α. Επιλέξτε Γραµµή κινητής τηλεφωνίας από τη λίστα Επιλέξτε ένα µόντεµ.

β. Πατήστε Επόµενο.
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γ. Εισαγάγετε την κατάλληλη χώρα/περιοχή και τους κωδικούς περιοχής.

δ. Εισαγάγετε έναν αριθµό τηλεφώνου στο πλαίσιο Αριθµός τηλεφώνου και πατήστε
Επόµενο.

Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις µε τη χρήση σηµείων πρόσβασης:

α. Επιλέξτε Γραµµή κινητής τηλεφωνίας (GPRS, 3G) από τη λίστα Επιλέξτε ένα µόντεµ.

β. Πατήστε Επόµενο.

γ. Εισαγάγετε ένα όνοµα για το σηµείο πρόσβασης του διακοµιστή µε τον οποίο επιχειρείτε να
συνδεθείτε στο πλαίσιο Όνοµα σηµείου πρόσβασης και πατήστε Επόµενο.

8. Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

9. Εισαγάγετε το όνοµα τοµέα εάν παρέχεται από τον ISP.

Επεξεργασία ρυθµίσεων πληροφοριών WAP
Για να επεξεργαστείτε µια σύνδεση στο Internet:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Επιλογή
δικτύων.

2. Επιλέξτε iPAQ WAP από τη λίστα Τα προγράµµατα που συνδέονται αυτόµατα στο Internet
πρέπει να συνδέονται µέσω:.

3. Επιλέξτε Επεξεργασία… > Μόντεµ.

4. Επιλέξτε τον απαιτούµενο ISP από την εµφανιζόµενη λίστα και πατήστε Επεξεργασία…

5. Εισαγάγετε το όνοµα του παροχέα υπηρεσιών στο πλαίσιο Εισαγάγετε το όνοµα της
σύνδεσης και πατήστε Επόµενο.

6. Εισαγάγετε ένα όνοµα για το σηµείο πρόσβασης του διακοµιστή µε τον οποίο επιχειρείτε να
συνδεθείτε στο πλαίσιο Όνοµα σηµείου πρόσβασης και πατήστε Επόµενο.

7. Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

8. Εισαγάγετε το όνοµα τοµέα εάν παρέχεται από τον ISP.

9. Επιλέξτε Τέλος.

Εναλλακτικά, µπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τα βήµατα που παρέχονται παρακάτω για την
επεξεργασία µιας σύνδεσης στο Internet:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Επιλογή
δικτύων.

2. Επιλέξτε iPAQ WAP από τη λίστα Τα προγράµµατα που συνδέονται αυτόµατα στο Internet
πρέπει να συνδέονται µέσω:.

3. Επιλέξτε ∆ηµιουργία… > Μόντεµ.

4. Εισαγάγετε ένα όνοµα για τις ρυθµίσεις. Το όνοµα αυτό χρησιµεύει ως αναφορά.

5. Επιλέξτε Μόντεµ > ∆ηµιουργία…

6. Εισαγάγετε το όνοµα του παροχέα υπηρεσιών στο πλαίσιο Εισαγάγετε το όνοµα της
σύνδεσης.

7. Επιλέξτε το κατάλληλο µόντεµ από τη λίστα Επιλέξτε ένα µόντεµ.
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Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας έναν αριθµό τηλεφώνου:

α. Επιλέξτε Γραµµή κινητής τηλεφωνίας από τη λίστα Επιλέξτε ένα µόντεµ.

β. Πατήστε Επόµενο.

γ. Εισαγάγετε την κατάλληλη χώρα/περιοχή και τους κωδικούς περιοχής.

δ. Εισαγάγετε έναν αριθµό τηλεφώνου στο πλαίσιο Αριθµός τηλεφώνου και πατήστε
Επόµενο.

Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις µε τη χρήση σηµείων πρόσβασης:

α. Επιλέξτε Γραµµή κινητής τηλεφωνίας (GPRS, 3G) από τη λίστα Επιλέξτε ένα µόντεµ.

β. Πατήστε Επόµενο.

γ. Εισαγάγετε ένα όνοµα για το σηµείο πρόσβασης του διακοµιστή µε τον οποίο επιχειρείτε να
συνδεθείτε στο πλαίσιο Όνοµα σηµείου πρόσβασης και πατήστε Επόµενο.

8. Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

9. Εισαγάγετε το όνοµα τοµέα εάν παρέχεται από τον ISP.

Αντιµετώπιση προβληµάτων αυτόµατου εντοπισµού
Εάν η ρύθµιση αυτόµατου εντοπισµού αποτύχει, εκτελέστε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω
ενέργειες:

● Ελέγξτε εάν η κάρτα SIM είναι τοποθετηµένη στο HP iPAQ. Εάν δεν είναι, τοποθετήστε την και
εκκινήστε ξανά την εφαρµογή.

● Βεβαιωθείτε ότι οι µεταλλικές επαφές στην κάρτα SIM και στην υποδοχή της SIM δεν εµποδίζονται
από ξένα σώµατα ή σκόνη.

● Στην εφαρµογή HP iPAQ DataConnect επιλέξτε την κατάλλλη χώρα και το όνοµα του φορέα
εκµετάλλευσης και πατήστε ok. Οι ρυθµίσεις ενηµερώνονται αυτόµατα.

● Στην εφαρµογή HP iPAQ DataConnect εάν δεν εµφανίζεται το όνοµα του φορέα εκµετάλλευσης
στην αναπτυσσόµενη λίστα, πρέπει να το προσθέσετε µε µη αυτόµατο τρόπο, πατώντας στο κάτω
βέλος του πλαισίου Φορέας εκµετάλλευσης και επιλέγοντας ∆ηµιουργία νέου.

Ρυθµίσεις για προχωρηµένους
Σύνδεση σε διευθύνσεις URL Intranet

Για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση σε τοποθεσίες Intranet που έχουν τελείες στις διευθύνσεις URL τους
(για παράδειγµα, intranet.companyname.com), προσθέστε τις στη λίστα Εξαιρέσεις URL εργασίας.

Για να συνδεθείτε σε διευθύνσεις URL Intranet:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Εξαιρέσεις…

2. Επιλέξτε Προσθήκη νέου URL…

3. Στο URL εργασίας εισαγάγετε το URL του Intranet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν χρησιµοποιείτε πολλές διευθύνσεις URL που µοιράζονται το ίδιο ριζικό όνοµα
εταιρείας, αποφύγετε τη µεµονωµένη εισαγωγή τους, εισάγοντας *.companyname.com.
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Αλλαγή URL Intranet
Για να αλλάξετε µια διεύθυνση URL Intranet:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Εξαιρέσεις.

2. Επιλέξτε την εξαίρεση URL του Intranet που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια,
πραγµατοποιήστε τις απαιτούµενες αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να διαγράψετε µια εξαίρεση URL εργασίας, πατήστε και κρατήστε την πατηµένη στη
λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ∆ιαγραφή.

Ρύθµιση αυτόµατης επιλογής για συνδέσεις
Αν έχετε ήδη δηµιουργήσει πάνω από µία συνδέσεις, µπορείτε να ρυθµίσετε το HP iPAQ να συνδέεται
αυτόµατα στην καλύτερη δυνατή σύνδεση.

Για να ρυθµίσετε µια αυτόµατη επιλογή για συνδέσεις:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Εργασίες.

2. Στην περιοχή O ISP µου ή στην περιοχή Το δίκτυο εργασίας µου επιλέξτε Προσθήκη νέας
σύνδεσης µόντεµ για να δηµιουργήσετε µια νέα σύνδεση.

3. Αφού δηµιουργήσετε µια νέα σύνδεση, στην περιοχή O ISP µου ή στην περιοχή Το δίκτυο
εργασίας µου, επιλέξτε ∆ιαχείριση υφιστάµενων συνδέσεων.

4. Επιλέξτε Αυτόµατη επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να είναι διαθέσιµη η επιλογή Αυτόµατη επιλογή απαιτούνται περισσότερες από
µία συνδέσεις.

Ρύθµιση πύλης WAP
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε τοποθεσίες ασύρµατου σηµείου πρόσβασης (WAP) µέσω του Internet
Explorer, διαµορφώστε τη συσκευή ώστε να χρησιµοποιεί µια πύλη WAP.

Πριν ξεκινήσετε, λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες από τον ISP ή το διαχειριστή δικτύου σας:

● Όνοµα χρήστη

● Κωδικό πρόσβασης

● Αριθµό τηλεφώνου διακοµιστή ISP

● IP διακοµιστή πύλης WAP

● Αριθµό θύρας

Για να ορίσετε µια πύλη WAP:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Επιλογή
δικτύων > Επεξεργασία… για να επεξεργαστείτε το iPAQ WAP από τη λίστα Τα προγράµµατα
που συνδέονται αυτόµατα στο Internet πρέπει να συνδέονται µέσω:. Εάν δεν έχει οριστεί
διακοµιστής µεσολάβησης, επιλέξτε ∆ηµιουργία…

2. Στην καρτέλα Ρυθµίσεις διακοµιστή µεσολάβησης ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου Το δίκτυο
αυτό συνδέεται στο Internet και Το δίκτυο χρησιµοποιεί διακοµιστή µεσολάβησης για τη
σύνδεση.

3. Εάν είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο ∆ιακοµιστής εισαγάγετε το όνοµα του διακοµιστή
µεσολάβησης.
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4. Επιλέξτε Για προχωρηµένους > WAP.

5. Στο πλαίσιο ∆ιακοµιστής, εισαγάγετε το όνοµα του διακοµιστή µεσολάβησης της πύλης WAP.
Στην ενότητα Θύρα εισαγάγετε τον αριθµό θύρας. Ο πιο συνηθισµένος αριθµός θύρας WAP είναι
ο 9201.

6. Εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης που απαιτούνται από το διακοµιστή της πύλης WAP.

∆ιαµόρφωση ρυθµίσεων διακοµιστή µεσολάβησης για προχωρηµένους
Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις για προχωρηµένους του διακοµιστή µεσολάβησης

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για προχωρηµένους > Επιλογή
δικτύων > Επεξεργασία… για να επεξεργαστείτε το iPAQ WAP από τη λίστα Τα προγράµµατα
που συνδέονται αυτόµατα στο Internet πρέπει να συνδέονται µέσω:. Εάν δεν έχει οριστεί
διακοµιστής µεσολάβησης, επιλέξτε ∆ηµιουργία…

2. Στην καρτέλα Ρυθµίσεις διακοµιστή µεσολάβησης ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου Το δίκτυο
αυτό συνδέεται στο Internet και Το δίκτυο χρησιµοποιεί διακοµιστή µεσολάβησης για τη
σύνδεση.

3. Εάν είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο ∆ιακοµιστής εισαγάγετε το όνοµα του διακοµιστή
µεσολάβησης.

4. Για τον κατάλληλο τύπο διακοµιστή, εισαγάγετε το όνοµα και τη θύρα του διακοµιστή µεσολάβησης.

5. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια για σύνδεση µε το διακοµιστή µεσολάβησης.

6. Επιλέξτε Για προχωρηµένους > Socks.

7. Επιλέξτε Socks 4 ή Socks 5. Εάν χρησιµοποιείτε Socks 5, εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια για
σύνδεση µε το διακοµιστή µεσολάβησης.

Ρυθµίσεις σύνδεσης για προχωρηµένους
Για να ορίσετε συνδέσεις για προχωρηµένους:

1. Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Για
προχωρηµένους > Επιλογή δικτύων.

2. Επιλέξτε O ISP µου για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση στο Internet µέσω ενός παροχέα
υπηρεσιών Internet (ISP) ή επιλέξτε Το δίκτυο εργασίας µου για σύνδεση σε εταιρικό δίκτυο.
Επιλέξτε My Work Network (Το δίκτυο εργασίας µου) εάν το δίκτυο απαιτεί διακοµιστή
µεσολάβησης. Εάν πρέπει να αλλάξετε ή να δηµιουργήσετε ένα νέο όνοµα δικτύου διαχείρισης,
επιλέξτε Επεξεργασία… ή ∆ηµιουργία… και πατήστε ok.

3. Στην οθόνη Συνδέσεις επιλέξτε Για προχωρηµένους > Κανόνες κλήσης.

4. Για να αποφύγετε τη δηµιουργία νέας σύνδεσης για κάθε τοποθεσία, ενεργοποιήστε το πλαίσιο
ελέγχου Χρήση κανόνων κλήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να επεξεργαστείτε έναν κανόνα κλήσης επιλέγοντας Επεξεργασία στην
οθόνη Κανόνες κλήσης. Για να το κάνετε αυτό εισαγάγετε λεπτοµέρειες, όπως Όνοµα, Κωδικός
χώρας και Υπεραστικός κωδικός.

5. Για να δηµιουργήσετε εξαιρέσεις URL, επιλέξτε Εξαιρέσεις > Προσθήκη νέου URL και πατήστε
ok.
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Για να δηµιουργήσετε µια σύνδεση διακοµιστή VPN:
Μια σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση σε διακοµιστές, όπως
εταιρικό δίκτυο, µέσω του Internet.

Πριν ξεκινήσετε, λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες από το διαχειριστή δικτύου:

● Όνοµα χρήστη

● Κωδικό πρόσβασης

● Όνοµα τοµέα

● Ρυθµίσεις TCP/IP

● Το όνοµα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακοµιστή VPN

Για να δηµιουργήσετε µια σύνδεση διακοµιστή VPN:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις > Εργασίες.

2. Στο πεδίο Το δίκτυο εργασίας µου επιλέξτε Προσθήκη νέας σύνδεσης VPN διακοµιστή και
ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού δηµιουργίας σύνδεσης.

3. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε καµία ρύθµιση για προχωρηµένους.
Ωστόσο, χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για προχωρηµένους όταν:

● Ο διακοµιστής µε τον οποίο συνδέεστε δεν χρησιµοποιεί διευθύνσεις δυναµικής εκχώρησης
και πρέπει να εισάγετε τις δικές σας ρυθµίσεις TCP/IP.

● Πρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις DNS ή WINS του διακοµιστή.

Αν ισχύει οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, στην οθόνη Η σύνδεση VPN µου πατήστε το
κουµπί Για προχωρηµένους και συµπληρώστε τις κατάλληλες πληροφορίες. Επιλέξτε ok για να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην οθόνη Η σύνδεση VPN µου.

4. Για να δείτε πρόσθετες πληροφορίες για οποιαδήποτε οθόνη στον οδηγό ή ενώ αλλάζετε ρυθµίσεις,
επιλέξτε Βοήθεια.

Αλλαγή ονόµατος οµάδας σύνδεσης
Η συσκευή έχει ήδη ρυθµιστεί µε δύο οµάδες ρυθµίσεων σύνδεσης: Ο ISP µου και Το δίκτυο εργασίας
µου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνοµα των οµάδων αυτών. Για παράδειγµα, αν τοποθετήσετε
όλες τις εταιρικές σας ρυθµίσεις στην ενότητα My Work Network Connections (Οι συνδέσεις εταιρικού
δικτύου µου), µπορείτε να αλλάξετε το όνοµα στο όνοµα της εταιρείας σας.

Για να αλλάξετε το όνοµα µιας οµάδας σύνδεσης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Συνδέσεις.

2. Στην περιοχή Ο ISP µου ή στην περιοχή Το δίκτυο εργασίας µου επιλέξτε Προσθήκη νέας
σύνδεσης µόντεµ για να δηµιουργήσετε µια νέα σύνδεση.

3. Αφού δηµιουργήσετε µια νέα σύνδεση, στην περιοχή Ο ISP µου ή στην περιοχή Το δίκτυο
εργασίας µου, επιλέξτε ∆ιαχείριση υφιστάµενων συνδέσεων.

4. Επιλέξτε Γενικά.

5. Εισαγάγετε ένα όνοµα για την οµάδα ρυθµίσεων και πατήστε ok.
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Τερµατισµός σύνδεσης
Συνιστάται να αποσυνδέετε τις ενεργές συνδέσεις στο HP iPAQ όταν δεν τις χρησιµοποιείτε. Με αυτό
τον τρόπο εξοικονοµείτε χρεώσεις σύνδεσης.

● Όταν είστε συνδεδεµένοι µέσω καλωδίου, αποσυνδέστε το καλώδιο από το HP iPAQ.

● Όταν είστε συνδεδεµένοι µέσω Bluetooth, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > Ασύρµ.
∆ιαχείρ.. Έπειτα επιλέξτε Bluetooth για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth.
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16 Google Maps™ για κινητό

Το Google Maps είναι µια δωρεάν εφαρµογή χαρτογράφησης που παρέχει η Google, η οποία
χρησιµοποιείται από πολλές υπηρεσίες χαρτών. Παρέχει χάρτες δρόµων, σχεδιασµό διαδροµής και
πρόγραµµα εντοπισµού αστικών επιχειρήσεων σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο.

