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O FIRMIE PSION TEKLOGIX
Psion Teklogix produkuje i dostarcza ruchome systemy komputerowe do zastosowaÒ
w przemyúle i sektorze uøytecznoúci publicznej. Ponad 10 000 radiowych systemÛw
Psion Teklogix zainstalowanych na ca≥ym úwiecie umoøliwia s≥uøbom terenowym
dostÍp do systemÛw informatycznych zainstalowanych w centralach. Psion Teklogix
jako najwiÍksza firma holdingu Psion PLC odgrywa kluczowπ rolÍ w tworzeniu przez
niego nowych moøliwoúci dostÍpu do informacji uzyskiwanych w terenie i korzystania
z ruchomego Internetu. Psion Teklogix jest reprezentowany przez 43 punkty
sprzedaøy i obs≥ugi oraz 95 niezaleønych dystrybutorÛw na ca≥ym úwiecie.

Nazwa Psion i znak firmowy Psion sπ zarejestrowanymi znakami towarowymi. Psion Workabout
i OVAL sπ znakami towarowymi Psion PLC.
Psion zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i charakterystyki technicznej swoich
produktÛw w dowolnym czasie bez wczeúniejszego powiadomienia.
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Wprowadzenie
Szanowny i Drogi Uøytkowniku komputera WORKABOUT

Bardzo cieszymy siÍ, øe po g≥Íbokim namyúle i zasiÍgniÍciu szczegÛ≥owych informacji u innych uøytkownikÛw, zdecydowa≥eú siÍ wybraÊ do swoich zastosowaÒ komputer przenoúny WORKABOUT wyprodukowany przez firmÍ PSION TEKLOGIX.
Jest to komputer uøywany juø od 1995 roku przez ogromnπ rzeszÍ pracownikÛw
terenowych w wielu dziedzinach gospodarki, prawie we wszystkich krajach úwiata.
Ten fakt potwierdza doskona≥π renomÍ, jakim od wielu lat cieszy siÍ Workabout.
Oczywiúcie w tym okresie uleg≥ on istotnym ulepszeniom, wynikajπcym zarÛwno
z jego rÛønorodnych zastosowaÒ, jak i postÍpu technologicznego. Zmianom podlega≥ komputer jako sprzÍt, jak i jego oprogramowanie. Ciπg≥a modernizacja sprawia,
øe otrzymujesz nowoczesne, wygodne i skuteczne narzÍdzie u≥atwiajπce codziennπ pracÍ, tak istotne w dobie szybko wzrastajπcej konkurencji i poszukiwania coraz
efektywniejszych rozwiπzaÒ. Kolejnπ niezwykle istotnπ cechπ Workabouta jest jego
bardzo przystÍpna cena. Wszystko to sprawia, øe komputer ten jest powszechnie
stosowany w wielkich, úrednich i bardzo ma≥ych firmach.
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Tak d≥ugi okres uøywania komputera WORKABOUT przez kilkaset tysiÍcy uøytkownikÛw potwierdzi≥, øe sπ to urzπdzenia:
ï
ï
ï
ï
ï

lekkie, ergonomiczne i bardzo wydajne,
wystarczajπco wytrzyma≥e do pracy w terenie, w rÛønych warunkach pogodowych,
≥atwe w uøyciu i proste do programowania dla specyficznych zastosowaÒ,
mogπce wykonywaÊ kilka zadaÒ rÛwnoczeúnie,
niezawodne i tanie w porÛwnaniu z odpowiednikami innych firm.

Dlatego, chociaø wiesz do czego go uøyjesz, podajemy przyk≥ady zastosowaÒ komputerÛw Workabout, bo moøe bÍdzie to inspiracjπ dla Ciebie jak i Twoich znajomych. A oto kilka typowych przyk≥adÛw zastosowaÒ:
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

sprzedaø w terenie,
zbieranie zamÛwieÒ w terenie,
kontrola stanu magazynu,
inwentaryzacja úrodkÛw trwa≥ych,
kontrola stref parkingowych i obs≥uga parkingÛw,
ewidencjonowanie i klasyfikacja zwierzπt,
odczyty miernikÛw,
wymiana informacji pracownikÛw w terenie z centralπ,
úledzenie osÛb, przesy≥ek i pojazdÛw,
odczyty przyrzπdÛw pomiarowych (geodezja itp.),
prace s≥uøb patrolowychÖ

