
 1 Protecção de elastómero
 2 Parte frontal em magnésio
 3 Protecção do visor
 4 LED de carga
 5 Botão do menu Iniciar
 6 Botão do Gestor de  
  aplicações
 7 Microfone 
 8 Botão do ecrã Hoje
 9 Auscultador 
 10 Botão de quatro direções
 11 Botão de alimentação
 12 Botão do menu 
  Contexto
 13 Botão Enter
 14 LED de notifi cação
 15 Ecrã sensível ao toque/ 
  visor
 16 Fecho da tampa da bateria

A anatomia do Field PC

Prepare o seu 
Ultra-Rugged Field PC 

para o trabalho 
de campo.

Guia de 
Início 

Rápido

17 Pontos para anexar acessórios
 18 Estilete
19 Parafusos da protecção do   

  dispositivo
20 Alça de mão

 21 Tampa da bateria
 22 Parafusos da tampa padrão
23 Tampa para antena Bluetooth  

  (opcional)
24 Ranhura do cartão Compact  

  Flash
25 Ranhura do cartão Secure   

  Digital de E/S
 26 Ranhura do estilete
  27 Cliente USB (mini B)
28 Tomada de CC de 12V
29 Porta em série de 9 pinos 
30 Anfi trião USB (mini A)
31 Canal de encaminhamento 

  do cabo

1d.
Insira a bateria 
de modo a que 

os contactos da
 mesma estabeleçam 

uma ligação física 
com os contactos

 do Field PC.

1b.
Pressione a tampa 

da bateria e faça 
deslizar o fecho 

para a direita.
1c.

Retire a tampa da bateria.

1e.
Insira as abas da parte 

inferior da tampa da 
bateria nas ranhuras 
da unidade. Feche a 

tampa da bateria.

1f.
Pressione a porta 

da bateria. Faça 
deslizar o fecho para 

a esquerda para a 
bloquear.

1g.
Prenda novamente a 

alça de mão.

 Passo Um: 
Instalar a 

bateria

1a.
Desaperte o gancho 

inferior da alça de mão.   
AVISO! Tenha cuidado 

quando desapertar o 
gancho da alça de mão 

para evitar ferimentos ou 
danos no ecrã. 
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Vista superior 
com tampa 
padrão

Vista superior 
sem tampa

Módulo de comunicações

Pressione 
aqui

Pressione 
aqui

ActiveSync é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. 
Acrobat e Reader são marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.     
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Passo Quatro: Criar 
uma ligação com 

um computador 
de secretária

Utilizadores do Microsoft® Windows® 2000 ou XP®: Siga 
o Passo 4 para instalar o ActiveSync®, um programa 

que lhe permite instalar as aplicações no Field PC.

Utilizadores do Microsoft Windows Vista®: Possui uma 
capacidade básica de sincronização de fi cheiros com 
o seu computador de secretária sem instalar qualquer 
software adicional. Para utilizar estas opções básicas 
de sincronização, ligue o Field PC e o computador de 

secretária com um cabo USB. Para um total suporte de 
sincronização, transfi ra e instale o Microsoft Windows 

Mobile Device Center®.

2c.
Uma luz vermelha 

intermitente indica que 
o dispositivo está a ser 

carregado. Deixe-o a 
carregar durante seis horas 

para uma carga completa. 
Nota: Se o Field PC entrar 

em modo de suspensão e o 
LED vermelho intermitente 

se desligar, o dispositivo 
continua a carregar.  

3a.
Utilizando o estilete, siga as 

instruções do visor para calibrar 
o dispositivo e estabelecer as 

defi nições básicas. Nota: Para melhor 
proteger o ecrã sensível ao toque, 

aplique primeiro um protector de ecrã.

4a.
Execute o disco Como começar no computador 
de secretária e sigas as instruções do ecrã para 

instalar a versão mais recente do ActiveSync®. 
Efectue este procedimento antes de ligar o cabo 

USB ao computador de secretária ou ao Field PC.

4b.
Ligue a extremidade do 

Cliente USB (mini B) 
ao Field PC quando as 

instruções do ActiveSync 
assim o indicarem.

4c.
Ligue a extremidade 

do anfi trião USB 
(tamanho normal A) 

ao computador de 
secretária.

Passo Dois: 
Carregar a 

bateria
2b.

Ligue a outra 
extremidade do 

carregador de parede à 
tomada CC do Field PC. 

Nota: O dispositivo liga-se 
após alguns segundos.

Passo Três: 
Estabelecer 

defi nições  

4d.
Estabeleça uma parceria, 

seguindo as instruções do 
ecrã no computador de 

secretária. 

3b.
Crie o nome do dispositivo 

para sincronização, tocando no 
separador Iniciar > Defi nições > 

Acerca de > ID do dispositivo. 

O seu Field PC está agora 
pronto para o trabalho de 

campo. Importante: Leia o 
acordo de licença  antes de 

utilizar o Field PC. 

Acção Passos
Suspender e reiniciar 
o Field PC

Para suspender o dispositivo, pressione brevemente o botão de alimentação           e solte-o. 
Nota: Para desligar o modo de suspensão do dispositivo, pressione novamente o botão de 
alimentação. 

Reiniciar ou desligar o 
dispositivo

1.     Prima sem soltar o botão de alimentação         durante cerca de 4 segundos. Surge um menu.  
2.     Toque Reiniciar ou Desligar e, em seguida, toque em OK ou Cancelar se estiver a desligar.

Reiniciar manualmente 
o dispositivo

Prima sem soltar o botão de alimentação           durante 10 segundos ou até que o ecrã fi que preto. 
O Field PC é reiniciado após alguns segundos.

Desligar a 
retroiluminação

1.  Toque em Iniciar > Defi nições > Sistema > Luminosidade.
2. Quando a janela Luminosidade aparece, toque no separador Energia de Bateria. 
3. Arraste o cursor da Retroiluminação totalmente para a esquerda (Esmaecer). Se a  
 luz não se desligar, toque uma vez na seta Esmaecer.

Gerir aplicações em 
execução

1. Toque no ícone Gestor de aplicações           ou prima o botão         .
2. Selecione um programa e escolha Activar (alternar entre programas), Parar, ou Parar Tudo. 

Inserir ou remover 
cartões CF ou SD

1. Suspenda o dispositivo.
2. Remova o estilete da ranhura.
3.      Desaperte os parafusos da tampa superior com uma chave de fenda até que seja possível   
 remover a tampa superior do dispositivo. Não tente remover os parafusos do acessório de   
 extensão superior. ATENÇÃO: Quando a tampa superior for removida, o dispositivo não está selado.
4. Insira ou remova o cartão. 
5. Volte a colocar a tampa superior e aperte bem os parafusos. (Consulte o manual do   
 utilizador para especf. de binário)

Substituir a bateria 1. Suspenda o dispositivo.
2. Siga os Passos 1A até 1G deste guia de início rápido, removendo a bateria após o Passo 1C.

Utilizar a ajuda do 
dispositivo

1.  Toque em Iniciar > Ajuda. (Para ajuda específi ca sobre a aplicação, abra primeiro a  
 aplicação.)
2. Seleccione uma opção do menu Ajuda ou prima as teclas Índice ou Procurar na parte  
 inferior do ecrã.

Aceder à 
documentação do 
utilizador

Abra o CD de Documentação do utilizador, que contém o guia de referência, o acordo de licença 
e uma cópia deste guia.

Informação de referência rápida

2a.
Encaixe a fi cha no 

carregador de parede (se 
ainda não estiver encaixada) 
e ligue a fi cha do carregador 

de parede a uma tomada.