Το Google Maps περιλαµβάνει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες σας βοηθούν να βελτιώσετε την
εµπειρία ταξιδιού σας:

● Κυκλοφοριακή κίνηση σε πραγµατικό χρόνο – Εντοπίστε τους δρόµους στους οποίους υπάρχει
κυκλοφοριακή κίνηση και υπολογίστε τις σχετικές καθυστερήσεις σε περισσότερες από 30 µεγάλες
µητροπολιτικές περιοχές των Η.Π.Α.

● Αναλυτικές οδηγίες κατεύθυνσης – Εµφανίστε χάρτες µε λεπτοµερείς οδηγίες κατεύθυνσης είτε
είστε πεζός, είτε σε όχηµα.

● Ενσωµατωµένα αποτελέσµατα αναζήτησης – Εµφανίστε τοποθεσίες επιχειρήσεων στην
περιοχή καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας, όλα από µια τοποθεσία, ενσωµατωµένα στο χάρτη
σας.

● Εύκολα µετακινούµενοι χάρτες – ∆υνατότητα µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης των χαρτών και
µετακίνηση προς κάθε κατεύθυνση σε αυτούς, ώστε να προσανατολίζεστε εύκολα οπτικά.

● ∆ορυφορικές εικόνες – ∆είτε “αφ’υψηλού” την τοποθεσία που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Google προσφέρει δωρεάν χάρτες για κινητά, ωστόσο οι παροχείς υπηρεσιών µπορεί
να χρεώνουν τις υπηρεσίες δεδοµένων για τη λήψη και χρήση της εφαρµογής στα περιορισµένα
προγράµµατα υπηρεσιών δεδοµένων ή εάν ο χρήστης δεν διαθέτει πρόγραµµα υπηρεσιών δεδοµένων.
Επικοινωνήστε µε τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας µε τον οποίο συνεργάζεστε, για να
προµηθευτείτε ένα απεριόριστο πρόγραµµα υπηρεσιών δεδοµένων, το οποίο συνήθως παρέχεται
έναντι µηνιαίου παγίου.

Εκκίνηση και πλοήγηση στο Google Maps
Για να εκκινήσετε το Google Maps:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Google Maps.

2. Στην οθόνη Terms and Conditions (Όροι και προϋποθέσεις) επιλέξτε Accept (Αποδοχή).

3. Στην οθόνη About (Πληροφορίες) επιλέξτε ok.

Για πλοήγηση στο Google Maps:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Google Maps.

2. Επιλέξτε Menu (Μενού) > Directions… (Οδηγίες).

3. Εισαγάγετε την τρέχουσα θέση σας στο πλαίσιο From Location (Τοποθεσία προέλευσης) και τον
προορισµό σας στο πλαίσιο To Location (Τοποθεσία προορισµού).

4. Επιλέξτε ok για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Google maps, επιλέξτε Έναρξη > Google
Maps > Menu (Μενού) > Help (Βοήθεια) > Tips (Συµβουλές).

Εκκίνηση και πλοήγηση στο Google Maps 95



Αναζήτηση Google
Το Google Mobile Web Search σας επιτρέπει να αναζητάτε τοποθεσίες web, ειδικά σχεδιασµένες για
κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές.

Εκκίνηση της Αναζήτησης Google
Για να εκκινήσετε την Αναζήτηση Google:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Αναζήτηση Google.

2. Εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο Αναζήτηση.

3. Επιλέξτε Αναζήτηση για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
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17 Χρήση του GPS στο HP iPAQ

1. Εγκαταστήστε και διαµορφώστε τις ρυθµίσεις του HP iPAQ.

2. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόσβαση στο Internet από το HP iPAQ δοκιµάζοντας να επισκεφτείτε
µια τοποθεσία web, όπως η http://www.hp.com.

3. Ελέγξτε ότι η ηµεροµηνία και η ώρα στο HP iPAQ είναι σωστές.

4. Μεταβείτε στην τοποθεσία όπου βρίσκεται ο χάρτης GPS (π.χ. στη συσκευή ή σε µια κάρτα µνήµης)
και εκκινήστε την εφαρµογή πλοήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανατρέξτε στις αναλυτικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισµικού πλοήγησης για
πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της εφαρµογής, καθώς διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Όταν χρησιµοποιείτε σε ένα όχηµα βοηθήµατα πλοήγησης σε µορφή υλικού ή
λογισµικού, αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη η τοποθέτηση, ασφάλιση και χρήση αυτών των
βοηθηµάτων µε τρόπο που να µην προκαλούν ατυχήµατα, προσωπικό τραυµατισµό, καταστροφή
περιουσίας ή που να µην εµποδίζουν τη θέα. Θεωρείστε ο µοναδικός υπεύθυνος για την τήρηση των
ασφαλών πρακτικών οδήγησης. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν αυτό ενώ οδηγείτε. Σταθµεύστε πρώτα
το όχηµα. Η λύση πλοήγησης GPS του HP iPAQ προορίζεται για χρήση σε οχήµατα µόνο.

Εάν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε την πλοήγηση GPS στο όχηµά σας για µεγάλη χρονική διάρκεια,
φορτίστε το HP iPAQ χρησιµοποιώντας ένα τροφοδοτικό αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνιστάται να κάνετε λήψη όλων των χαρτών GPS σε µια κάρτα µνήµης συµβατή µε το
HP iPAQ που διαθέτετε. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε την απώλεια δεδοµένων χαρτών εξαιτίας
απώλειας τροφοδοσίας ή στην περίπτωση που χρειαστεί να πραγµατοποιήσετε πλήρη επαναφορά
του HP iPAQ.

Συνηθισµένες αιτίες παρεµβολών κατά τη χρήση λογισµικού GPS είναι οι εξής:

Τύπος παρεµβολής Τρόπος αποφυγής

Οχήµατα µε θερµαινόµενα παράθυρα και παρµπρίζ Τοποθετήστε το HP iPAQ σε ένα σηµείο µε ανοιχτή θέα στον
ουρανό ή τοποθετήστε το στον πίνακα οργάνων ενός
οχήµατος χωρίς θερµαινόµενα παράθυρα.

Κινητά τηλέφωνα ή άλλος εξοπλισµός που εκπέµπει
ραδιοσυχνότητες (RF) ή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Για
παράδειγµα, φούρνοι µικροκυµάτων, ασύρµατα τηλέφωνα
υψηλής ισχύος, ραδιόφωνα CB, Walkie-talkie, εξοπλισµός
HAM ή µηχανήµατα ακτίνων X και µαγνητικής τοµογραφίας.

Αποµακρυνθείτε από την πηγή παρεµβολής ή
απενεργοποιήστε την πηγή παρεµβολής.

Ψηλά κτίρια, µεγάλα δέντρα και πολύ συννεφιασµένος
ουρανός.

Αποµακρυνθείτε από την πηγή παρεµβολής ώστε να υπάρχει
ανοιχτή θέα προς τον ουρανό.
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18 Εφαρµογές

Απολαύστε το HP iPAQ ακούγοντας την αγαπηµένη σας µουσική MP3 µε το Windows Media Player.
Επίσης, µπορείτε να ηχογραφείτε φωνητικά κλιπ και να τα αποστέλλετε ως συνηµµένα σε συγγενείς και
φίλους. Χρησιµοποιήστε τις εφαρµογές Office Mobile για την προβολή παρουσιάσεων, λογιστικών
φύλλων και εγγράφων.

Εφαρµογές HP
HP Help and Support

Η εφαρµογή HP Help and Support αυξάνει τις δυνατότητες προβολής, πρόσβασης και χρήσης του
HP iPAQ.

Για πρόσβαση στην εφαρµογή HP Help and Support:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > HP Help and Support.

2. Για προβολή περισσότερων πληροφοριών, επιλέξτε τους κατάλληλους συνδέσµους HTML.

● Αριθµός σειράς και µοντέλου – εµφανίζει τον αριθµό σειράς, το αναγνωριστικό µοντέλου,
το αναγνωριστικό προϊόντος και τον αριθµό IMEI του προϊόντος.

● HP iPAQ Quick Tips – ενεργοποιεί την εφαρµογή HP iPAQ Tips, η οποία θα εµφανίσει
συµβουλές για την εκτέλεση λειτουργιών στο HP iPAQ γρήγορα και αποτελεσµατικά.

● Θέµατα βοήθειας – εµφανίζει την οθόνη Θέµατα βοήθειας. Κάθε θέµα βοήθειας θα
προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε λειτουργίες και βήµατα για την εκτέλεση εργασιών.

● Υποστήριξη πελατών – ανοίγει τον πίνακα Εύρεση περισσότερων πληροφοριών. Ο
πίνακας αυτός εµφανίζει τίτλους θεµάτων βοήθειας και τις αντίστοιχες τοποθεσίες όπου
µπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα.

● Λεπτοµέρειες συστήµατος – ενεργοποιεί την εφαρµογή HP Asset Viewer, η οποία
εµφανίζει πληροφορίες όπως κατασκευαστής, έκδοση υλικολογισµικού, έκδοση
προγράµµατος οδήγησης, καθώς και έκδοση λογισµικού για το σύστηµα, τις ενσωµατωµένες
ενότητες και τα προσαρτηµένα εξαρτήµατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επιλέξτε Πληροφορίες για την προβολή της ονοµασίας της εφαρµογής, του αριθµού
έκδοσης και των πληροφοριών πνευµατικής ιδιοκτησίας.

HP VoiceReply
Η εφαρµογή HP VoiceReply σάς δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργείτε ή να απαντάτε σε µηνύµατα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χρησιµοποιώντας τη φωνή σας.

Η εφαρµογή HP VoiceReply µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για:

● Απάντηση σε αποστολέα

● Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες

● Προώθηση µηνύµατος
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Επίσης, έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρµογή HP VoiceReply µε τρεις διαφορετικές προβολές:

● List View (Προβολή λίστας) – Κατά τον έλεγχο µιας λίστας µηνυµάτων στο φάκελο Εισερχόµενα.

● Read View (Προβολή ανάγνωσης) – Κατά την ανάγνωση ενός συγκεκριµένου µηνύµατος από τη
λίστα µηνυµάτων στο φάκελο Εισερχόµενα.

● Compose View (Προβολή δηµιουργίας) – Κατά τη δηµιουργία ενός νέου µηνύµατος ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, την απάντηση σε ένα µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή την προώθηση ενός
µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η εφαρµογή HP VoiceReply µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε λογαριασµούς Outlook, λογαριασµό POP3
ή µε λογαριασµούς iMAP4 από το HP iPAQ.

Για να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή HP VoiceReply:

1. Κατά τη δηµιουργία ενός νέου µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή την απάντηση ή
προώθηση ενός µηνύµατος, πατήστε Μενού > HP VoiceReply για να επιλέξετε µία από τις
ακόλουθες επιλογές:

● Απάντηση στον αποστολέα – Για αποστολή της απάντησής σας µόνο στον παραλήπτη που
σας έστειλε αρχικά το µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

● Απάντηση σε όλους – Για αποστολή της απάντησής σας σε όλους τους παραλήπτες του
αρχικού µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

● Προώθηση – Για προώθηση του αρχικού µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε την
απάντησή σας σε οποιονδήποτε παραλήπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι τρεις επιλογές του υποµενού: Οι επιλογές Απάντηση στον αποστολέα,
Απάντηση σε όλους και Προώθηση διατίθενται στις προβολές Λίστας και Ανάγνωσης.

2. Έπειτα, στο παράθυρο ηχογράφησης, επιλέξτε το κουµπί  (Ηχογράφηση) για να ηχογραφήσετε
το µήνυµά σας.

3. Πατήστε το κουµπί  (∆ιακοπή) όταν ολοκληρώσετε την ηχογράφηση του µηνύµατος.

4. Το ηχογραφηµένο µήνυµα επισυνάπτεται αυτόµατα στο µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

5. Πληκτρολογήστε οποιοδήποτε µικρό µήνυµα κειµένου εάν απαιτείται. Επίσης, µπορείτε να κάνετε
αλλαγές στα επεξεργάσιµα πεδία του µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

6. Πατήστε Αποστολή για να αποστείλετε το µήνυµα στον παραλήπτη.

HP iPAQ Setup Assistant
Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή HP iPAQ Setup Assistant για να απλοποιήσετε τη διαµόρφωση των
ρυθµίσεων στο HP iPAQ.

Η εφαρµογή HP iPAQ Setup Assistant σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις ρυθµίσεις στον
υπολογιστή σας. Αυτό µπορεί να σας βοηθήσει στην επαναφορά των ρυθµίσεων διαµόρφωσης στο
HP iPAQ ανά πάσα στιγµή. Η εφαρµογή HP iPAQ Setup Assistant σάς επιτρέπει, επίσης, να
πραγµατοποιείτε επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων στο HP iPAQ και να προβάλετε λεπτοµερείς
πληροφορίες του προϊόντος.

Χρησιµοποιώντας το HP iPAQ Setup Assistant, µπορείτε να διαχειρίζεστε πολλές διαµορφώσεις και
να τις εφαρµόζετε γρήγορα στο HP iPAQ. Μπορείτε να δηµιουργείτε µια νέα διαµόρφωση, να
τροποποιείτε τις υπάρχουσες ρυθµίσεις, να διαγράφετε µια επιλεγµένη διαµόρφωση ή να εφαρµόζετε
επιλεγµένες ρυθµίσεις στο HP iPAQ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την εφαρµογή HP iPAQ Setup
Assistant που διατίθεται στο CD Getting Started.

Επιλέξτε τις ακόλουθες καρτέλες για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις:

● Πληροφορίες κατόχου – Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες και σηµειώσεις αναγνώρισής σας για
να περιγράψετε τον εαυτό σας και το HP iPAQ. Αυτό µπορεί να σας φανεί χρήσιµο σε περίπτωση
που χάσετε το HP iPAQ.

● Ασύρµατο δίκτυο – Οι ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου περιγράφουν τη διαµόρφωση που απαιτείται
για τη σύνδεση στο δίκτυο της εργασίας σας, της οικίας σας ή σε άλλο ασύρµατο δίκτυο.

● ∆ιακοµιστής µεσολάβησης – Οι διακοµιστές µεσολάβησης βρίσκονται ανάµεσα σε δύο δίκτυα
και χρησιµοποιούνται για την αποτροπή εισβολέα από ιδιωτικό δίκτυο. Μπορείτε να εισαγάγετε
ρυθµίσεις διακοµιστή µεσολάβησης για να ορίσετε τη διαµόρφωση του διακοµιστή µεσολάβησης
για το δίκτυό σας.

● E-mail – Οι ρυθµίσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου περιγράφουν τη διαµόρφωση που απαιτείται
για τη σύνδεση και τον έλεγχο των λογαριασµών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας.

● Exchange Server – Ο Exchange Server χρησιµοποιείται για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, ηµερολόγια, επαφές, εργασίες και άλλα περιεχόµενα του γραµµατοκιβωτίου ενώ
βρίσκεστε εν κινήσει. Μπορείτε να ρυθµίσετε στο HP iPAQ το Outlook ώστε να συγχρονίζεται
απευθείας µε τον Exchange Server της εταιρείας σας.

● Αριθµός µνήµης – Η εφαρµογή HP iPAQ Setup Assistant σάς βοηθά να δηµιουργείτε και να
διαχειρίζεστε µια λίστα αριθµών ταχείας κλήσης για το HP iPAQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η πρώτη καταχώριση ταχείας κλήσης χρησιµοποιείται συνήθως για το φωνητικό
ταχυδροµείο από τον παροχέα υπηρεσιών του τηλεφώνου σας, ενώ ο παροχέας υπηρεσιών
µπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει µία καταχώριση για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

● Αγαπηµένο προγράµµατος περιήγησης – Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή HP iPAQ Setup
Assistant για να δηµιουργήσετε και να διαχειρίζεστε µια λίστα µε τα αγαπηµένα σας URL. Έχετε
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα URL χρησιµοποιώντας τον Internet Explorer στο HP iPAQ.

● Τέλος – Σε περίπτωση νέας διαµόρφωσης, αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Τέλος, πληκτρολογήστε
ένα όνοµα διαµόρφωσης και ένα προαιρετικό κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
OK για την αποθήκευση της διαµόρφωσης. Εάν πρόκειται για ήδη υπάρχουσα διαµόρφωση, θα
χρησιµοποιηθεί το όνοµα και ο κωδικός πρόσβασης που υπάρχουν.