Sπ to tylko niektÛre i najczÍúciej spotykane dziedziny zastosowaÒ, gdyø tylko od
pomys≥owoúci uøytkownika zaleøy to, do czego jeszcze ten uniwersalny i
wszechstronny komputer moøe byÊ zastosowany.
Wprowadzanie danych moøe byÊ dokonywane w dwojaki sposÛb:
ï rÍcznie ñ za pomocπ klawiatury,
ï automatycznie ñ odczyt kodu kreskowego i etykiet RFID ñ za pomocπ wbudowanego czytnika.
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W niniejszej instrukcji zastosowano nastÍpujπce zasady zapisu informacji:
ï jeøeli trzeba wykonaÊ danπ procedurÍ, jej przebieg przedstawiono w postaci ponumerowanej listy czynnoúci.
ï specjalne uwagi, ktÛre mogπ byÊ uøyteczne, poprzedzone sπ znakiem §
ï waøne informacje zaznaczone sπ s≥owem Waøne: lub wyt≥uszczone
ï pojÍcia techniczne lub øargonowe pisane sπ kursywπ
ï w dalszej czÍúci instrukcji komputer Workabout MX bÍdzie nazywany Workabout.

ZawartoúÊ opakowania:
ï Komputer Workabout MX
ï Bateria litowa CR1620
ï Instrukcja uøytkownika w jÍzyku polskim
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Opis techniczny
DANE TECHNICZNE
ï Procesor: 16 bitowy NEC V30MX (zgodny z 80C86)
ï zegar 27,684 MHz
ï PamiÍÊ wewnÍtrzna RAM: 2MB
ï PamiÍÊ wewnÍtrzna ROM: 2MB zawiera system operacyjny, biblioteki i aplikacje
ï Dyski SSD: dwie kieszenie dla pamiÍci typu RAM i FLASH do 16 MB
ï Wyúwietlacz: 240x100 pikseli, 39 znakÛw w 12 liniach, ciek≥okrystaliczny,
monochromatyczny, graficzny z podúwietlaniem
ï Klawiatura: 56 klawiszy alfanumerycznych lub 34 klawisze numeryczne i funkcyjne
ï Sygna≥ düwiÍkowy:

brzÍczyk piezoelektryczny.

ï Zasilanie:
wewnÍtrzne:

2 alkaliczne ogniwa AA (R6) lub

rezerwowe:

ogniwo litowe CR 1620

akumulator NiMH lub NiCd
zewnÍtrzne:

ze stacji dokujπcych, ktÛre dodatkowo umoøliwiajπ ≥adowanie
akumulatorÛw

ï Porty rozszerzajπce:
Z≥πcze LIF do transmisji danych i zasilania z stacji dokujπcych, porty zaleønie od
wersji komputera: RS232, TTL, BCR oraz IrDa.
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WYMIARY I WARUNKI PRACY
Workabout MX

Workabout MX Scanner

ï Wymiary:
198 ◊ 92 ◊ 35
223 ◊ 92 ◊ 35 mm
ï Masa z bateriami:
325 g
436 g
ï Zakres temperatur:
Praca:
-20 do 60 ∞C
-20 do 55 ∞C
Magazynowanie:
-25 do 70 ∞C
-25 do 60 ∞C
ï Dopuszczalna wilgotnoúÊ:
od 0% do 95%, bez kondensacji
ï OdpornoúÊ na warunki zewnÍtrzne:
IP 54, py≥o i bryzgoszczelny
ï OdpornoúÊ na upadek: dowolnπ powierzchniπ na beton z wysokoúci 1m
ï Norma bezpieczeÒstwa: EN60950
ï Emisja: EUROPA:
EN 55022 klasa B
USA:
FCC czÍúÊ 15, klasaB
OdpornoúÊ na przebicie: IEC 801-2(8KV)
OdpornoúÊ na pola RF:
IEC 801-3
OdpornoúÊ na szybkie przejúciowe przebiegi (EFT): IEC 801-4

PARAMETRY SKANERA (dotyczy Workabout Scanner)
ï G≥owica skanujπca: laser klasy 2, úwiat≥o czerwone
ï RozdzielczoúÊ kodÛw kreskowych
odleg≥oúÊ skanowania
5mil
83 do 125 mm
10mil
63 do 330 mm
55mil
do 950 mm
Powyøsze dane sπ wynikami typowymi
ï Rodzaje czytanych kodÛw kreskowych:
EAN/JAN 8, EAN/JAN 13, UPC A, UPC E, CODEABAR, CODE 39 standard i
extended, INTERLEAVED 2 OF 5, CODE 128, UCC/EAN 128, ISBT-128
ï CzÍstoúÊ skanowania: 36 razy na minutÍ.
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OPROGRAMOWANIE
ï
ï
ï
ï
ï

System operacyjny: SIBO ñ EPOC 16
Interfejs uøytkownika: graficzny oraz podobny do DOS-owego procesor komend
Komunikacja: protokÛ≥ TCP/IP, IrDA i jÍzyk skryptÛw
Systemy plikÛw: kompatybilne formatem i strukturπ z MS-DOS
JÍzyki programowania: OVAL, OPL, C.