HP Shortcuts

Χρήση του HP Shortcuts
Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή HP Shortcuts για πρόσβαση σε λίστα συντοµεύσεων για τις
αγαπηµένες σας εφαρµογές ή λειτουργίες στο HP iPAQ.

Για χρήση του HP Shortcuts:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > HP Shortcuts.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επίσης, έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο HP Shortcuts από την οθόνη Σήµερα
πατώντας το δεξί προγραµµατιζόµενο πλήκτρο.

2. Μεταβείτε στην εφαρµογή που θέλετε να χρησιµοποιήσετε και επιλέξτε τη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επίσης, έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρµογή πατώντας τον αριθµό που
εµφανίζεται δίπλα στο όνοµα της εφαρµογής. ∆ιαφορετικά, χρησιµοποιήστε τον τροχό
πλοήγησης αφής για να µεταβείτε στην εφαρµογή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο  στο
πληκτρολόγιο.

Επεξεργασία του HP Shortcuts
Μπορείτε να επεξεργάζεστε τη λίστα προεπιλεγµένων συντοµεύσεων ή να δηµιουργείτε νέες
συντοµεύσεις και να τις αποθηκεύετε στην ήδη υπάρχουσα λίστα.

Για την επεξεργασία µίας συντόµευσης:

1. Μεταβείτε στη συντόµευση που θέλετε να επεξεργαστείτε στη λίστα HP Shortcuts και επιλέξτε
Μενού > Επεξεργασία.

2. Για να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες συντοµεύσεις σε άλλες εφαρµογές, επιλέξτε Επιλογή νέου
προορισµού.

3. Επιλέξτε Εργασίες, Προγράµµατα, Συνδέσεις web ή Αρχείο και πατήστε Επιλογή.

4. Επιλέξτε µια εφαρµογή για την οποία θέλετε να δηµιουργήσετε συντόµευση.

5. Η επιλεγµένη εφαρµογή εµφανίζεται στο πλαίσιο Όνοµα συντόµευσης. Πατήστε Αποθήκευση
για να αποθηκεύσετε τη συντόµευση της εφαρµογής στη λίστα συντοµεύσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να τροποποιήσετε το όνοµα, ορίστε ένα νέο όνοµα στο πλαίσιο Όνοµα
συντόµευσης και πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το τροποποιηµένο όνοµα.

HP iPAQ DataConnect
Την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε την κάρτα SIM, η εφαρµογή HP iPAQ DataConnect εντοπίζει
αυτόµατα το τηλεφωνικό δίκτυο και την εταιρεία και διαµορφώνει τις ρυθµίσεις GPRS/EDGE.

Για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις δεδοµένων δικτύου µε µη αυτόµατο τρόπο:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Συνδέσεις > HP iPAQ DataConnect.

2. Επιλέξτε χώρα και εταιρεία και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογή για να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις
δικτύου για την επιλεγµένη εταιρεία.

3. Κάθε φορά που επιχειρείτε να συνδεθείτε στο Internet µέσω GPRS, θα γίνεται ανάκτηση των
ρυθµίσεων δεδοµένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η επεξεργασία των παραµέτρων δικτύου δεν συνιστάται, παρά µόνο εάν έχετε τη βοήθεια
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

HP Asset Viewer
Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή HP Asset Viewer µπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά µε το
σύστηµα, τις ενσωµατωµένες ενότητες και τα προσαρτηµένα εξαρτήµατα.

Για πρόσβαση στην εφαρµογή HP Asset Viewer:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > HP Asset Viewer.

2. Για προβολή περισσότερων πληροφοριών συστήµατος, επιλέξτε τις κατάλληλες καρτέλες.

● Η καρτέλα Αναγνωριστικό – εµφανίζει τον αριθµό σειράς και τις πληροφορίες χρήστη.

● Η καρτέλα Μνήµη – εµφανίζει το µέγεθος για τις µνήµες ROM και RAM στο HP iPAQ. Επίσης,
εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο chip flash και το µέγεθος µπλοκ flash.
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● Η καρτέλα Έκδοση– εµφανίζει αριθµούς έκδοσης για τα ROM, OS, BootLoader και XIP.

● Η καρτέλα Οθόνη – εµφανίζει ρυθµίσεις, όπως χρώµα, µέγεθος και βάθος χρώµατος οθόνης,
τύπος οθόνης και τύπος πλαισίου.

● Η καρτέλα Σύστηµα – εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε τον κατασκευαστή, το
αναγνωριστικό προϊόντος, το αναγνωριστικό µοντέλου, τον τύπο επεξεργαστή, τη γλώσσα
και τον κωδικό χώρας.

● Η καρτέλα Φωτ. Μηχανή – εµφανίζει στοιχεία της φωτογραφικής µηχανής, όπως ανάλυση
και προγράµµατα οδήγησης της φωτογραφικής µηχανής.

● Η καρτέλα Πληκτρολόγιο – εµφανίζει την έκδοση υλικού και τα προγράµµατα οδήγησης του
πληκτρολογίου.

● Η καρτέλα Bluetooth – εµφανίζει την κατάσταση ασύρµατης λειτουργίας του Bluetooth, την
έκδοση υλικολογισµικού, την έκδοση προγραµµάτων οδήγησης, την έκδοση λογισµικού και
τη διεύθυνση MAC.

● Η καρτέλα WLAN – εµφανίζει την κατάσταση ασύρµατης λειτουργίας του WLAN, την έκδοση
υλικολογισµικού, την έκδοση προγραµµάτων οδήγησης, την έκδοση λογισµικού και τη
διεύθυνση MAC.

● Η καρτέλα GSM – εµφανίζει την κατάσταση τηλεφώνου του GSM, την έκδοση υλικολογισµικού
της ασύρµατης λειτουργίας και τον αριθµό IMEI.

● Η καρτέλα GPS – εµφανίζει την κατάσταση ασύρµατης λειτουργίας του εσωτερικού GPS και
του εξωτερικού GPS, τον κατασκευαστή, την έκδοση υλικολογισµικού, την έκδοση
προγράµµατος οδήγησης και την έκδοση λογισµικού.

● Η καρτέλα Εκτεταµένη ROM – εµφανίζει στοιχεία του λογισµικού προσαρµογής του iPAQ
που βρίσκεται στην εκτεταµένη ROM (δεν ισχύει για όλες τις συσκευές).

HP CertEnroller
Το HP CertEnroller είναι µια βελτιωµένη λειτουργία ασφάλειας για την ανάκτηση και εγγραφή νέων
πιστοποιητικών. Η εφαρµογή σάς δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε πιστοποιητικό χρήστη από διακοµιστή
πιστοποιητικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το HP CertEnroller συλλέγει τύπους πιστοποιητικών από την υπηρεσία καταλόγου
Active Directory καθώς και από τη φύλαξη δεδοµένων συσκευών. Για την ανάκτηση του πιστοποιητικού
πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα όνοµα διακοµιστή και, εάν απαιτείται, ένα έγκυρο όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης.

Για πρόσβαση στο HP CertEnroller:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > HP CertEnroller.

2. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να εισάγετε το όνοµα διακοµιστή, το όνοµα
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Επιλέξτε Ανάκτηση για να ξεκινήσετε τη διαδικασία λήψης
του πιστοποιητικού από το διακοµιστή.

3. Αφού ανακτηθεί το πιστοποιητικό, επιλέξτε Μενού > Άκυρο για έξοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επιλέξτε Μενού > Πληροφορίες για να προβληθεί µια σύντοµη περιγραφή της
εφαρµογής, του ονόµατος εφαρµογής, του αριθµού έκδοσης και της δήλωσης πνευµατικών
δικαιωµάτων. Στην οθόνη Εγγραφή πιστοποιητικών, επιλέξτε Έναρξη > Βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή Certificate Enroller.
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HP iPAQ Tips
Η εφαρµογή HP iPAQ Tips εµφανίζει συµβουλές για την πραγµατοποίηση λειτουργιών στο HP iPAQ
γρήγορα και αποτελεσµατικά. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το HP iPAQ εµφανίζεται µια συµβουλή στην
οθόνη. Πατήστε Μενού > Επόµενο για να εµφανιστεί η επόµενη συµβουλή. Για να τερµατίσετε την
εφαρµογή, πατήστε Ματαίωση. Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP iPAQ Tips
επιλέγοντας Έναρξη > Προγράµµατα > HP Help and Support > HP iPAQ Quick Tips.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρµογή HP iPAQ Tips πατώντας
Έναρξη > Προγράµµατα > HP iPAQ Tips.

HP iPAQ Mobile Broadband Connect
Χρησιµοποιήστε το HP iPAQ Mobile Broadband Connect για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο
Internet µέσω του iPAQ µε δυνατότητα δεδοµένων και λειτουργίας Wi-Fi. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://hp.com/go/mobilebroadbandconnect για λήψη της εφαρµογής και των οδηγιών.

HP Enterprise Mobility Agent

Η εφαρµογή  HP Enterprise Mobility Agent αποτελεί τµήµα του HP Enterprise Mobility Suite
που σας βοηθά να διαµορφώνετε και να διαχειρίζεστε το HP iPAQ αποµακρυσµένα. Η εφαρµογή

 HP Enterprise Mobility Agent πρέπει να ενεργοποιείται αποµακρυσµένα από αδειοδοτηµένο
διακοµιστή HP Enterprise Mobility που διατίθεται ξεχωριστά. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/ems για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε µε το διαχειριστή IT για να
διαπιστώσετε εάν η εταιρεία σας χρησιµοποιεί το HP Enterprise Mobility Suite. Η εφαρµογή HP
Enterprise Mobility Suite παρέχει δυνατότητα αποµακρυσµένης διαµόρφωσης υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας, διάγνωσης της συσκευής, προσθαφαίρεσης εφαρµογών και κλειδώµατος/ξεκλειδώµατος/
διαγραφής της συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

HP iPAQ File Store
Μπορείτε να εγκαταστήσετε προγράµµατα και να αποθηκεύσετε αρχεία στο φάκελο iPAQ File Store. Η
πρόσβαση µπορεί να γίνει µέσω του File Explorer στο HP iPAQ. Τα προγράµµατα και τα αρχεία που
έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο του iPAQ File Store δεν διαγράφονται ακόµη κι αν πραγµατοποιήσετε
πλήρη επαναφορά του HP iPAQ.

Για την αποθήκευση αρχείων στο HP iPAQ File Store:

1. Αντιγράψτε τα αρχεία προς αποθήκευση στο φάκελο του iPAQ File Store.

2. Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > File Explorer > iPAQ File Store.

3. Πατήστε Επεξεργασία > Επικόλληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Το iPAQ File Store µπορεί να περιέχει έναν ειδικό φάκελο µε την ονοµασία hp για την
αποθήκευση αρχείων συστήµατος. Μην αποθηκεύετε νέα αρχεία και µην τροποποιείτε ήδη
υπάρχοντα αρχεία στο φάκελο hp.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν την αποθήκευση αρχείων στο φάκελο iPAQ File Store, καλό είναι να καθορίσετε το
µέγεθος της µνήµης που διατίθεται στο φάκελο. Για να προβάλετε το µέγεθος της µνήµης, πατήστε
Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Μνήµη > Κάρτα αποθήκευσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε iPAQ
File Store από τη λίστα.
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HP iPAQ Ring Tone Manager
Με την εφαρµογή HP iPAQ Ring Tone Manager, µπορείτε να προσθέτετε και να καταργείτε ήχους
κλήσης στο HP iPAQ.

Για την προσθήκη ενός ήχου κλήσης:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Κουδουνίσµατα > Προσθήκη.

2. Στην οθόνη iPAQ Ring Tones, στην ενότητα Επιλέξτε κουδουνίσµατα για προσθήκη στη
συσκευή:, εµφανίζονται όλα τα αρχεία *.wav, *.mid και *.mp3 που είναι αποθηκευµένα στη
συσκευή.

3. Επιλέξτε τους απαιτούµενους ήχους κλήσης και πατήστε Προσθήκη.

Για αναπαραγωγή των ήχων κλήσης που µόλις προστέθηκαν, πατήστε το κουµπί  (Αναπαραγωγή).

Χρησιµοποιήστε το κουµπί  (∆ιακοπή) για να διακόψετε την τρέχουσα αναπαραγωγή ήχου κλήσης.

Για την κατάργηση ενός ήχου κλήσης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Κουδουνίσµατα > Κατάργηση.

2. Στην οθόνη iPAQ Ring Tones και στη λίστα Επιλέξτε κουδουνίσµατα για κατάργηση από τη
συσκευή επιλέξτε τους απαιτούµενους ήχους κλήσης.

3. Επιλέξτε Κατάργηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή HP iPAQ Ring Tone Manager µόνο για να
προσθέτετε και να καταργείτε ήχους κλήσης. Η εφαρµογή δεν διαθέτει τη δυνατότητα ορισµού
οποιουδήποτε αρχείου ως τρέχοντος ήχου κλήσης.

∆ιαχείριση πιστοποιητικών
Για τη διαχείριση πιστοποιητικών:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Πιστοποιητικά.

2. Επιλέξτε την καρτέλα ενός πιστοποιητικού.

● Η καρτέλα Προσωπικά εµφανίζει τα προσωπικά πιστοποιητικά σας.

● Η καρτέλα Ενδιάµεσο εµφανίζει τις ενδιάµεσες αρχές πιστοποίησης.

● Η καρτέλα Ρίζας εµφανίζει τις ριζικές αρχές πιστοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για την προβολή στοιχείων του πιστοποιητικού, επιλέξτε το απαιτούµενο
πιστοποιητικό σε κάθε καρτέλα.

iPAQ Audio
Ή εφαρµογή iPAQ Audio σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε, να ρυθµίζετε και να αποθηκεύετε ρυθµίσεις
για την έξοδο ήχου και το µικρόφωνο.

Για τη διαµόρφωση των ρυθµίσεων εξόδου ήχου:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > iPAQ Audio > Έξοδος ήχου.

2. Μετακινήστε τα ρυθµιστικά Ενίσχυσης µπάσων για να κάνετε αλλαγές στο επίπεδο των µπάσων
και Ρύθµισης πρίµων για να προσαρµόσετε το εφέ των πρίµων.

3. Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών για εναλλαγή στις αρχικές ρυθµίσεις.
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Για πρόσβαση στις ρυθµίσεις µικροφώνου:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > iPAQ Audio > Μικρόφωνο.

2. Στην οθόνη Μικρόφωνο, απενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Ενεργοποίηση AGC για να
ενεργοποιήσετε τις ρυθµίσεις µικροφώνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατου ελέγχου και παραλαβής (AGC), το
σύστηµα θα διαχειρίζεται το επίπεδο παραλαβής.

3. Επιλέξτε µία από τις προκαθορισµένες λειτουργίες: Σιγανή, Κανονική ή Θορυβώδης.

4. Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστικό για προσαρµόσετε την τιµή ορισµού για κάθε λειτουργία.

Κλείδωµα πλήκτρων
Η εφαρµογή Κλείδωµα πλήκτρων απενεργοποιεί την οθόνη αφής και τα πλήκτρα του iPAQ για την
αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης της συσκευής ή οποιωνδήποτε λειτουργιών της.

Για να ενεργοποιήσετε την εφαρµογή Κλείδωµα πλήκτρων, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις >
Προσωπικά > Κουµπιά > Κλείδωµα > Ενεργοποίηση κλειδώµατος πλήκτρων > ok.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μόλις η συσκευή εισέλθει σε λειτουργία αναµονής, το κλείδωµα πλήκτρων ενεργοποιείται
αυτόµατα.

Για να απενεργοποιήσετε την εφαρµογή Κλείδωµα πλήκτρων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου
Ενεργοποίηση κλειδώµατος πλήκτρων και πατήστε ok.

Τα κουµπιά της συσκευής δεν λειτουργούν και η οθόνη αφής παραµένει ανενεργή έως ότου
ολοκληρώσετε τη διαδικασία που απαιτείται για το ξεκλείδωµα των πλήκτρων. Για το ξεκλείδωµα της
εφαρµογής, ακολουθήστε τη διαδικασία απενεργοποίησης που περιγράφεται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά τη λήψη µιας κλήσης, το κλείδωµα πλήκτρων παραµένει ενεργό και σας επιτρέπει
να απαντήσετε στην κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να καλέσετε αριθµό έκτακτης ανάγκης όταν το κλείδωµα πλήκτρων είναι ενεργό,
εισαγάγετε τον αριθµό έκτακτης ανάγκης χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο και πατήστε το πλήκτρο

 (Απάντηση/Αποστολή).

Voice Commander
Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή Voice Commander για να αναζητήσετε επαφές, να καλέσετε µια επαφή
λέγοντας το όνοµά της, να λάβετε πληροφορίες ηµερολογίου, να αναπαραγάγετε και να ρυθµίσετε τη
µουσική σας, καθώς και να εκκινήσετε εφαρµογές στο HP iPAQ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
Φωνητικές εντολές στη σελίδα 27.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Επίσης, µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρµογή Voice Commander
πατώντας Έναρξη > Προγράµµατα > Voice Commander ή µπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο
Voice Commander στο δεξί πλαίσιο του HP iPAQ.
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Internet Explorer
Μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρµογή Internet Explorer από το µενού Έναρξη. Η εφαρµογή εµφανίζει
µια προσαρµοσµένη αρχική σελίδα για το iPAQ µε τις ακόλουθες επιλογές:

● iPAQ Software – Λήψη λογισµικού και παιχνιδιών για τη κινητή συσκευή σας. Περιηγηθείτε στην
τοποθεσία για να βρείτε τις νεότερες ενηµερώσεις και εφαρµογές λογισµικού.

● iPAQ Mobile – Χρησιµοποιήστε αυτή την τοποθεσία για να βρείτε προϊόντα, υποστήριξη και άλλες
πληροφορίες για το iPAQ.

● Windows Mobile – Μάθετε περισσότερα για το λογισµικό Windows Mobile

● iPAQ Accessories – Αγορά αξεσουάρ για το HP iPAQ απευθείας από το κατάστηµα HP Home &
Home Office Store.

● HP Shopping – Για την αγορά επιτραπέζιων υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτών,
ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, τηλεοράσεων καθώς και δοχείων µελάνης και γραφίτη
απευθείας από την HP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι επιλογές αυτές διαφέρουν ανά χώρα/περιοχή.

Το κάθε εικονίδιο είναι συνδεδεµένο µε την αντίστοιχη τοποθεσία Web. Εποµένως, η κατάλληλη
σελίδα Web ανοίγει όταν επιλέξετε το επιθυµητό εικονίδιο.

Αποµακρυσµένη επιφάνεια εργασίας για φορητές
συσκευές

Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή Αποµακρυσµένη επιφάνεια εργασίας για φορητές συσκευές για να
συνδεθείτε σε διακοµιστή τερµατικού Windows Terminal Server. Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να
χρησιµοποιείτε όλα τα προγράµµατα που είναι εγκατεστηµένα στο διακοµιστή.

Για να συνδεθείτε σε διακοµιστή τερµατικού:

1. Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > Αποµακρυσµένη επιφάνεια εργασίας για φορητές
συσκευές.

2. Στο πλαίσιο Υπολογιστής, πληκτρολογήστε το όνοµα του διακοµιστή τερµατικού ή τη διεύθυνση
TCP/IP.

3. Πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τον τοµέα σας στα αντίστοιχα
πλαίσια.

4. Επιλέξτε Σύνδεση.

Πατήστε Επιλογές > Εµφάνιση για να ορίσετε τις επιλογές χρωµάτων, 256 χρώµατα ή Πολλά
χρώµατα (16 bit). Μπορείτε να προβάλετε την Εµφάνιση αποµακρυσµένης επιφάνειας εργασίας
σε λειτουργία πλήρους οθόνης ή µπορείτε να επιλέξετε την προσαρµογή της αποµακρυσµένης
επιφάνειας εργασίας στην οθόνη του iPAQ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφού συνδεθείτε σε διακοµιστή τερµατικού, πατήστε το ∆εξί προγραµµατιζόµενο
πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Πλήρης οθόνη.

Πατήστε Επιλογές > Ήχος για να ορίσετε τον Ήχο αποµακρυσµένης επιφάνειας εργασίας.
Μπορείτε να επιλέξετε τη σίγαση του ήχου, την αναπαραγωγή του ήχου στον αποµακρυσµένο
υπολογιστή ή την αναπαραγωγή του ήχου στη συσκευή σας.
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Windows media player
Χρησιµοποιήστε το Windows Media Player για να απολαµβάνετε τα ψηφιακά σας µέσα µε ένα νέο τρόπο
τόσο στο σπίτι όσο και στο δρόµο. Χρησιµοποιώντας το Windows Media Player µπορείτε να
αναπαραγάγετε αρχεία ήχου και βίντεο που είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή ή την κάρτα µνήµης
σας.

Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > Windows Media για να ανοίξετε την εφαρµογή Windows Media
Player.

Για µια πλήρη λίστα των δυνατοτήτων και ακόµη περισσότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.microsoft.com/windowsmedia.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα προστατευµένα αρχεία είναι αρχεία ψηφιακών µέσων που έχουν ασφαλιστεί µε άδεια
προκειµένου να αποφευχθεί η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση ή αναπαραγωγή. Οι άδειες δηµιουργούνται
και διαχειρίζονται µέσω της τεχνολογίας DRM. Το HP iPAQ υποστηρίζει την έκδοση DRM κλειδώµατος
προώθησης OMA 1.0.

∆ιαγραφή της λίστας τρέχουσας αναπαραγωγής
Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > Windows Media και επιλέξτε Τρέχουσα αναπαραγωγή.

Η λίστα Τρέχουσα αναπαραγωγή εµφανίζει το αρχείο που αναπαράγεται τη δεδοµένη στιγµή καθώς
και οποιαδήποτε αρχεία βρίσκονται σε αναµονή για να αναπαραχθούν στη συνέχεια. Μπορείτε να
καταργήσετε γρήγορα όλα τα στοιχεία από τη λίστα αναπαραγωγής διαγράφοντας τη λίστα Τρέχουσα
αναπαραγωγή.

Για να διαγράψετε τη λίστα Τρέχουσα αναπαραγωγή:

1. Εάν βρίσκεστε στην οθόνη Βιβλιοθήκη, επιλέξτε την κατηγορία Τρέχουσα αναπαραγωγή για να
προβληθεί η οθόνη Τρέχουσα αναπαραγωγή. Εάν βρίσκεστε στην οθόνη Αναπαραγωγή,
επιλέξτε την κατηγορία Τρέχουσα αναπαραγωγή για να προβληθεί η οθόνη Τρέχουσα
αναπαραγωγή.

2. Στην οθόνη Τρέχουσα αναπαραγωγή, επιλέξτε Μενού > ∆ιαγραφή τρέχουσας
αναπαραγωγής.

Ενηµέρωση βιβλιοθήκης
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Windows Media Player Mobile ενηµερώνει αυτόµατα τις βιβλιοθήκες
σας. Ωστόσο, µπορείτε να ενηµερώσετε µια βιβλιοθήκη µε µη αυτόµατο τρόπο για να εξασφαλίσετε ότι
διαθέτει συνδέσµους προς οποιαδήποτε νέα αρχεία που ίσως αντιγράψατε πρόσφατα στο HP iPAQ ή
σε αφαιρούµενη κάρτα αποθήκευσης.

Ενηµέρωση βιβλιοθήκης

1. Εάν δεν βρίσκεστε ήδη στην οθόνη Βιβλιοθήκη, επιλέξτε Μενού > Βιβλιοθήκη…

2. Στην οθόνη Βιβλιοθήκη, επιλέξτε Μενού > Ενηµέρωση βιβλιοθήκης…

3. Περιµένετε να γίνει η προσθήκη των αρχείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done (Τέλος).
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Χρήση του Voice Commander για την αναπαραγωγή αρχείων µέσων
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία µέσων χρησιµοποιώντας την εφαρµογή Voice Commander στο
HP iPAQ.

1. Πατήστε το πλήκτρο Voice Commander στο HP iPAQ.

2. Κρατήστε το HP iPAQ σε απόσταση 10 cm από το πρόσωπό σας και πείτε Αναπαραγωγή
µουσικής (Όνοµα αρχείου µέσων) για να αναπαραχθεί το αρχείο µέσων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η φωνητική εντολή Αναπαραγωγή µουσικής θα αναπαράγει µόνο αρχεία µέσων
που υπάρχουν σε λίστα αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πατήστε το πλήκτρο Voice Commander και πείτε Παύση/Συνέχεια µουσικής για
διακοπή ή συνέχιση του αρχείου µέσων.

Εφαρµογές Office Mobile
Word Mobile

Μπορείτε να δηµιουργείτε και να επεξεργάζεστε έγγραφα και πρότυπα στο Word Mobile. Επίσης,
µπορείτε να αποθηκεύετε τα έγγραφα και τα πρότυπα ως αρχεία .doc, .rtf, .txt και .dot.

Με το Word Mobile µπορείτε:

● Να επεξεργάζεστε έγγραφα και πρότυπα του Word που έχουν δηµιουργηθεί στον υπολογιστή σας.

● Να ανοίγετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα Pocket Word (*.psw)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν επεξεργαστείτε ένα αρχείο, θα πρέπει να το αποθηκεύσετε σε
µορφή .doc, .rtf, .txt ή .dot.

Για την πρόσβαση στο Word Mobile, επιλέξτε Έναρξη > Office Mobile > Word Mobile.

Οι επιλογές που διατίθενται όταν πατάτε Μενού σάς δίνουν τη δυνατότητα να:

● ∆ηµιουργείτε ένα νέο έγγραφο ή να επεξεργάζεστε ένα ήδη υπάρχον έγγραφο.

● Να διαµορφώνετε ένα έγγραφο.

● Να πραγµατοποιείτε έλεγχο ορθογραφίας και καταµέτρηση λέξεων σε ένα έγγραφο.

● Να αποθηκεύετε, να µετακινείτε, να µετονοµάζετε ή να διαγράφετε ένα έγγραφο.

● Να αποστέλλετε ένα έγγραφο µέσω e-mail ή Bluetooth.

Excel Mobile
Μπορείτε να δηµιουργείτε και να επεξεργάζεστε βιβλία εργασίας και πρότυπα στο HP iPAQ µε το Excel
Mobile.

Με το Excel Mobile, µπορείτε:

● Να προβάλετε, να επεξεργάζεστε και να δηµιουργείτε γραφήµατα και γραφικά, τα οποία µπορούν
να είναι ενσωµατωµένα ως αντικείµενα σε ένα φύλλο εργασίας ή να είναι τοποθετηµένα σε
ξεχωριστό φύλλο εργασίας.

● Να εισαγάγετε τύπους και συναρτήσεις και έπειτα να φιλτράρετε δεδοµένα για να δείτε το
υποσύνολο των πληροφοριών που χρειάζεστε.
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● Να διαχωρίζετε τµήµατα του παραθύρου για να προβάλετε διαφορετικά τµήµατα ενός φύλλου
εργασίας ταυτόχρονα.

● Να σταθεροποιείτε το επάνω και τα αριστερά τµήµατα του παραθύρου σε ένα φύλλο εργασίας
προκειµένου να παραµένουν ορατοί οι τίτλοι γραµµών και στηλών ή άλλα δεδοµένα καθώς
πραγµατοποιείτε κύλιση µέσα σε ένα φύλλο.

Για την πρόσβαση στο Excel Mobile, επιλέξτε Έναρξη > Office Mobile > Excel Mobile.

Για την πρόσβαση σε επιλογές οργάνωσης και διαµόρφωσης ενός φύλλου εργασίας, ανοίξτε ένα φύλλο
εργασίας και επιλέξτε Μενού. Εκτός των επιλογών Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση, υπάρχουν
στο Μενού επιλογές που σας επιτρέπουν να:

● Επικολλάτε κελιά χρησιµοποιώντας την Ειδική επικόλληση…

● ∆ιαγράφετε τα περιεχόµενα των κελιών και τη µορφοποίηση που έχει εφαρµοστεί.

● Εισαγάγετε νέα κελιά, γραφήµατα, σύµβολα και συναρτήσεις καθώς και να ορίζετε ονόµατα σε ένα
βιβλίο εργασίας.

● Ορίζετε διαστάσεις για γραµµές και στήλες. Ευθυγραµµίζετε κελιά, ορίζετε γραµµατοσειρά και στυλ
για το κείµενο καθώς και να ορίζετε περιγράµµατα κελιών.

● ∆ηµιουργείτε νέα φύλλα εργασίας και να αποθηκεύετε, µετονοµάζετε ή διαγράφετε ήδη υπάρχοντα
φύλλα εργασίας.

● Αποστέλλετε ένα φύλλο εργασίας µέσω e-mail ή Bluetooth.

PowerPoint Mobile
Χρησιµοποιήστε το PowerPoint Mobile για να ανοίγετε και να προβάλετε παρουσιάσεις που έχουν
δηµιουργηθεί στον υπολογιστή σας.

Με το PowerPoint Mobile, µπορείτε:

● Να ανοίγετε µια παρουσίαση από µήνυµα e-mail.

● Να λαµβάνετε µια παρουσίαση από κοινόχρηστα αρχεία ή από το Internet.

● Να αντιγράφετε µια παρουσίαση στο HP iPAQ µέσω κάρτας αποθήκευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παρουσιάσεις που έχουν δηµιουργηθεί σε µορφή *.ppt ή *.pps µε το PowerPoint ‘97 και
µεταγενέστερες εκδόσεις µπορούν να προβληθούν στη συσκευή σας.

Οι λειτουργίες του PowerPoint που δεν υποστηρίζονται στο HP iPAQ περιλαµβάνουν:

● Σηµειώσεις: Οι σηµειώσεις που έχουν γραφτεί για τις παρουσιάσεις δεν είναι ορατές.

● Αναδιάταξη ή επεξεργασία παρουσιάσεων: Το PowerPoint Mobile είναι µόνο πρόγραµµα
προβολής.

Για την πρόσβαση στο PowerPoint Mobile, επιλέξτε Έναρξη > Office Mobile > PowerPoint Mobile.

Οι επιλογές που διατίθενται όταν πατάτε Μενού σάς δίνουν τη δυνατότητα να:

● Να δηµιουργείτε µια παρουσίαση.

● Να µετονοµάζετε, να µετακινείτε, να διαγράφετε ή να αντιγράφετε µια παρουσίαση.

● Να αποστέλλετε µια παρουσίαση µέσω e-mail ή Bluetooth.
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Παιχνίδια
Bubble Breaker

Σκοπός του Bubble Breaker είναι η διαγραφή µπαλών (περισσότερων από µία) του ίδιου χρώµατος
από την οθόνη. Όσο λιγότερες µπάλες αφήνετε πίσω, τόσο υψηλότερη είναι η βαθµολογία σας.

Για την έναρξη νέου παιχνιδιού:

1. Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > Παιχνίδια > Bubble Breaker.

2. Πατήστε Νέο παιχνίδι για να ξεκινήσετε νέα παρτίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να συνεχίσετε µια ήδη υπάρχουσα παρτίδα.

3. Πατήστε Μενού > Στατιστικά για να επιλέξετε τρόπο προβολής σχετικών συµµετοχών.

4. Πατήστε Μενού > Επιλογές… για να επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις του παιχνιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να επανακτήσετε τις µπάλες που διαγράψατε, επιλέξτε Μενού > Αναίρεση
κίνησης.

Για να παίξετε µια παρτίδα:

1. Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > Παιχνίδια > Bubble Breaker.

2. Πατήστε Νέο παιχνίδι για να ξεκινήσετε νέα παρτίδα.

3. Επιλέξτε µια µπάλα που έχει το ίδιο χρώµα µε τις υπόλοιπες µπάλες τριγύρω.

4. Κάντε διπλό κλικ στις µπάλες που έχουν παρόµοιο χρώµα για να τις διαγράψετε από την οθόνη.

Πασιέντζα
Σκοπός της Πασιέντζας είναι να χρησιµοποιηθούν όλες οι κάρτες της τράπουλας για να δηµιουργηθούν
τέσσερις στοίβες ίδιων χρωµάτων σε αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από τους άσσους. Κερδίζετε το
παιχνίδι όταν βρεθούν όλα τα χαρτιά σε στοίβες ίδιων χρωµάτων.

Για να παίξετε µια παρτίδα:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Προγράµµατα > Παιχνίδια > Πασιέντζα.

2. Πατήστε Μενού > Νέο παιχνίδι για να ξεκινήσετε νέα παρτίδα.

3. Πατήστε παρατεταµένα το φύλλο που θέλετε να µετακινήσετε και σύρετε το στη στοίβα όπου θέλετε
να το τοποθετήσετε.

4. Μετακινήστε όσους άσσους υπάρχουν στις επτά στοίβες στις τέσσερις ελεύθερες θέσεις που
βρίσκονται στο πάνω µέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, προβείτε στις υπόλοιπες διαθέσιµες
κινήσεις.