Zespo≥y komputera Workabout
Gniazdo baterii podtrzymania RAM
Szuflada SSD/baterie

W≥πcznik zasilania
KieszeÒ A

Klawiatura

KieszeÒ B
Gniazdo baterii g≥Ûwnych
Ekran LCD

LED zewnÍtrznego zasilania

Gniazdo LIF
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Wyúwietlacz LCD
Kontrast ekranu
Regulacja kontrastu ekranu pozwala na przyciemnienie lub rozjaúnienie ekranu.
Jest 16 stopni kontrastu, co pozwala dopasowaÊ go do indywidualnych upodobaÒ
uøytkownika.
Regulacja odbywa siÍ poprzez wciúniÍcie klawisza kontrastu ( ) tak d≥ugo, aø
zostanie osiπgniÍty poøπdany poziom. Regulacja kontrastu w przeciwnym kierunku
odbywa siÍ poprzez wciúniÍcie klawiszy Shift i kontrastu (Shift + ).

Podúwietlanie ekranu
Workabout ma wyúwietlacz podúwietlany od ty≥u, co pozwala na odczyt informacji
nawet przy s≥abym oúwietleniu.
Podúwietlenie w≥πcza i wy≥πcza siÍ klawiszem
.
Podúwietlenie ekranu wy≥πcza siÍ samoczynnie przy wy≥πczeniu komputera.
Ponowne w≥πczenie komputera nie spowoduje jednoczesnego w≥πczenia
podúwietlenia ekranu. Ma to na celu oszczÍdzanie ürÛde≥ zasilania. Moøliwa jest
programowa zmiana takiego sposobu pracy.
Waøne: Podúwietlenia ekranu nie powinno siÍ uøywaÊ bez przerwy. Podúwietlenie
wy≥πcza siÍ automatycznie po okreúlonym czasie bezczynnoúci komputera. Czas
ten moøe byÊ sterowany programowo. Praca z podúwietlonym ekranem znacznie
skraca czas pracy komputera - szybsze wy≥adowanie baterii.
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Klawiatura
W zaleønoúci od typu komputera Workabout, wystÍpujπ rÛøne rodzaje klawiatur.
Klawiatura alfanumeryczna standardowego komputera MX sk≥ada siÍ z 57, natomiast
komputerÛw z czytnikiem kodÛw kreskowych lub transponderÛw RFID z 56 klawiszy.
Moøliwe sπ rÛwnieø wersje numeryczne i wÛwczas klawiatura takiego komputera
sk≥ada siÍ z 35 klawiszy numerycznych i funkcyjnych.
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z lewej strony:
Workabout Scanner - klawiatura 56 klawiszy
z prawej strony:
Workabout MX z klawiaturπ numerycznπ
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G≥Ûwne klawisze nawigacyjne: On/Esc (w≥πcz), kursory oraz Enter standardowo
sπ koloru øÛ≥tego. Umieszczono je tak, øe moøna je wciskaÊ kciukiem trzymajπc
komputer w rÍce, co pozwala na pracÍ jednorÍcznπ. Wybranie znakÛw umieszczonych na klawiaturze ponad klawiszami wymaga uøycia opcji ÑSpecial keyboardî z menu ÑControlî procesora komend.
Klawisze funkcji specjalnych nie sπ oznakowane. Poniøsza lista podaje klawisze,
przypisane im funkcje oraz przypadki uøycia.

Funkcje klawiszy
KLAWISZ

FUNKCJA

ZASTOSOWANIE

ON

w≥πczenie komputera,

OFF

wy≥πczenie komputera,

KONTRAST

regulacja kontrastu ekranu,

PODåWIETLENIE

w≥πczanie i wy≥πczanie podúwietlenia ekranu,

ESC

zaleønie od aplikacji. Przy edycji tekstu kasuje wprowadzonπ liniÍ,

ENTER

zaleønie od aplikacji. Przy edycji tekstu wprowadzenie linii i przejúcie do nowej,

DELETE

zaleønie od aplikacji. Przy edycji tekstu usuniÍcie znaku z lewej strony kursora, z klawiszem SHIFT z prawej,
zaleønie od aplikacji. Przy edycji tekstu przesuwa kursor do nastÍpnej pozycji tabulacji,

TAB
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MENU

zaleønie od aplikacji. NajczÍúciej s≥uøy do wyúwietlenia menu aplikacji,

SPACE

wprowadzenie spacji w linii tekstu,

SHIFT

dostÍp do znakÛw w gÛrnej czÍúci klawiszy
lub do duøych liter,

CTRL

zaleønie od aplikacji,

PSION

dzia≥a w kombinacji z innymi klawiszami,

STRZA£KI

przesuwanie kursora na ekranie w kierunku
oznaczonym strza≥kami. Uøycie klawiszy
i
w linii komend wywo≥uje poprzedniπ komendÍ, dziÍki czemu moøna jπ wywo≥aÊ ponownie
bez powtÛrnego wprowadzania z klawiatury.
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Gniazda dyskÛw pamiÍci SSD
W komputerze Workabout znajdujπ siÍ dwa gniazda pamiÍci SSD, pozwalajπce na
powiÍkszenie wewnÍtrznej pamiÍci.
SSD sπ bardzo bezpiecznym noúnikiem danych o niewielkich rozmiarach. SzybkoúÊ
transmisji danych wynosi do 1,536 Mb/s.
Gniazda SSD znajdujπ siÍ w szufladzie SSD/bat wysuwanej z obudowy komputera,
jak to pokazuje poniøszy rysunek:

szuflada SSD/bat

SSD w gnieüdzie B

SSD w gnieüdzie A

GÛrne gniazdo oznaczone jest jako A:, znajdujπce siÍ pod nim jako B:.
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W celu umieszczenia pamiÍci SSD w gnieüdzie, naleøy:
1. ZwolniÊ blokadÍ szuflady (znajduje siÍ z ty≥u komputera) i wysunπÊ jπ maksymalnie z obudowy
2. WsunπÊ pamiÍÊ SSD do odpowiedniego gniazda tak, aby strza≥ka na obudowie by≥a skierowana do wnÍtrza gniazda.
3. WsunπÊ szufladÍ do obudowy komputera.
W celu wyjÍcia pamiÍci SSD naleøy wykonaÊ te same czynnoúci w odwrotnej kolejnoúci.
Waøne: Zapis lub odczyt danych z SSD w przypadku wysuniÍcia szuflady SSD/bat
z obudowy Workabouta w trakcie pracy zostanie przerwany. System operacyjny
jest tak zaprojektowany, aby nie dosz≥o do uszkodzenia dyskÛw SSD i komputera
oraz nie nastπpi≥a przypadkowa utrata danych. Komputer podpowiada teø, øe naleøy powtÛrnie w≥oøyÊ pamiÍÊ SSD, ktÛrπ wyjÍto w trakcie jej odczytu lub zapisu.

BrzÍczyk
Workabout ma wbudowany brzÍczyk akustyczny generujπcy düwiÍki. Jego dzia≥anie zaleøy od aktywnej aplikacji.
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Porty komunikacyjne
Z≥πcze LIF
Gniazdo LIF znajduje siÍ w dolnej czÍúci komputera po jego prawej stronie i s≥uøy do:
ï
ï
ï
ï
ï

Zasilania Workabouta z zewnÍtrznego ürÛd≥a energii.
£adowania akumulatorÛw znajdujπcych siÍ w komputerze, przy jednoczesnej
kontroli ich temperatury.
Transmisji danych pomiÍdzy Workaboutem a komputerami PC za
poúrednictwem stacji dokujπcych.
Transmisji danych do urzπdzeÒ peryferyjnych np. drukarek, modemÛw, przy
uøyciu specjalnych kabli po≥πczeniowych.
Zdalnego w≥πczania komputera Workabout.

Urzπdzenia pod≥πczone do z≥πcza LIF jako portu szeregowego sπ oznaczone
w menu Workabouta jako port C.
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Porty rozszerzajπce
Workabout (WA) posiada porty rozszerzajπce, ktÛre umoøliwiajπ po≥πczenie go
z innymi komputerami i urzπdzeniami peryferyjnymi. Konkretne typy komputerÛw
Workabout posiadajπ nastÍpujπce porty komunikacyjne.
WA Basic
WA RS232
WA RS/TTL
WA RS/BCR
WA RS/TTL/Irda
WA WAND
WA Scanner RS
WA Scanner IrDa

LIF u do≥u
LIF, RS232 u do≥u
LIF u do≥u, RS232, TTL u gÛry
LIF u do≥u, RS232, BCR u gÛry
LIF, IrDa u do≥u, RS232, TTL u gÛry
LIF, RS232 u do≥u, piÛrko u gÛry
LIF, RS232 u do≥u, skaner u gÛry
LIF, IrDa u do≥u, skaner u gÛry