5. Κάντε διπλό κλικ σε ένα φύλλο για να το µετακινήσετε στις τέσσερις στοίβες που βρίσκονται στην
επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εάν ανήκει εκεί. Το φύλλο που είναι ανοικτό στις τέσσερις στοίβες
είναι πάντα διαθέσιµο για χρήση.

6. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις διαθέσιµες κινήσεις, πατήστε Μοίρασµα για να τραβήξετε φύλλα.

Κοινή χρήση Internet
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το HP iPAQ ως ασύρµατο µόντεµ. Το λογισµικό Κοινή χρήση
Internet στο HP iPAQ σάς καθοδηγεί κατά τη διαδικασία σύνδεσης. Εισαγάγετε στο HP iPAQ µια
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κάρτα SIM µε δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων πριν την εγκατάσταση της εφαρµογής Κοινή
χρήση Internet. Μπορεί, επίσης, να απαιτηθεί η εγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης του
λογισµικού (βρίσκονται στο CD Getting Started ) στο laptop σας. Πριν ξεκινήσετε την Κοινή χρήση
Internet, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. Εάν δεν διαθέτετε ενεργή σύνδεση,
τότε δεν θα µπορέσετε να εκκινήσετε την εφαρµογή Κοινή χρήση Internet.

Για να συνδεθείτε µε laptop µέσω σύνδεσης δεδοµένων USB
Μπορεί να απαιτηθεί η εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης του USB πριν συνδεθείτε µε τον
υπολογιστή σας. Εάν ο υπολογιστής σας έχει προσθέσει αυτόµατα το HP iPAQ ως νέο µόντεµ, µπορείτε
να παραλείψετε τα ακόλουθα βήµατα:

1. Συνδέστε το HP iPAQ στον υπολογιστή µε το καλώδιο συγχρονισµού mini-USB (WMDC για
Windows Vista και ActiveSync για Windows XP). Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να σας ειδοποιήσει
για το πρόγραµµα οδήγησης του ασύρµατου USB µε την οθόνη του Οδηγού προσθήκης νέου
υλικού. ∆ιαφορετικά, προβείτε στο To set up a USB modem connection (Εγκατάσταση
σύνδεσης µόντεµ USB).

2. Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο στην οθόνη υποδοχής του Οδηγού εγκατάστασης.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Search for a suitable driver for my device (recommended) (Αναζήτηση
κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης για τη συσκευή (συνιστάται)).

4. Επιλέξτε Specify a Location (Καθορισµός τοποθεσίας) και περιηγηθείτε στο φάκελο της
µονάδας C:\ που περιέχει το πρόγραµµα οδήγησης του USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο για να επιτρέψετε στον υπολογιστή σας να
αναζητήσει αυτόµατα και να λάβει το αρχείο του προγράµµατος οδήγησης του USB.

5. Κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος.

6. Αφού εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης, το Smartphone USB Modem θα προστεθεί στη
λίστα συσκευών της ∆ιαχείρισης Συσκευών.

7. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το HP iPAQ από τον υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα µόντεµ 56 K έχουν δυνατότητα λήψης 56 Kbps από συµβατό παροχέα
υπηρεσιών. Οι πραγµατικές ταχύτητες θα διαφέρουν ανάλογα µε τις συνθήκες των γραµµών.

Για να δηµιουργήσετε µια σύνδεση µόντεµ USB:

1. Βεβαιωθείτε ότι το HP iPAQ δεν είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή σας.

2. Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > Κοινή χρήση Internet.

3. Πραγµατοποιήστε κύλιση και επιλέξτε USB από τη λίστα Σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

4. Πραγµατοποιήστε κύλιση και επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης GPRS που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε από τη λίστα Σύνδεση δικτύου.

5. Συνδέστε το HP iPAQ στον υπολογιστή χρησιµοποιώντας το καλώδιο συγχρονισµού mini-USB.

Σύνδεση µε laptop χρησιµοποιώντας σύνδεση δεδοµένων Bluetooth
Για βέλτιστα αποτελέσµατα, συνδέστε το HP iPAQ στον υπολογιστή χρησιµοποιώντας καλώδιο
mini-USB (WMDC για Windows Vista και ActiveSync για Windows XP) για να πραγµατοποιήσετε σχέση
συγχρονισµού προτού συνδεθείτε µέσω Bluetooth.

● Ακολουθήστε τις οδηγίες της βοήθειας του λογισµικού συγχρονισµού για να διαµορφώσετε το
Bluetooth στον υπολογιστή σας.
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Για να δηµιουργήσετε µια σύνδεση µόντεµ Bluetooth:

1. Βεβαιωθείτε ότι το HP iPAQ δεν είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή σας.

2. Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > Κοινή χρήση Internet.

3. Πραγµατοποιήστε κύλιση και επιλέξτε Bluetooth PAN από τη λίστα Σύνδεση ηλεκτρονικού
υπολογιστή.

4. Πραγµατοποιήστε κύλιση και επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης GPRS που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε από τη λίστα Σύνδεση δικτύου.

5. Καταστήστε το HP iPAQ ορατό και ανισχνεύσιµο. Συνδέστε το Bluetooth PAN στον υπολογιστή και
δηµιουργήστε µια συνεργασία µεταξύ τους.

6. Πατήστε Σύνδεση αφού δηµιουργηθεί η συνεργασία.

Internet Explorer
Χρησιµοποιήστε το Internet Explorer Mobile για την προβολή και λήψη σελίδων Web καθώς και για
την περιήγηση σε σελίδες Web µέσω συγχρονισµού ή όταν είστε συνδεδεµένοι στο Internet. Η εφαρµογή
HP iPAQ DataConnect ανιχνεύει τις ρυθµίσεις δικτύου και σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέστε σε
τοποθεσίες Web.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσµο χρησιµοποιώντας µια σελίδα από τα αγαπηµένα:

1. Πατήστε Έναρξη > Internet Explorer για να ανοίξετε το Internet Explorer Mobile.

2. Επιλέξτε τη λίστα Αγαπηµένα και κάντε κλικ για να ανοίξετε τον απαιτούµενο σύνδεσµο.

3. Επιλέξτε Μενού > Αγαπηµένα… για να εµφανιστεί η λίστα όλων των αγαπηµένων σας
τοποθεσιών και πατήστε Μενού > Προσθήκη στα Αγαπηµένα… για να προσθέσετε ένα νέο URL
στη λίστα των αγαπηµένων σας.

4. Πατήστε Μένου > Ιστορικό… για να προβληθεί το ιστορικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πατήστε Μενού > Εργαλεία > Επιλογές… για να αλλάξετε τις γενικές ρυθµίσεις,
ρυθµίσεις µνήµης και ρυθµίσεις ασφάλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να αποστείλετε οποιοδήποτε URL ως µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
επιλέγοντας Μενού > Εργαλεία > Αποστολή…

Μπορείτε να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τον Internet Explorer πατώντας Έναρξη > Βοήθεια >
Περιεχόµενα > Αναζήτηση στο Web.

Windows Live Messenger
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Windows Live Messenger στο τηλέφωνο για την αποστολή άµεσων
µηνυµάτων. Το Windows Live Messenger παρέχει το ίδιο περιβάλλον ηλεκτρονικής συνοµιλίας µε το
Windows Live Messenger του υπολογιστή σας.

Με την εφαρµογή Windows Live Messenger, µπορείτε:

● Να αποστέλλετε και να λαµβάνετε άµεσα µηνύµατα.

● Να αλλάζετε την κατάστασή σας ή να βλέπετε την κατάσταση αυτών που βρίσκονται στη λίστα σας.

● Να προσκαλείτε άλλους για ηλεκτρονική συνοµιλία.

● Να απαγορεύετε σε συγκεκριµένες επαφές να βλέπουν την κατάστασή σας ή να σας αποστέλλουν
µηνύµατα.
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Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > Messenger για να ανοίξετε την εφαρµογή Windows Live
Messenger.

Για να χρησιµοποιήσετε το Windows Live Messenger, πρέπει να έχετε ένα λογαριασµό Microsoft.NET
Passport, εκτός αν διαθέτετε ήδη ένα λογαριασµό Hotmail. Για να δηµιουργήσετε ένα λογαριασµό
Microsoft.NET Passport, µεταβείτε στη διεύθυνση http://www.passport.net. Αφού αποκτήσετε
λογαριασµό, µπορείτε πλέον να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή Windows Live Messenger.

Είσοδος και έξοδος από το messenger
Πατήστε Έναρξη > Προγράµµατα > Messenger για να ανοίξετε την εφαρµογή Windows Live
Messenger.

Για να συνδεθείτε στο Messenger:

1. Επιλέξτε Είσοδος αφού πρώτα επιλέξετε µια απαιτούµενη κατάσταση εισόδου.

2. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας στα πλαίσια Είσοδος και Κωδικός πρόσβασης. Πατήστε
Είσοδος.

Για έξοδο από το Windows Live Messenger:

▲ Πατήστε Μενού > Έξοδος για να εξέλθετε από το Windows Live Messenger.

Εάν δεν πραγµατοποιήσετε έξοδο από το Windows Live Messenger, παραµένετε σε σύνδεση
δεδοµένων, γεγονός που µπορεί να επιφέρει περαιτέρω χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών. Η
περίοδος λειτουργίας δεν θα λήξει ούτε θα τερµατιστεί αν δεν συµβεί κάποιο από τα εξής:

● Η περίοδος λειτουργίας του instant messenger τερµατίζεται από το χρήστη

● Ο χρήστης αποδέχεται εισερχόµενη φωνητική κλήση

● Πραγµατοποιείται εξερχόµενη φωνητική κλήση

● Η συσκευή απενεργοποιείται ή τίθεται εκτός δικτύου

Αποστολή άµεσων µηνυµάτων
Μπορείτε να αποστέλλετε άµεσα µηνύµατα από το Windows Live Messenger σε επαφές που βρίσκονται
στη λίστα του messenger.

Για την αποστολή άµεσων µηνυµάτων:

1. Επιλέξτε το άτοµο στο οποίο θέλετε να αποστείλετε άµεσο µήνυµα και πατήστε Αποστολή.

2. Πληκτρολογήστε το µήνυµα και πατήστε Αποστολή.

Επίσης, µπορείτε να διαχειρίζεστε τις επαφές σας και να ελέγχετε τον τρόπο εµφάνισής τους.

Για να διαχειριστείτε επαφές στο Windows Live Messenger:

● Πατήστε Μενού > Προσθήκη νέων επαφών για να δηµιουργήσετε µια νέα επαφή.

● Πατήστε Μενού > Επιλογές επαφής > ∆ιαγραφή για να διαγράψετε µια υπάρχουσα επαφή.

● Πατήστε Μενού > Μπλοκάρισµα/Ξεµπλοκάρισµα για να απαγορεύετε ή να επιτρέπετε στην
επιλεγµένη επαφή να βλέπει την κατάστασή σας και να σας αποστέλλει άµεσα µηνύµατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πατήστε Μενού > Το κείµενό µου για να προσθέσετε συνηθισµένα µηνύµατα κατά τη
δηµιουργία άµεσων µηνυµάτων). Πατήστε Μενού > Πρόσκληση για να προσκαλέσετε µια επαφή σε
ηλεκτρονική συνοµιλία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, µπορείτε να δείτε µε ποιους βρίσκεστε ήδη σε
συνοµιλία ή να εναλλάσσετε µεταξύ συνοµιλιών πατώντας Μενού > Ηλεκτρονικές συνοµιλίες.
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Αλλαγή κατάστασης χρήστη
Μπορείτε να αλλάξετε την κατάστασή σας στο Windows Live Messenger ανάλογα µε τις ανάγκες σας.
Για αλλαγή της κατάστασής σας:

1. Πατήστε και επιλέξτε το όνοµά σας στη λίστα επαφών.

2. Πατήστε Μενού > Change Appearances (Αλλαγή εµφάνισης) και µεταβείτε στην απαιτούµενη
κατάσταση.

Εκποµπή κυψέλης SMS
Η εκποµπή κυψέλης της υπηρεσίας σύντοµων µηνυµάτων (Short Message Service Cell Broadcast,
SMS-CB) επιτρέπει τη λήψη µηνυµάτων σε πολλά κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα. Η αποστολή
µηνυµάτων είναι δυνατή σε συγκεκριµένες κυψέλες ή σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές.

SIM Toolkit
Το SIM Toolkit (STK) αποτελείται από µια σειρά εντολών οι οποίες έχουν προγραµµατιστεί στην
κάρτα SIM. Το toolkit προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αλληλεπιδρά η κάρτα µε τον
εξωτερικό κόσµο επεκτείνει το πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ της κάρτας και της συσκευής.
Υποστηρίζει διάφορες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που παρέχονται από την ίδια την εταιρεία ή
τρίτους.

SIM manager
Το SIM Manager υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες της κάρτας SIM και παρέχει στο χρήστη πρόσβαση
σε πληροφορίες της κάρτας SIM. Επίσης, επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τις λειτουργίες
ασφάλειας και τις επαφές της κάρτας SIM.

Τροφοδοσία
Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή Τροφοδοσία µπορείτε να βλέπετε το υπόλοιπο ισχύος της µπαταρίας.
Η εφαρµογή Τροφοδοσία σάς δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να ορίζετε την περίοδο αναµονής, τη
διάρκεια µέχρι την αποσύνδεση και την ταχύτητα φόρτισης USB για το HP iPAQ.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις τροφοδοσίας:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Τροφοδοσία.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρηµένους και επιλέξτε το χρονικό διάστηµα που το HP iPAQ θα
παραµένει ενεργοποιηµένο µε χρήση µπαταρίας ή τροφοδοσίας AC.

3. Πατήστε Φόρτιση USB και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση φόρτισης USB για να
ενεργοποιήσετε τη φόρτιση USB.

Πατήστε µία από τις ακόλουθες επιλογές:

● Γρήγορη φόρτιση

● Αργή φόρτιση

Οπισθοφωτισµός
Η εφαρµογή Οπισθοφωτισµός σάς δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε και να αλλάζετε τις επιλογές
οπισθοφωτισµού, όπως η φωτεινότητα του HP iPAQ.
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Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις οπισθοφωτισµού:

1. Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Οπισθοφωτισµός.

2. Επιλέξτε Τροφοδοσία µπαταρίας ή Εξωτερική τροφοδοσία. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
Απενεργοποίηση οπισθοφωτισµού για µη χρηση για και επιλέξτε τη διάρκεια από τη λίστα.

Πατήστε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Οπισθοφωτισµός > Φωτεινότητα. Στη συνέχεια,
µετακινήστε το ρυθµιστικό στην οθόνη Οπισθοφωτισµός προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
ρυθµίσετε το απαιτούµενο επίπεδο φωτεινότητας.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον τροχό τριών κατευθύνσεων ή τον τροχό
πλοήγησης αφής για να µετακινήσετε το ρυθµιστικό.
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19 Προδιαγραφές προϊόντος

Προδιαγραφές συστήµατος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ∆εν είναι διαθέσιµα όλα τα µοντέλα που περιγράφονται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές του συγκεκριµένου µοντέλου, στο HP iPAQ
επιλέξτε Έναρξη > Ρυθµίσεις > Σύστηµα > HP Asset Viewer.

Χαρακτηριστικό συστήµατος Περιγραφή

Επεξεργαστής Marvell PXA270, 520 MHz

Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows Mobile 6 Professional

Μνήµη 128 MB SDRAM/256 MB Flash ROM

Εξωτερική τροφοδοσία Τροφοδοτικό: είσοδος 100–240 Vac, 200 mA, 50 έως 60 Hz
και έξοδος +5 Vdc, 1 A

Φορτιστής USB: 5 Vdc, 100/500 mA

Εµφάνιση TFT LCD 2,8” 240x320 µε οθόνη αφής

Υποδοχή SD Υποστηρίζει µνήµη MicroSD

Υποδοχή ακουστικών Είσοδος µικροφώνου σε συνδυασµό µε υποδοχή ακουστικών

Κεραία Εσωτερική κεραία Wi-Fi και κεραία Bluetooth

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το στοιχείο αυτό δεν είναι ορατό εξωτερικά.

Μπαταρία Αφαιρούµενη/επαναφορτιζόµενη µπαταρία πολυµερών
λιθίου 1590 mAh

Bluetooth Εµβέλεια 10 m (περίπου 33 πόδια) – ασύρµατη επικοινωνία
υψηλής ταχύτητας, χαµηλής ισχύος, κοντινής εµβέλειας µε
άλλες συσκευές Bluetooth

Wi-Fi IEEE 802.11b/g

Φωτογραφική µηχανή ● 3 Megapixel

● Αυτόµατη εστίαση (10 cm έως το άπειρο)

● Ψηφιακό ζουµ 4x

● Εγγραφή βίντεο µε ήχο (µεγ. QVGA)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η φωτογραφική µηχανή δεν είναι διαθέσιµη σε
όλα τα µοντέλα.

Φυσικές διαστάσεις
 Η.Π.Α. Μετρικό σύστηµα

Μήκος 4,61 ίντσες 117 mm

Πλάτος 2,37 ίντσες 60,3 mm
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 Η.Π.Α. Μετρικό σύστηµα

Πάχος 0,69 ίντσες 17,5 mm

Βάρος ● Με τη µπαταρία: 5,1 oz

● Χωρίς τη µπαταρία: 4,021 oz

● Με τη µπαταρία: 145 g

● Χωρίς τη µπαταρία: 114 g

Περιβάλλον λειτουργίας
  Η.Π.Α. Μετρικό σύστηµα

Θερµοκρασία Σε λειτουργία 14° έως 131°F -10° έως 55°C

 Εκτός λειτουργίας 4° έως 140°F -20° έως 60°C

Σχετική υγρασία Σε λειτουργία 85 % RH 85 % RH

 Εκτός λειτουργίας 90 % RH 90 % RH
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20 Σηµειώσεις κανονισµών

Σηµείωση Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase the separation between the equipment and receiver.

● Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

● Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Τροποποιήσεις
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are
not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

Καλώδια
To maintain compliance with FCC Rules and Regulations, connections to this device must be made with
shielded cables having metallic RFI/EMI connector hoods.
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∆ήλωση συµµόρφωσης για προϊόντα που φέρουν το λογότυπο FCC (µόνο
για τις Ηνωµένες Πολιτείες)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2
conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

If you have questions about the product that are not related to this declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, TX 77269-2000

or call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

For questions regarding this FCC declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, TX 77269-2000

or call HP at 281-514-3333

To identify your product, refer to the part, series, or model number located on the product.

Σηµείωση για τον Καναδά
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations.

Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.

Σηµείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα προϊόντα που φέρουν το σήµα CE συµµορφώνονται µε τις παρακάτω Οδηγίες της Ε.Ε.:

● Οδηγία χαµηλής τάσης 2006/95/ΕΚ

● Οδηγία ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 2004/108/ΕΚ

Η συµµόρφωση CE αυτού του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον τροφοδοτείται µε το κατάλληλο
τροφοδοτικό που φέρει το σήµα CE και παρέχεται από την ΗΡ.

Εάν το προϊόν αυτό έχει τηλεπικοινωνιακή λειτουργία, συµµορφώνεται επίσης µε τις ουσιαστικές
απαιτήσεις της παρακάτω Οδηγίας της Ε.Ε.:

● Οδηγία περί ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού 1999/5/ΕΚ

Η συµµόρφωση µε αυτές τις οδηγίες συνεπάγεται συµφωνία µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα
που αναφέρονται στη ∆ήλωση συµµόρφωσης Ε.Ε. που εκδίδει η ΗΡ για αυτό το προϊόν ή αυτή την
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οικογένεια προϊόντων. Η συµµόρφωση υποδεικνύεται από ένα από τα παρακάτω σήµατα συµφωνίας
που τοποθετούνται στο προϊόν.

● Αυτό το σήµα CE ισχύει για προϊόντα που δεν αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και προϊόντα που
αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και είναι εναρµονισµένα µε τα πρότυπα της Ε.Ε., όπως το Bluetooth®.

● Αυτό το σήµα CE ισχύει για προϊόντα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και δεν είναι εναρµονισµένα
µε τα πρότυπα της Ε.Ε.

*Εάν υπάρχει, χρησιµοποιείται ο αριθµός ενός διακοινωµένου οργανισµού. Ανατρέξτε στην ετικέτα
κανονισµών του προϊόντος.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany

Η τηλεπικοινωνιακή λειτουργία αυτού του προϊόντος µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις παρακάτω χώρες
της Ε.Ε. και της ΕΖΕΣ:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, ∆ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία,
Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, ∆ηµοκρατία της
Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωµένο Βασίλειο.
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Προϊόντα µε συσκευές ασύρµατου LAN 2.4-GHz

Γαλλία
L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise a certaines restrictions: Cet
equipement peut être utilisé a l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a
2483.5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environement exterieur, les frequences comprises
entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9) peuvent être utilisé. Pour les dernieres restrictions, voir
http://www.arcep.

Η λειτουργία ασύρµατου LAN 2,4 GHz αυτού του προϊόντος υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς: Το
προϊόν αυτό µπορεί να χρησιµοποιείται σε εσωτερικούς χώρους σε ολόκληρη τη ζώνη συχνοτήτων
2400-2483,5 MHz (κανάλια 1-13). Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, επιτρέπεται µόνο η χρήση της
ζώνης συχνοτήτων 2400-2454 MHz (κανάλια 1-9). Για πληροφορίες σχετικά µε τις πιο πρόσφατες
απαιτήσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.arcep.fr.

Ιταλία
E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio
distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Απαιτείται άδεια χρήσης. Επιβεβαιώστε µε τον πωλητή ή απευθείας µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού
και ∆ιαχείρισης Συχνοτήτων (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Προειδοποίηση για τη µπαταρία
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! ΜΠΑΤΑΡΙΑ Αυτό το HP iPAQ περιέχει µια επαναφορτιζόµενη µπαταρία ιόντων λιθίου.
Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή εγκαυµάτων, µην αποσυναρµολογείτε, χτυπάτε ή τρυπάτε τη
µπαταρία, µη βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές επαφές της και µην την απορρίπτεται σε φωτιά ή νερό.
Αντικαταστήστε την µόνο µε ανταλλακτική µπαταρία της HP.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν αντικαταστήσετε τη µπαταρία µε λάθος τύπο µπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Ανακύκλωση µπαταρίας
Η HP ενθαρρύνει τους πελάτες να ανακυκλώνουν τον χρησιµοποιηµένο ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τα
αυθεντικά δοχεία µελανιού της HP και τις επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τα προγράµµατα ανακύκλωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/recycle.

Απόρριψη µπαταρίας
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Όταν η µπαταρία φτάσει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής της, µην την απορρίψετε µαζί µε
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίµµατα. Τηρήστε τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν στην
περιοχή σας σχετικά µε την απόρριψη των µπαταριών υπολογιστή.
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Απόρριψη άχρηστου εξοπλισµού από χρήστες σε
νοικοκυριά

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European 
Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product 
must not be disposed of with your other household waste.  Instead, it is your 
responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a 
designated collection point for the recycling of waste electrical and 
electronic equipment.   The separate collection and recycling of your waste 
equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the 
environment. For more information about where you can drop off your waste 

equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste 
disposal service or the shop where you purchased the product.

 . 
 .

 .
 

 .
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Seadmete jäätmete kõrvaldamine eramajapidamistes Euroopa Liidus

See tootel või selle pakendil olev sümbol  näitab, et kõnealust toodet ei tohi 
koos teiste majapidamisjäätmetega kõrvaldada. Teie kohus on oma 
seadmete jäätmed kõrvaldada, viies need  elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete ringlussevõtmiseks selleks ettenähtud kogumispunkti. Seadmete 
jäätmete eraldi kogumine ja ringlussevõtmine kõrvaldamise ajal aitab 
kaitsta loodusvarasid ning tagada, et ringlussevõtmine toimub viisil, mis 
kaitseb inimeste tervist ning keskkonda. Lisateabe saamiseks selle kohta, 
kuhu oma seadmete jäätmed ringlussevõtmiseks viia, võtke palun ühendust 

oma kohaliku linnakantselei, majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistuse või 
kauplusega, kust Te toote ostsite.
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lejtezése az Európai Unió területén

A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum 
annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb 

lyre szállítani az elektromos és 
elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált 

termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos 

illetékes önkormányzattól, az illetékes szem ételtakarító vállalattól, illetve a terméket 
elárusító helyen kaphat.

Šis simbolis ant gaminio arba jo pa

atliekoms perdirbti. Atskirai surenkam
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Bortskaffande av avfallsprodukter från användare i privathushåll inom Europeiska 
Unionen

Om den här symbolen visas på produkten eller förpackningen betyder det 
att produkten inte får slängas på samma ställe som hushållssopor. I stället 
är det ditt ansvar att bortskaffa avfallet genom att överlämna det till ett 
uppsamlingsställe avsett för återvinning av avfall från elektriska och 
elektroniska produkter. Separat insamling och återvinning av avfallet 
hjälper till att spara på våra naturresurser och gör att avfallet återvinns på 
ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Kontakta ditt lokala 
kommunkontor, din närmsta återvinningsstation för hushållsavfall eller 

affären där du köpte produkten för att få mer information om var du kan lämna ditt avfall 
för återvinning. 
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Avrupa Birliği'nde Hurda Donanımların Özel Konutlardaki Kullanıcılar 
Tarafından Elden Çıkarılması

Tento Ürünün veya ambalajının üzerinde ki bu simge, bu ürünün diğer ev 
atıklarıyla birlikte elden çıkarılma ması gerektiğini belirtir. Hurda 
donanımınızın elektrikli ve elektronik  hurda donanımları geri dönüştürmek 
için belirlenmiş toplama merkezlerine teslim edilmesi, sizin 
sorumluluğunuzdadır.  Elden çıkardığ ınız hurda donanımınızın ayrı olarak 
toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına 
yardımcı olacak ve insan sağlığına ve  çevreye zararlı olmayan bir yöntemle 
geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Hurda donanımınızı teslim 

edebileceğiniz geri dönüşüm merkezleri hakkın da ayrıntılı bilgi için lütfen bölgenizdeki 
belediye makamlarına, ev atıklarınızı toplayan kuruluşa  veya ürünü satın aldığınız 
mağazaya başvurun.

Προειδοποίηση σχετικά µε τον εξοπλισµό
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Προκειµένου να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή
ζηµιάς στον εξοπλισµό:

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε πρίζα AC, στην οποία η πρόσβαση είναι εύκολη ανά πάσα στιγµή.

Αποσυνδέστε τον εξοπλισµό από το ρεύµα αποσυνδέοντας το τροφοδοτικό AC από την πρίζα AC ή το
καλώδιο συγχρονισµού από τον κεντρικό υπολογιστή.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο καλώδιο ρεύµατος ή στα άλλα καλώδια. Τοποθετήστε τα καλώδια
έτσι ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να τα πατήσει ή να τα τραβήξει κάποιος κατά λάθος.

Μην τραβάτε τα καλώδια. Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο από την πρίζα, τραβήξτε το βύσµα ή, στην
περίπτωση του τροφοδοτικού AC, πιάστε το τροφοδοτικό AC και τραβήξτε το από την πρίζα.

Μην χρησιµοποιείτε για την τροφοδοσία του ΗΡ iPAQ κιτ µετατροπέα που διατίθενται στο εµπόριο για
οικιακές συσκευές.

Προειδοποιήσεις για την ακοή
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Η ακρόαση αυτής της συσκευής σε υψηλά επίπεδα έντασης και για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή. Για να µειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης
στην ακοή, θα πρέπει να µειώσετε την ένταση σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και να µειώσετε τη χρονική
διάρκεια ακρόασης σε υψηλά επίπεδα.

● Για την ασφάλειά σας, πριν χρησιµοποιήσετε σετ ακουστικών-µικροφώνου ή ακουστικών αυτιών,
θα πρέπει πάντα να µηδενίζετε την ένταση. Μερικά ακουστικά κεφαλής έχουν πιο δυνατή ένταση
από άλλα, ακόµα και αν η ρύθµιση ελέγχου της έντασης είναι η ίδια.

● Η αλλαγή των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων ήχου ή ισοσταθµιστή µπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη
ένταση και πρέπει να γίνεται µόνο µε προσοχή.

● Τα σετ ακουστικών-µικροφώνου ή ακουστικών αυτιών µε αυτή τη συσκευή πρέπει να
συµµορφώνεται µε τα όρια για τα ακουστικά που προβλέπει το πρότυπο EN 50332-2.

● Η HP συνιστά τη χρήση του σετ ακουστικών-µικροφώνου που παρέχεται µε το iPAQ (κωδικός
εξαρτήµατος 455673-001) και το οποίο συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN 50332-1.
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Προϊόν LED κατηγορίας 1

Σηµείωση για τα αεροπορικά ταξίδια
Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών σε εµπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της πτήσης έγκειται στη
διακριτική ευχέρεια της αεροπορικής εταιρείας.

Ιατρικός ηλεκτρονικός εξοπλισµός
Αν βρίσκεστε σε ιατρική κατάσταση που απαιτεί τη χρήση βηµατοδότη, ακουστικού βοηθήµατος ή
οποιουδήποτε τύπου ηλεκτρονικού εξοπλισµού, συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή του εξοπλισµού για
να προσδιορίσετε αν ο ιατρικός εξοπλισµός προστατεύεται από την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.
Απενεργοποιείτε το HP iPAQ όταν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης ή νοσοκοµεία, όταν
υπάρχουν αναρτηµένες σχετικές απαγορεύσεις.

Σηµείωση για το SAR
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Η φορητή συσκευή σας είναι ποµπός και δέκτης ραδιοκυµάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι
ώστε να µην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) που συνιστούν οι διεθνείς οδηγίες
(ICNIRP). Τα όρια αυτά αποτελούν µέρος συνοπτικών οδηγιών και καθιερώνουν τα επιτρεπόµενα
επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσµό. Οι οδηγίες αυτές δηµιουργήθηκαν από
ανεξάρτητους επιστηµονικούς οργανισµούς µέσω περιοδικής και ενδελεχούς αξιολόγησης
επιστηµονικών µελετών. Οι οδηγίες περιλαµβάνουν ένα σηµαντικό περιθώριο ασφαλείας έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των ατόµων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Το πρότυπο περί έκθεσης για φορητές συσκευές χρησιµοποιεί µια µονάδα µέτρησης, που είναι γνωστή
ως ειδικός συντελεστής απορρόφησης (SAR). Το όριο SAR που αναφέρεται στις διεθνείς οδηγίες
είναι 2,0 W/kg*. Οι δοκιµές για το συντελεστή SAR πραγµατοποιούνται σε τυπικές θέσεις λειτουργίας,
µε τη συσκευή να εκπέµπει στο υψηλότερο πιστοποιηµένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ελεγχόµενες
ζώνες συχνοτήτων. Παρότι ο συντελεστής SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο πιστοποιηµένο επίπεδο
ισχύος, ο πραγµατικός συντελεστής SAR της συσκευής κατά τη λειτουργία της µπορεί να είναι αρκετά
µικρότερος από τη µέγιστη τιµή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να
λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος, έτσι ώστε να χρησιµοποιεί µόνο την ισχύ που απαιτείται για τη
σύνδεση µε το δίκτυο.

Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα σταθµό βάσης, τόσο µικρότερη είναι η έξοδος ισχύος της
συσκευής. Πριν διατεθεί ένα µοντέλο τηλεφώνου προς πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδειχτεί ότι
συµµορφώνεται µε την ευρωπαϊκή Οδηγία περί ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού
εξοπλισµού. Η οδηγία αυτή περιλαµβάνει ως ουσιαστική απαίτηση την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας του χρήστη και κάθε άλλου προσώπου.

Η συσκευή αυτή πληρεί τις οδηγίες περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, όταν χρησιµοποιείτε στη συνήθη
θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση από το σώµα. Όταν χρησιµοποιείται θήκη µεταφοράς, κλιπ ή θήκη
ζώνης, εκτός του κλιπ ζώνης της ΗΡ που παρέχεται µε το προϊόν, για λειτουργία της συσκευής πάνω
στο σώµα του χρήστη, τα εξαρτήµατα αυτά δεν πρέπει να περιέχουν µέταλλο.

Το όριο SAR, που δεν ορίζεται από την FCC, για τις φορητές συσκευές που χρησιµοποιούνται από το
κοινό είναι 2,0 watt/κιλό (W/kg) κατά µέσο όρο ανά δέκα γραµµάρια σωµατικού ιστού. Οι οδηγίες
ενσωµατώνουν ένα σηµαντικό περιθώριο ασφαλείας για λόγους πρόσθετης προστασίας του κοινού και
συνυπολογισµού τυχόν διακυµάνσεων κατά τις µετρήσεις. Οι τιµές του συντελεστή SAR ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα µε τις εθνικές απαιτήσεις αναφοράς και τη ζώνη του δικτύου.
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Σηµειώσεις για την ασύρµατη επικοινωνία
Σε ορισµένα περιβάλλοντα ενδέχεται να περιορίζεται η χρήση ασύρµατων συσκευών. Τέτοιου είδους
περιορισµοί µπορεί να ισχύουν σε αεροπλάνα, νοσοκοµεία, κοντά σε εκρηκτικά, σε επικίνδυνες
τοποθεσίες, κλπ. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την πολιτική που ισχύει για τη χρήση αυτής της συσκευής,
ζητήστε άδεια να τη χρησιµοποιήσετε, προτού την ενεργοποιήσετε.