Interfejs RS 232 oznaczany jest w menu jako port A
Interfejs TTL oznaczany jest w menu jako port B
Interfejs TTL zanegowany oznaczany jest jako port G
Interfejs BCR oznaczany jest w menu jako port E
Interfejs IrDa oznaczany jest w menu jako port R
PiÛrko úwietlne w WA WAND oznaczane jest jako port B
Skaner w WA Scanner oznaczane jest jako port B
Waøne: prπd pobierany przez do≥πczone urzπdzenie zewnÍtrzne do portu TTL
nie moøe przekroczyÊ 200 mA.
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Zasilanie komputera Workabout
Bezpiecznik
Workabout jest zabezpieczony przed uszkodzeniami spowodowanymi niew≥aúciwym
zasilaniem. Bezpiecznik umieszczony jest pod bateriami zasilajπcymi. W zasadzie
nie ma potrzeby wymiany bezpiecznika, jednakøe moøe on ulec przepaleniu gdy:
ï niew≥aúciwie za≥oøono baterie lub zestaw akumulatorÛw,
ï wystπpi≥o zwarcie w bateriach lub zestawie akumulatorÛw,
ï uszkodzenie komputera spowodowa≥o nadmierny przep≥yw prπdu.
Workabout z przepalonym bezpiecznikiem nie bÍdzie pracowa≥ aø do jego wymiany.
Nie zaleca siÍ samodzielnej wymiany bezpiecznika ñ naleøy komputer przes≥aÊ
do autoryzowanego serwisu podanego przez dystrybutora. W serwisie komputer
zostanie zdiagnozowany i naprawiony.

èrÛd≥a energii
- wewnÍtrzne:
ï dwie baterie typu AA (R 6), najlepiej alkaliczne.
Obecnie baterie posiadajπ pojemnoúÊ oko≥o 2500mAh i pracujπ w zakresie
temperatur od ñ20∞C do +70∞C. Gdy sπ nieuøywane nie roz≥adowujπ siÍ
samoczynnie.
ï pakiet akumulatorÛw dostarczanych przez producenta komputera. Pakiet ten
sk≥ada siÍ z dwÛch ogniw akumulatorowych i moøe byÊ ≥adowany w komputerze
lub stacji dokujπcej. Obecnie dostÍpne sπ akumulatory NiCd o pojemnoúci oko≥o
1100mAh pracujπce w temperaturach od ñ10∞C do +50∞C oraz NiMh o
pojemnoúciach 1500-2200 mAh pracujπce w temperaturach od 0∞C do +50∞C.
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Waøne: Naleøy pamiÍtaÊ o efekcie pamiÍciowym oraz efekcie
samoroz≥adowywania siÍ akumulatorÛw.
W przypadku uøycia pojedynczych akumulatorÛw (rozmiar AA) nie mogπ
one byÊ ≥adowane w sposÛb opisany wczeúniej. Ich zbyt niskie napiÍcie
(1.2V), w stosunku do baterii AA (1.5V), powoduje generowanie komunikatÛw
o s≥abym napiÍciu i w konsekwencji automatyczne wy≥πczenie komputera.
- zewnÍtrzne:
ï z odpowiedniego zasilacza sieciowego poprzez tzw. LIF konwerter pod≥πczany
do gniazda LIF,
ï poprzez umieszczenie Workabouta w pojedynczej lub wielostanowiskowej stacji
dokujπcej,
ï poprzez umieszczenie Workabouta w uchwycie samochodowym VIC.
Komputer Workabout naleøy rÛwnieø wyposaøyÊ w dostarczonπ razem z nim tzw.
bateriÍ podtrzymania pamiÍci typu CR 1620 (lub jej odpowiednik). Jest to ogniwo
litowe o nominalnym napiÍciu 3 V. Bateria ta podtrzymuje dane w pamiÍci
wewnÍtrznej komputera (RAM) przy braku zasilania g≥Ûwnego maksymalnie przez
5 dni.
Waøne: RÛwnoczesne usuniÍcie z komputera baterii g≥Ûwnych i podtrzymania
pamiÍci spowoduje utratÍ wszystkich danych w pamiÍci wewnÍtrznej RAM. Dlatego
naleøy baterie wymieniaÊ naprzemiennie lub przed usuniÍciem obu ürÛde≥ zasilania
waøne informacje przekopiowaÊ do pamiÍci SSD lub komputera PC
Jeúli Workabout nie bÍdzie uøywany przez d≥uøszy czas, dane z dysku wewnÍtrznego
(M:) naleøy przekopiowaÊ do pamiÍci SSD i usunπÊ oba ürÛd≥a zasilania z komputera.
§ OSTRZEØENIE: Komputera Workabout nie wolno ≥adowaÊ bezpoúrednio z sieci
energetycznej 230V.
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3
Podstawy uøytkowania
Rozdzia≥ ten przedstawia sposÛb korzystania z komputera Workabout ze standardowymi ustawieniami. Jeúli konfiguracja Workabouta rÛøni siÍ od standardowej,
niektÛre uwagi dotyczπce klawiatury i wyúwietlanych informacji mogπ odbiegaÊ od
przedstawionego w tym rozdziale opisu. W przypadku jakichkolwiek wπtpliwoúci
naleøy skontaktowaÊ siÍ z autorem aplikacji.
Niniejszy rozdzia≥ przedstawia sposÛb:
ï
ï
ï
ï