U.S. Regulatory Wireless Notice
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Exposure to Radio Frequency (RF) Radiation The radiated output power of this device
is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a
manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the
antenna should be minimized. No metallic body accessories are allowed and 1.5 cm spacing between
PDA and the body must be maintained to satisfy RF Exposure. The highest non-FCC SAR value for this
device when tested for use at the ear is 1.25 W/kg (1g).

This PDA has been tested and demonstrated compliance when WLAN with Bluetooth and GSM with
Bluetooth are transmitting simultaneously. The highest FCC SAR value for this device when tested for
use at the head is 1.47 W/kg and when tested for use at the body is 1.52 W/kg. This PDA must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Σηµείωση κανονισµών ασύρµατης λειτουργίας για τον Καναδά
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2)
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.

Σηµείωση για τη Βραζιλία
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.

Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL.

Σηµείωση ασύρµατης λειτουργίας για τη Σιγκαπούρη
● Switch off your cellular telephone when in an aircraft. The use of cellular telephones in an aircraft

may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the cellular network, and is illegal. Failure
to observe this instruction may lead to suspension or denial of cellular services to the offender, or
legal action or both.

● Users are advised not to use the equipment when at a refueling point.

● Users are reminded of the need to observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots,
chemical plants, or where blasting operations are in progress.

● The use of the Alert device to operate a vehicle’s lights or horn on public roads is not permitted.
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● It is advised that a handheld microphone or telephone handset should not be used by the driver
while the vehicle is moving, except in an emergency. Speak only into a fixed, neck slung or
clipped-on microphone when it would not distract your attention from the road.

● As with other mobile radio transmitting equipment, users are advised that for satisfactory operation
of the equipment and for the safety of personnel, it is recommended that no part of the human body
be allowed to come too close to the antenna during operation of the equipment.

Σηµείωση για την Ιαπωνία

Συσκευές ασύρµατου LAN 802.11b

Συσκευές ασύρµατου LAN 802.11g

Συσκευές Bluetooth

Σηµείωση DGT για την Ταϊβάν
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Σηµείωση για την Κορέα
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21 Συχνές ερωτήσεις

Αντιµετωπίζω πρόβληµα µε την ενεργοποίηση του
HP iPAQ. Τι πρέπει να κάνω;

Το HP iPAQ φαίνεται ότι αντιµετωπίζει πρόβληµα µε τη µπαταρία. Εκτελέστε τους παρακάτω ελέγχους:

● Η µπαταρία είναι φορτισµένη; Εάν η ενδεικτική λυχνία του HP iPAQ αναβοσβήνει µε κόκκινο
χρώµα, η φόρτιση της µπαταρίας είναι σε χαµηλό επίπεδο. Για καλύτερα αποτελέσµατα, φορτίστε
πλήρως τη µπαταρία. Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά µε πράσινο χρώµα, υποδεικνύει
ότι η µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

● Η µπαταρία είναι σωστά τοποθετηµένη; Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές της µπαταρίας είναι
ευθυγραµµισµένες µε τις ακίδες που υπάρχουν στην υποδοχή της µπαταρίας. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Βήµα 2: Τοποθέτηση µπαταρίας και επανατοποθέτηση καλύµµατος µπαταρίας
στη σελίδα 9.

● Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές της µπαταρίας είναι ευθυγραµµισµένες µε τις ακίδες που υπάρχουν
στην υποδοχή της µπαταρίας. Εάν οι ακίδες αυτές φέρουν βρωµιά, επικοινωνήστε µε τον
αντιπρόσωπό σας για να τις καθαρίσετε.

● ∆οκιµάστε να φορτίσετε τη µπαταρία χρησιµοποιώντας το τροφοδοτικό AC. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Βήµα 3: Φόρτιση µπαταρίας στη σελίδα 10.

● Πραγµατοποιήστε πλήρη επαναφορά του HP iPAQ πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
Λειτουργία και ταυτόχρονα πατώντας παρατεταµένα το κουµπί Επαναφορά. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε πατήσει παρατεταµένα το κουµπί Λειτουργία προτού πατήσετε παρατεταµένα το κουµπί
Επαναφορά, και έπειτα ενεργοποιήστε το HP iPAQ.

∆εν µπορώ να πραγµατοποιήσω ή να λάβω κλήσεις. Πώς
µπορώ να διορθώσω αυτό το πρόβληµα;

Εάν αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε την πραγµατοποίηση ή τη λήψη κλήσεων, εκτελέστε τους παρακάτω
ελέγχους:

● Η λήψη του σήµατος από το δίκτυο είναι καλή; Ίσως βρίσκεστε µέσα σε πολύ κλειστό χώρο. Εάν
ισχύει κάτι τέτοιο, µετακινηθείτε σε έναν ανοικτό χώρο ή κοντά σε ένα παράθυρο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Έλεγχος σύνδεσης και έντασης σήµατος στη σελίδα 28.

● Είναι το δίκτυο σωστά ρυθµισµένο; Εάν χρειάζεται, δοκιµάστε να επιλέξετε το δίκτυο µε µη
αυτόµατο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προβολή διαθέσιµων τηλεφωνικών
δικτύων στη σελίδα 31.

● Έχετε ενεργοποιήσει τις λειτουργίες Πάγια κλήση, Προώθηση κλήσεων και Φραγή κλήσεων;
Εάν ναι, απενεργοποιήστε τις προσωρινά.

● Χρησιµοποιείτε δύο κάρτες SIM, µία µε τη λειτουργία Ενεργοποίηση PIN της SIM ενεργοποιηµένη
και την άλλη µε τη λειτουργία Ενεργοποίηση PIN της SIM απενεργοποιηµένη; Εάν ναι,
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απενεργοποιήστε προσωρινά τη λειτουργία Ενεργοποίηση PIN της SIM. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε Αλλαγή του κωδικού ΡΙΝ της κάρτας SIM στη σελίδα 29.

● Είναι το HP iPAQ ενεργοποιηµένο στη λειτουργία πτήσης; Εάν ναι, απενεργοποιήστε την. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση Ασύρµατης ∆ιαχείρησης στη σελίδα 78.

Αντιµετωπίζω πρόβληµα σύνδεσης στο Internet. Τι πρέπει
να κάνω;

Εάν αντιµετωπίζετε πρόβληµα σύνδεσης στο Internet, εκτελέστε τους παρακάτω ελέγχους:

● Η λήψη του σήµατος από το δίκτυο είναι καλή; Ίσως βρίσκεστε µέσα σε πολύ κλειστό χώρο. Εάν
ισχύει κάτι τέτοιο, µετακινηθείτε σε έναν ανοικτό χώρο ή κοντά σε ένα παράθυρο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε την ενότητα Έλεγχος σύνδεσης και έντασης σήµατος στη σελίδα 28.

● Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε συνδροµή σε µια υπηρεσία δεδοµένων από τον παροχέα υπηρεσιών µε
τον οποίο συνεργάζεστε.

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις σωστές παραµέτρους ρυθµίσεων, όπως τη διεύθυνση APN και IP
κατά τη ρύθµιση του προφίλ δεδοµένων.

∆εν µπορώ να ακούσω καθαρά τη φωνή. Πώς µπορώ να
διορθώσω αυτό το πρόβληµα;

Η λήψη του σήµατος από το δίκτυο είναι καλή; Ίσως βρίσκεστε µέσα σε πολύ κλειστό χώρο. Εάν ισχύει
κάτι τέτοιο, µετακινηθείτε σε έναν ανοικτό χώρο ή κοντά σε ένα παράθυρο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε την ενότητα Έλεγχος σύνδεσης και έντασης σήµατος στη σελίδα 28.

Εάν δεν µπορείτε να ακούσετε τη φωνή καθαρά, βεβαιωθείτε ότι δεν ενεργοποιήσατε την αποκοπή του
ήχου κατά τη διάρκεια της οµιλίας.

Όταν απαντώ σε κλήσεις από το iPAQ, ο χρήστης που µε
καλεί δεν µπορεί να ακούσει τη φωνή µου καθαρά. Ποιο
είναι το πρόβληµα;

Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, εάν ο χρήστης που σας έχει καλέσει δεν µπορεί να ακούσει τη φωνή σας
καθαρά, βεβαιωθείτε ότι δεν ενεργοποιήσατε την αποκοπή του ήχου κατά τη διάρκεια της οµιλίας.

∆εν µπορώ να χρησιµοποιήσω ορισµένες λειτουργίες
κλήσης. Τι πρέπει να κάνω;

Για να χρησιµοποιήσετε ορισµένες λειτουργίες κλήσης για προχωρηµένους, όπως η Προώθηση
κλήσεων και η Φραγή κλήσεων, ίσως χρειάζεται να εγγραφείτε σε αυτές τις υπηρεσίες µέσω του
παροχέα υπηρεσιών σας.

Γιατί ακούω φωνές στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια µιας
τηλεφωνικής κλήσης;

Ίσως ακούτε φωνές στο παρασκήνιο εάν χρησιµοποιείτε το HP iPAQ κοντά σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό,
όπως φούρνο µικροκυµάτων, ηχεία ή τηλεόραση. Αποφύγετε τη χρήση του HP iPAQ κοντά σε τέτοιες
συσκευές, καθώς έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα της φωνής.
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Πώς µπορώ να αυξήσω τη χρονική διάρκεια αναµονής και
οµιλίας του HP iPAQ;

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αυξήσετε το χρόνο οµιλίας και αναµονής του HP iPAQ.

● Το HP iPAQ µπορεί να καταναλώνει περισσότερη ισχύ όταν η λήψη σήµατος δεν είναι καλή.
∆οκιµάστε να µετακινηθείτε σε ανοιχτό χώρα όταν χρησιµοποιείτε το HP iPAQ.

● Εάν χρησιµοποιείτε καινούρια µπαταρία, µπορεί να χρειαστούν αρκετοί κύκλοι φόρτισης και
αποφόρτισης έως ότου η µπαταρία φτάσει στην αρχική της χωρητικότητα. Χρησιµοποιήστε το
HP iPAQ αφού φορτίσετε πλήρως τη µπαταρία. Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά µε
πράσινο χρώµα, υποδεικνύει ότι η µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

● Εάν η µπαταρία είναι πολύ παλιά, αντικαταστήστε τη µε καινούργια.

● Αποφύγετε τη χρήση του HP iPAQ σε περιβάλλον µε υπερβολικά υψηλή ή χαµηλή θερµοκρασία.
Η απόδοση της µπαταρίας µπορεί να επηρεαστεί από ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις θερµοκρασίες λειτουργίας του HP iPAQ, δείτε την
ενότητα Περιβάλλον λειτουργίας στη σελίδα 117.

Γιατί η λειτουργία του HP iPAQ είναι αργή κάποιες φορές;
Για να λειτουργεί αποτελεσµατικά η συσκευή, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 1,5 έως 2 MB ελεύθερο
χώρο στη µνήµη του HP iPAQ. Για να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο στη µνήµη, επιλέξτε Έναρξη >
Ρυθµίσεις > Σύστηµα > Μνήµη.

Θυµηθείτε να διαγράφετε ή να µεταφέρετε παλιά e-mail και εικόνες από το HP iPAQ για να αποδεσµεύετε
διαθέσιµο χώρο στη µνήµη. Εάν εκτελούνται πολλές εφαρµογές ταυτόχρονα στο HP iPAQ, τερµατίστε
κάποιες εφαρµογές για να αποδεσµεύσετε µνήµη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες
Άνοιγµα και κλείσιµο προγραµµάτων στη σελίδα 18 και Εγκατάσταση και κατάργηση προγραµµάτων
στη σελίδα 17.

Αντιµετωπίζω πρόβληµα µε τη φόρτιση της µπαταρίας. Τι
πρέπει να κάνω;

Εάν αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε τη φόρτιση της µπαταρίας, εκτελέστε τους παρακάτω ελέγχους:

● Είναι σωστά συνδεδεµένος ο φορτιστής της µπαταρίας στην υποδοχή φορτιστή µπαταρίας του
HP iPAQ; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη φόρτιση της µπαταρίας, δείτε την ενότητα
Βήµα 3: Φόρτιση µπαταρίας στη σελίδα 10

● Μήπως έχει προκληθεί βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή;

● Είναι πολύ παλιά η µπαταρία; Εάν ναι, αντικαταστήστε τη µε καινούργια µπαταρία και δοκιµάστε
ξανά.

∆εν µπορώ να συγχρονίσω το HP iPAQ µε τον υπολογιστή.
Τι πρέπει να κάνω;

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ActiveSync σε Windows XP, αναβαθµίστε τον υπολογιστή σας
στην πιο πρόσφατη έκδοση του ActiveSync. Συνιστάται να χρησιµοποιήσετε το ActiveSync 4.5 ή
νεότερη έκδοση.

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία WMDC σε Windows Vista, αναβαθµίστε τον υπολογιστή σας στην
πιο πρόσφατη έκδοση του WMDC. Συνιστάται να χρησιµοποιήσετε το WMDC 6.1 ή νεότερη έκδοση.
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Για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/downloads.

Ποιοι παράγοντες υποβαθµίζουν το σήµα GPS και
επηρεάζουν την ακρίβεια;

Το σήµα GPS επιβραδύνεται όταν:

● Αντανακλάται σε αντικείµενα όπως ψηλά κτίρια ή µεγάλες πέτρινες επιφάνειες πριν φτάσει στο
δέκτη. Η απόδοση επηρεάζεται όταν η συσκευή χρησιµοποιείται µέσα σε οχήµατα που διαθέτουν
παρµπρίζ από θερµικό γυαλί. Το γυαλί µε θερµοµόνωση εµποδίζει το σήµα GPS να φτάσει στη
συσκευή.

● Βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, κάτω από την επιφάνεια του νερού ή κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους.

● Γίνεται εκτέλεση πολλών εφαρµογών κατά την πραγµατοποίηση της σύνδεσης.

Το HP iPAQ συνδέθηκε ενώ πραγµατοποιούσα
εγκατάσταση του WMDC. Ωστόσο, δεν γίνεται εκκίνηση
του WMDC µετά την εγκατάσταση.

Μετά από αναβάθµιση, σε ορισµένες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να αποσυνδέσετε και να
επανασυνδέσετε τη συσκευή προκειµένου να εκκινηθεί το WMDC.

Μπορώ να δηµιουργήσω µια ενεργή σύνδεση µεταξύ του
HP iPAQ και ενός υπολογιστή για πρώτη φορά
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth;

Όχι. Η αρχική σύνδεση µεταξύ του HP iPAQ και του υπολογιστή πρέπει να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω
καλωδίου συγχρονισµού mini-USB, χρησιµοποιώντας το ActiveSync για Windows XP και το WMDC
για Windows Vista. Μετά την αρχική αυτή σύνδεση, θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth για µελλοντικές συνδέσεις.
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22 Πληροφορίες ασφάλειας

Για να µειώσετε τον κίνδυνο σωµατικού τραυµατισµού, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και βλάβης στον
εξοπλισµό, ακολουθήστε τις προφυλάξεις ασφάλειας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Γενικές προφυλάξεις
Τηρείτε τις σηµάνσεις επισκευής: Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην τεκµηρίωση του
προϊόντος, µην επισκευάζετε µόνοι σας το προϊόν. Το άνοιγµα ή η αφαίρεση των καλυµµάτων που
φέρουν τη σήµανση  µπορεί να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Για πληροφορίες επισκευής
των εσωτερικών εξαρτηµάτων, επικοινωνήστε µε την εξυπηρέτηση πελατών.

Ζητήστε την επισκευή των προϊόντων µε βλάβη: Απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το από
την τροφοδοσία ρεύµατος και ζητήστε να γίνει επισκευή από έναν εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη, εάν
ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες:

● Το καλώδιο ή το βύσµα τροφοδοσίας είναι κατεστραµµένο.

● Υγρό έχει εισέλθει στο εσωτερικό του προϊόντος.

● Ένα αντικείµενο έχει πέσει στο εσωτερικό του προϊόντος.

● Το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό.

● Το προϊόν έχει πέσει κάτω ή έχει πάθει βλάβη.

● Υπάρχουν εµφανή σηµάδια υπερθέρµανσης.

● Το προϊόν δεν λειτουργεί όπως πρέπει, παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας.