instalacji baterii i akumulatorÛw,
w≥πczenia i wy≥πczenia komputera,
po≥πczenia Workabouta z komputerem PC,
postÍpowania w przypadku wystπpienia problemÛw w pracy komputera.
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Instalacja/wymiana baterii podtrzymania pamiÍci
Jeúli dostarczona wraz z komputerem Workabout bateria podtrzymania pamiÍci
[3V Lithium R16 (CR 1620)] jest wy≥adowana, naleøy zastπpiÊ jπ takπ samπ lub
odpowiednikiem. Bateria podtrzymania pamiÍci umieszczona jest w gnieüdzie
szuflady SSD/baterie. W celu zainstalowania lub wymiany baterii naleøy:
bateria podtrzymania

pokrywa i gniazdo baterii

1.
2.
3.

wy≥πczyÊ komputer,
zwolniÊ blokadÍ szuflady SSD/baterie i wysunπÊ jπ poza obudowÍ komputera,
przesunπÊ pokrywÍ gniazda baterii podtrzymania w kierunku zaznaczonym
strza≥kπ i w≥oøyÊ do gniazda bateriÍ tak, jak pokazano na rysunku.
Uwaga: Naleøy uwaøaÊ na odpowiedniπ biegunowoúÊ baterii ñ strona baterii
oznaczona symbolem plus (+) musi byÊ skierowana na zewnπtrz szuflady.
Odwrotne w≥oøenie grozi zniszczeniem baterii i uszkodzeniem samego
komputera.
4. przesunπÊ pokrywÍ gniazda w pierwotne po≥oøenie,
5. wsunπÊ do oporu szufladÍ SSD/baterie w obudowÍ komputera.
§ OSTRZEØENIE: baterii podtrzymania pamiÍci nie naleøy wrzucaÊ do ognia,
rozbieraÊ i ≥adowaÊ.
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Instalacja/wymiana baterii lub zestawu
akumulatorÛw
Poniøej podajemy sposÛb wk≥adania do Workabouta g≥Ûwnych baterii zasilajπcych,
jak rÛwnieø specjalnego zestawu akumulatorÛw. Dla uproszczenia bÍdziemy pisaÊ
tylko o bateriach, chociaø to samo bÍdzie dotyczy≥o akumulatorÛw.
Instalujπc po raz pierwszy baterie lub je wymieniajπc naleøy:
1. wy≥πczyÊ komputer,
2. zwolniÊ blokadÍ szuflady SSD/baterie i wysunπÊ jπ maksymalnie z obudowy
komputera,
3. wyjπÊ znajdujπce siÍ w szufladzie baterie (przy wymianie),
4. w≥oøyÊ dwie baterie typu AA zgodnie z podanymi w gnieüdzie oznaczeniami
polaryzacji. Tasiemka u≥atwiajπca ich wyjÍcie powinna znajdowaÊ siÍ pod nimi
i wychodziÊ z drugiej strony. W przypadku korzystania z wczeúniej na≥adowanego
zestawu akumulatorÛw naleøy w≥oøyÊ go tak, aby plastykowy wystÍp znalaz≥
siÍ w wyciÍciu po lewej stronie gniazda baterii,
5. wsunπÊ do oporu szufladÍ SSD/baterie w obudowÍ komputera.
§ OSTRZEØENIE: Akumulatory zawierajπ substancje szkodliwe dla zdrowia
i úrodowiska. Nie wolno zwieraÊ ich biegunÛw, rozbieraÊ, spalaÊ. Zuøyte lub
uszkodzone naleøy przechowywaÊ w sposÛb bezpieczny dla osÛb i otoczenia.
Akumulatory powinny byÊ ≥adowane w sposÛb zalecany przez producenta.

£adowanie zestawu akumulatorÛw
Pakiet akumulatorÛw moøna ≥adowaÊ nastÍpujπcymi sposobami:
ï
Umieszczajπc Workabouta z zestawem akumulatorÛw w stacji dokujπcej,
wielostanowiskowej stacji dokujπcej lub uchwycie samochodowym.
ï
Pod≥πczajπc Workabouta z pakietem akumulatorÛw do ≥adowarki lub stacji
≥adujπcej oferowanych przez producenta.
ï
Umieszczajπc Workabouta z pakietem akumulatorÛw w uchwycie dokujπcym
drukarki neseserowej AXED.
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ï

ï

Pod≥πczajπc Workabouta z pakietem akumulatorÛw do zasilacza sieciowego
o napiÍciu wyjúciowym 10V 150 mA zachowujπc odpowiedniπ polaryzacjÍ
poprzez konwerter LIF oferowany przez producenta.
Umieszczajπc pakiet akumulatorÛw w gnieüdzie stacji dokujacej.