Αποφύγετε την επαφή µε πηγές θερµότητας: Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται µακριά από πηγές
θερµότητες, όπως καλοριφέρ, σόµπες, φούρνο ή άλλες συσκευές εκποµπής θερµότητας (π.χ.
ενισχυτές).

Αφήστε το προϊόν να επανέλθει σε κανονικά επίπεδα θερµοκρασίας: Αφήστε το προϊόν να
επανέλθει σε κανονικά επίπεδα θερµοκρασίας προτού αφαιρέσετε τα καλύµµατα και αγγίξετε τα
εσωτερικά του εξαρτήµατα.

Αποφύγετε την επαφή µε υγρές επιφάνειες: Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το προϊόν επάνω σε υγρή
επιφάνεια.

Αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειµένων στο εσωτερικό του προϊόντος: Μην τοποθετείτε κανένα
αντικείµενο στις υποδοχές ή σε άλλα ανοίγµατα του προϊόντος.

Μην εµποδίζετε τις οπές εξαερισµού: Οι υποδοχές και τα ανοίγµατα χρησιµεύουν στον εξαερισµό.
Για να αποφύγετε την υπερθέρµανση, µην φράσσετε τις οπές εξαερισµού. Η χρήση ενός υπολογιστή
επάνω σε µαλακή επιφάνεια, όπως µαξιλάρι, κουβέρτα, χαλί ή χοντρό ρουχισµό, µπορεί να εµποδίσει
τη ροή του αέρα.

Καθαρίζετε το προϊόν µε τον ενδεδειγµένο τρόπο: Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον
καθαρισµό. Μην χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά που περιέχουν προωθητικά.
Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό ύφασµα νοτισµένο µε νερό για τον εξωτερικό καθαρισµό και µην ρίχνετε
ΠΟΤΕ νερό απευθείας επάνω στο προϊόν ή στην οθόνη LCD.

138 Κεφάλαιο 22   Πληροφορίες ασφάλειας



Χρησιµοποιείτε τα συνιστώµενα αξεσουάρ: Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ασταθείς
επιφάνειες, όπως µη σταθερό τραπέζι, άλλες µη κατάλληλες βάσεις, τρίποδο ή µπράτσο καθίσµατος.
Να τοποθετείτε το προϊόν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιµοποιώντας τα αξεσουάρ
στήριξης που συνιστά ο κατασκευαστής.

Χρησιµοποιείτε το προϊόν µε εγκεκριµένο εξοπλισµό: Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο µε τους
υπολογιστές και τα αξεσουάρ που έχουν κριθεί ως κατάλληλα για χρήση µε το προϊόν που διαθέτετε.

Ρύθµιση της έντασης: Μειώστε την ένταση του ήχου προτού χρησιµοποιήσετε ακουστικά ή άλλες
συσκευές ήχου.

Προφυλάξεις ασφάλειας για καλώδια και αξεσουάρ
τροφοδοσίας

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης στον εξοπλισµό, µην
επιχειρήσετε να τροφοδοτήσετε το προϊόν χρησιµοποιώντας κιτ µετατροπής τάσης που προορίζονται
για οικιακές συσκευές.

Χρησιµοποιείτε τη σωστή εξωτερική πηγή τροφοδοσίας: Η λειτουργία ενός προϊόντος πρέπει να
γίνεται µόνο µε τη χρήση της σωστής πηγής τροφοδοσίας που υποδεικνύεται στην ετικέτα τιµών
ρεύµατος. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον σωστό τύπο της πηγής τροφοδοσίας, επικοινωνήστε µε την
εξυπηρέτηση πελατών, τον αντιπρόσωπο σέρβις σας ή την επιχείρηση ηλεκτρισµού της περιοχής σας.
Για τα προϊόντα που χρησιµοποιούν µπαταρία ή άλλες πηγές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που περιλαµβάνονται µε τα προϊόντα αυτά.

Αποφύγετε την υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κυκλώµατος: Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες
ρεύµατος ή τα πολύπριζα. Το φορτίο σε ολόκληρο το σύστηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της
τιµής του κυκλώµατος διακλάδωσης. Εάν χρησιµοποιείτε πολύπριζο, το φορτίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 80% της τιµής εισόδου του πολύπριζου.

Τηρείτε τις τιµές των καλωδίων επέκτασης: Εάν χρησιµοποιείτε πολύπριζο ή καλώδιο επέκτασης,
βεβαιωθείτε ότι η τιµή ρεύµατός τους είναι κατάλληλη για το προϊόν αυτό και ότι η συνολική τιµή των
αµπέρ όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεµένα σε αυτά δεν υπερβαίνει το 80% του ορίου τιµής
αµπέρ τους.

Επιλέξτε τη σωστή τάση: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής τάσης του προϊόντος είναι
ρυθµισµένος στη σωστή θέση, ανάλογα µε τον τύπο της τάσης που χρησιµοποιείτε (115 V AC ή
230 V AC).

Χρησιµοποιείτε εγκεκριµένο τροφοδοτικό AC: Χρησιµοποιείτε µόνο το τροφοδοτικό AC που
παρέχεται µε το προϊόν, το τροφοδοτικό AC αντικατάστασης που παρέχει η HP ή το τροφοδοτικό AC
που προµηθεύεστε από την HP ως αξεσουάρ.

Χρησιµοποιείτε εγκεκριµένο καλώδιο τροφοδοσίας: Εάν µαζί µε το προϊόν δεν παρέχεται καλώδιο
τροφοδοσίας, πρέπει να προµηθευτείτε ένα εγκεκριµένο για χρήση στη χώρα σας.

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι κατάλληλο για το προϊόν και τις τιµές τάσης και ρεύµατος που
αναγράφονται στην ετικέτα ηλεκτρικών τιµών του προϊόντος. Η τιµή τάσης και ρεύµατος του καλωδίου
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από αυτή του προϊόντος. Επιπλέον, η διάµετρος του καλωδίου πρέπει να
είναι τουλάχιστον 0,75 mm²/18AWG και το µήκος του καλωδίου πρέπει να είναι µεταξύ 1,5 µέτρου
(5 πόδια) και 2 µέτρων (6,5 πόδια). Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τον τύπο του καλωδίου ρεύµατος
που πρέπει να χρησιµοποιήσετε, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας µε προσοχή: ∆ροµολογήστε το καλώδιο τροφοδοσίας µε τρόπο
που να µην πατιέται, να µην εµποδίζει ώστε να υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε ή να µην τσακίζεται
από αντικείµενα που είναι τοποθετηµένα επάνω του. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στο βύσµα, στην πρίζα
και στο σηµείο απ’ όπου το καλώδιο τροφοδοσίας εξέρχεται από το προϊόν.
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Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κατάλληλη πρίζα: Συνδέστε το προϊόν σε µια πρίζα, η
πρόσβαση στην οποία είναι εύκολη ανά πάσα στιγµή. Εάν το προϊόν διαθέτει βύσµα 3 ακίδων,
βεβαιωθείτε ότι η πρίζα διαθέτει και αυτή τη σωστή γείωση. Μην καταργήσετε τη γείωση του καλωδίου
τροφοδοσίας, καθώς αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας.

Αποσυνδέετε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας: Αποσυνδέετε την τροφοδοσία από το προϊόν
βγάζοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Μην τραβάτε τα καλώδια. Όταν αποσυνδέετε ένα
καλώδιο από την πρίζα, τραβήξτε το από το βύσµα του.

Προφυλάξεις ασφάλειας για µπαταρίες
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυµάτων, µην αποσυναρµολογείτε, χτυπάτε
ή τρυπάτε τη µπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές επαφές της µπαταρίας και µην την
απορρίπτετε στη φωτιά ή στο νερό. Μην εκθέτετε τη µπαταρία σε θερµοκρασίες άνω των 60°C (140°
F). Αντικαταστήστε τη µπαταρία µόνο µε µία εγκεκριµένη για τον υπολογιστή αυτό.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η µπαταρία τοποθετηθεί µε λάθος τρόπο. Αντικαταστήστε
τη µπαταρία µόνο µε µία εγκεκριµένη για το προϊόν αυτό.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Φυλάσσετε τις µπαταρίες µακριά από παιδιά.

Να µεταχειρίζεστε τις µπαταρίες µε προσοχή: Αντικαταστήστε τη µπαταρία µόνο µε µία εγκεκριµένη
για το προϊόν αυτό. Για πληροφορίες σχετικά µε την αφαίρεση της µπαταρίας, ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση του προϊόντος σας.

 Όταν η µπαταρία φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής της, µην την απορρίψετε µαζί µε τα
υπόλοιπα οικιακά απορρίµµατα. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισµούς που ισχύουν για την περιοχή σας
σχετικά µε την απόρριψη των µπαταριών υπολογιστή.

Στην Ευρώπη η απόρριψη ή η ανακύκλωση των µπαταριών πρέπει να γίνεται µέσω του δηµόσιου
συστήµατος συλλογής ή µε την επιστροφή τους στην HP, στον αντιπρόσωπο σέρβις ή σε κατάλληλο
φορέα.

Προφυλάξεις ασφάλειας για συσκευές επιτραπέζιας
σύνδεσης

Αποφύγετε την τοποθέτηση σε µη σταθερά σηµεία στήριξης: Μην τοποθετείτε µια οθόνη µε ασταθή
βάση ή µια οθόνη µε βάρος µεγαλύτερο από 25 κιλά (55 λίβρες) επάνω σε βάση στήριξης οθονών, εκτός
και αν η βάση αυτή είναι εγκεκριµένη για χρήση µε οθόνες µεγαλύτερου βάρους. Εναλλακτικά,
τοποθετήστε την οθόνη σε µια επιφάνεια εργασίας δίπλα στη συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης.

Προφυλάξεις ασφάλειας για προϊόντα µε ασύρµατες
συσκευές

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας. Η ισχύς εξόδου ραδιοσυχνότητας που
εκπέµπουν οι ασύρµατες συσκευές είναι µικρότερη από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που ορίζει
ο κανονισµός FCC. Ωστόσο, η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µε τρόπο που η επαφή µε τον
άνθρωπο κατά την κανονική λειτουργία της να είναι η ελάχιστη δυνατή. Για να αποφύγετε την πιθανότητα
υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που ορίζει ο κανονισµός FCC, η εγγύτητα του
ανθρώπου στην κεραία δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 20 cm (8 ίντσες) κατά τη διάρκεια κανονικής
λειτουργίας της συσκευής.

140 Κεφάλαιο 22   Πληροφορίες ασφάλειας



Προφυλάξεις ασφάλειας για προϊόντα µε µόντεµ,
τηλεπικοινωνίες ή αξεσουάρ τοπικού δικτύου

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή σωµατικού τραυµατισµού
κατά τη χρήση της συσκευής, να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφάλειας,
συµπεριλαµβανοµένων των εξής:

● Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό, όπως για παράδειγµα, κοντά σε µπανιέρα, νιπτήρα,
νεροχύτη ή λεκάνες µε νερό, σε υγρά υπόγεια ή κοντά σε πισίνες.

● Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει µικρός κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας εξαιτίας των κεραυνών.

● Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν για να αναφέρετε διαρροή αερίου, εάν βρίσκεστε κοντά στη διαρροή.

● Να αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο του µόντεµ προτού ανοίξετε το περίβληµα του εξοπλισµού ή
αγγίξετε ένα µη µονωµένο καλώδιο, υποδοχή ή εσωτερικό εξάρτηµα µόντεµ.

● Εάν µαζί µε το προϊόν δεν παρέχεται καλώδιο τηλεφώνου, χρησιµοποιήστε µόνο ένα καλώδιο
τηλεπικοινωνιών AWG αρ. 26 ή µεγαλύτερο, προκειµένου να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

● Μην συνδέετε ένα µόντεµ ή καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή RJ-45 (δικτύου).

Προφυλάξεις ασφάλειας για προϊόντα µε συσκευές λέιζερ
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Εκτός από τις γενικές προφυλάξεις που αναφέρονται παραπάνω σε αυτή την ενότητα,
να τηρείτε και τις παρακάτω προφυλάξεις κατά τη λειτουργία ενός προϊόντος που διαθέτει συσκευή
λέιζερ. Τυχόν αδυναµία τήρησης αυτών των προφυλάξεων µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, σωµατικό
τραυµατισµό ή βλάβη στον εξοπλισµό.

Για πληροφορίες σχετικά µε την επισκευή εξοπλισµού λέιζερ, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.

Εάν το προϊόν σας διαθέτει λέιζερ, τότε αυτό συµµορφώνεται µε τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλεια,
συµπεριλαµβανοµένου του IEC 60825. Αναφορικά µε το λέιζερ συγκεκριµένα, ο εξοπλισµός
συµµορφώνεται µε τα πρότυπα απόδοσης που έχουν ορίσει κυβερνητικοί φορείς για τα προϊόντα λέιζερ
κατηγορίας 1. ∆εν εκπέµπει επικίνδυνο φως, η ακτίνα είναι πλήρως καλυµµένη κατά τη διάρκεια όλων
των λειτουργιών και των εργασιών συντήρησης που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο πελάτης.

Κανονισµοί CDRH
Το Κέντρο συσκευών και ραδιολογικού ελέγχου υγείας (CDRH) της ∆ιαχείρισης τροφίµων και φαρµάκων
των Η.Π.Α. εφάρµοσε κανονισµούς για τα προϊόντα λέιζερ µε ισχύ από τις 2 Αυγούστου 1976. Οι
κανονισµοί αυτοί ισχύουν για τα προϊόντα λέιζερ που κατασκευάζονται από την 1η Αυγούστου 1976 και
µετά. Η συµµόρφωση είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα που πωλούνται στις Ηνωµένες Πολιτείες.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή τροποποιήσεων, ή η εκτέλεση διαδικασιών άλλων από
αυτές που ορίζονται στο παρόν έγγραφο ή στον οδηγό εγκατάστασης του προϊόντος λέιζερ, µπορεί να
οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

 Το σύστηµα αυτό ταξινοµείται ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1. Η ετικέτα
αυτή υπάρχει επάνω στο προϊόν λέιζερ.
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Συνιστάται να ακολουθήσετε ορισµένες οδηγίες προκειµένου να διατηρήσετε το HP iPAQ σε καλή
κατάσταση και να αποτρέψετε την πιθανή πρόκληση βλάβης.

Χρήση του HP iPAQ
● Αποφύγετε τη χρήση του HP iPAQ σε περιβάλλον µε σκόνη και υπερβολικά υψηλή ή χαµηλή

θερµοκρασία.

● Μην ρίχνετε νερό επάνω στο HP iPAQ και µην το χρησιµοποιείτε στη βροχή.

● Αποφύγετε να αφαιρείτε τη µπαταρία χωρίς προηγουµένως να έχετε απενεργοποιήσει το HP iPAQ.

● Μην ασκείτε µεγάλη δύναµη επάνω στο HP iPAQ και µην το κουνάτε.

● Φυλάσσετε το HP iPAQ και τα αξεσουάρ του µακριά από παιδιά.

● Μην τοποθετείτε µεταλλικά αντικείµενα στη θύρα φόρτισης/επικοινωνίας του HP iPAQ. Μπορεί να
βραχυκυκλώσει η µπαταρία και να προκληθεί κίνδυνος.

Καθαρισµός του HP iPAQ
● Για τον καθαρισµό του HP iPAQ χρησιµοποιήστε ένα µαλακό, καθαρό και ελαφρώς νοτισµένο

ύφασµα. Μην αφήσετε νερό να έρθει σε επαφή µε το HP iPAQ.

● Μην καθαρίζετε το HP iPAQ µε διαβρωτικά υγρά ή σκληρά αντικείµενα. Μπορεί να καταστρέψουν
την εξωτερική επιφάνεια του HP iPAQ.

Μεταφορά και φύλαξη του HP iPAQ
● Μην αφήνετε το HP iPAQ σε περιβάλλον µε υπερβολικά υψηλή ή χαµηλή θερµοκρασία.

● Αφαιρείτε τη µπαταρία από το HP iPAQ εάν δεν πρόκειται να το χρησιµοποιήσετε για µεγάλες
χρονικές περιόδους. Φυλάσσετε το HP iPAQ και τη µπαταρία του σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό
περιβάλλον.

Χρήση των αξεσουάρ
● Για τη φόρτιση του HP iPAQ, χρησιµοποιείτε γνήσιες µπαταρίες και φορτιστές της ΗΡ.

● Μη χρησιµοποιείτε τη µπαταρία και το φορτιστή του HP iPAQ για άλλες χρήσεις.

● Για πληροφορίες σχετικά µε αξεσουάρ για το iPAQ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/
go/ipaqattach.
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