§ OSTRZEØENIE: AkumulatorÛw NiCd i NiMH nie wolno ≥adowaÊ w temperaturach
poniøej 0∞C. £adowanie w takich temperaturach moøe doprowadziÊ do uszkodzenia
(rozerwania) akumulatora.
Wszystkie stacje ≥adujπce oferowane przez producenta ≥adujπ akumulatory
kontrolujπc ich temperaturÍ.

Zuøycie energii
Zuøycie energii przez komputer Workabout w znacznym stopniu zaleøy od rodzaju
uøywanej aplikacji i wspÛ≥pracujπcych z nim urzπdzeÒ zewnÍtrznych.
Waøne: W≥πczenie podúwietlenia ekranu znacznie skraca øywotnoúÊ baterii i
akumulatorÛw.
Workabout, gdy nie jest uøywany, wy≥πcza siÍ automatycznie przed≥uøajπc øywotnoúÊ
ürÛde≥ zasilania. Fabrycznie ustalony czas, po ktÛrym to nastÍpuje, wynosi 5 minut.
Automatyczne wy≥πczenie podúwietlenia nastÍpuje po upywie 2 minut. Obydwa
parametry mogπ byÊ zmienione przez uøytkownika w menu Workabouta.
§ Automatyczne wy≥πczenie Workabouta nie powoduje utraty danych. Po powtÛrnym
w≥πczeniu, komputer rozpoczyna pracÍ w punkcie, w ktÛrym nastπpi≥o automatyczne
wy≥πczenie.
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Co siÍ dzieje przy obniøonym poziomie napiÍcia zasilajπcego?
W przypadku, gdy poziom napiÍcia jednej z baterii jest niewystarczajπcy dla prawid≥owej pracy, komputer sygnalizuje ten fakt wyúwietlajπc na ekranie komunikat
w jÍzyku angielskim (jest to procedura systemowa)
ÑMain battery lowî lub ÑMain battery very lowî
(Bateria g≥Ûwna s≥aba bπdü bardzo s≥aba)
W takim przypadku komputer dysponuje jeszcze wystarczajπcym zapasem energii,
aby wyúwietlaÊ informacje na ekranie i przyjmowaÊ dane wprowadzane z klawiatury. Jest ono jednak zbyt ma≥e, aby zapisywaÊ je w pamiÍci SSD lub przesy≥aÊ do
urzπdzeÒ zewnÍtrznych, takich jak np. drukarka.
Komunikaty dotyczπce baterii podtrzymujπcej:
ÑBackup battery lowî lub ÑBackup battery very lowî
(Bateria podtrzymania pamiÍci jest s≥aba bπdü bardzo s≥aba), a takøe:
Replace backup battery (WymieÒ bateriÍ podtrzymania).
Workabout uznaje, øe bateria jest bardzo s≥aba i jest konieczna jej wymiana. S≥aba
bateria nie podtrzymuje pamiÍci komputera. Przy wyjÍciu baterii g≥Ûwnych moøe
nastπpiÊ skasowanie pamiÍci komputera.
Jeúli baterie sπ s≥abe, komunikaty te pojawiajπ siÍ podczas pracy, w kaødym miejscu programu, a takøe przy kaødorazowym w≥πczeniu komputera.
Ponadto informacje o stanie baterii moøna uzyskaÊ w kaødym miejscu programu
naciskajπc jednoczeúnie kombinacje klawiszy CTRL + SHIFT + B.
Komputer moøe wy≥πczyÊ siÍ samoczynnie, jeúli korzystamy z niego mimo komunikatÛw o s≥abym stanie baterii g≥Ûwnej ÑMain battery lowî. Ostatecznie, s≥abe baterie
g≥Ûwne uniemoøliwiajπ uruchomienie komputera.
Przed tymi problemami moøemy siÍ uchroniÊ wymieniajπc niezw≥ocznie baterie,
przy pojawieniu siÍ takiego komunikatu.
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W≥πczanie i wy≥πczanie komputera
Komputer moøna w≥πczyÊ natychmiast po w≥oøeniu baterii lub pod≥πczeniu zasilania zewnÍtrznego.
W≥πczanie: nacisnπÊ klawisz On. Komputer bÍdzie kontynuowaÊ pracÍ od momentu,
w ktÛrym zosta≥ ostatnio wy≥πczony.
Wy≥πczanie: nacisnπÊ klawisz Off
§ Wy≥πczony komputer nie traci øadnych danych wczeúniej w nim zapisanych.
Workabout przechodzi w stan Ñczuwaniaî, w ktÛrym ekran, wewnÍtrzne porty rozszerzajπce i procesor sπ nieaktywne. WyjÍcie obu baterii (g≥Ûwnych i podtrzymania) spowoduje utratÍ wszystkich danych zapisanych w pamiÍci wewnÍtrznej i na
dysku wewnÍtrznym M.
Workabout wy≥πczy siÍ automatycznie po okreúlonym czasie bezczynnoúci. Ustawiony fabrycznie czas ten wynosi 5 minut, ale moøe byÊ zmieniany w zaleønoúci od
uøywanej aplikacji.

Pierwsze w≥πczenie komputera
W≥πczony po raz pierwszy komputer wyúwietla na ekranie krÛtko komunikat o prawach autorskich poszukujπc w tym czasie na wszystkich dyskach (wewnÍtrznych
i obu SSD) pliku startowego (Startup).
§ Plik startowy (Startup) jest plikiem wsadowym zawierajπcym polecenia systemowe konieczne do ustawienia systemu i pracy rÛønych aplikacji. WiÍcej informacji na
ten temat jest w nastÍpnym rozdziale ÑUøytkowanie zaawansowaneî.
Po znalezieniu pliku startowego komputer wykonuje automatycznie zawarte w nim
polecenia. Na ekranie wyúwietlane sπ odpowiednie komunikaty co naleøy robiÊ.
Jeúli plik startowy nie zostanie odnaleziony, zostanie wyúwietlony nastÍpujπcy komunikat:
Insert Startup (autoexec) SSD and press Enter (w≥Ûø startowy SSD i naciúnij Enter).
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Po≥πczenie Workabouta z komputerem PC
1. Po≥πcz komputer PC z Workaboutem kablem do transmisji danych tzw. Null modem.
Wtyczka øeÒska 9 pin
Wtyczka øeÒska 9 pin
1 moøe byÊ zwarty z pinem 6 w tej samej wtyczce
2 RxD ÖÖÖÖÖÖÖÖ 3 TxD
3 TxD ÖÖÖÖÖÖÖÖ 2 RxD
4 DTR ÖÖÖÖÖÖÖÖ 6 DSR
5 GND ÖÖÖÖÖÖÖÖ 5 GND
6 DSR ÖÖÖÖÖÖÖÖ 4 DTR
7 RTS ÖÖÖÖÖÖÖÖ 8 CTS
8 CTS ÖÖÖÖÖÖÖÖ 7 RTS
9 wolny
Po≥πczenia moøna dokonaÊ wykorzystujπc port A Workabouta lub port szeregowy RS232 stacji dokujπcej. W komputerze PC bÍdzie to port COM1 do COM4.
2. Ustaw Remote link w Workaboucie

Remote link
Baud rate
Port
Parameters

- zdalne po≥πczenie
- szybkoúÊ transmisji w bodach
- port komunikacyjny
- parametry pracy
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PrÍdkoúÊ transmisji ustawiona na Workaboucie musi byÊ taka sama jak wybrana w programie komunikacyjnym na PC.
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3.

Zainstaluj na komputerze PC oprogramowanie do transmisji danych.
Oprogramowanie takie dla systemu operacyjnego:
DOS nazywa siÍ RCOM (rcom.zip - 995kB);
WINDOWS nazywa siÍ PSIWIN (psiwin.zip 25,3 MB);
i instrukcje instalacji i obs≥ugi dostÍpne sπ na stronie internetowej
www.axed.com.pl

4.

Jeúli po≥πczenie zostanie nawiπzane to indykator transmisji danych, umieszczony
w prawej czÍúci ekranu Workabouta (jeúli zosta≥ uprzednio uaktywniony) bÍdzie
siÍ porusza≥. Dotyczy takøe wskaünika umieszczonego w prawym dolnym rogu
ekranu okna Windows w PC.

Usuwanie niesprawnoúci
W przypadku wystπpienia niesprawnoúci w dzia≥aniu, naleøy przeczytaÊ poniøsze
uwagi i postÍpowaÊ zgodnie z nimi. Jeúli to nie pomoøe, naleøy zwrÛciÊ siÍ do
serwisu o pomoc.

Komputer nie w≥πcza siÍ
W≥πczajπc po raz pierwszy komputer, przez pewien czas ekran jest nieaktywny.
Jeúli po up≥ywie tego czasu nic nie pojawia siÍ na ekranie, naleøy sprÛbowaÊ ustawiÊ
kontrast odpowiednim klawiszem.
Jeúli to nie pomoøe, naleøy sprawdziÊ zasilanie: czy baterie sπ dobre, akumulatory
w pe≥ni na≥adowane, bezpiecznik nie przepalony. Przy przepalonym bezpieczniku
naleøy komputer odes≥aÊ do serwisu.
Jeúli nie pomogπ powyøsze czynnoúci, wykonywana aplikacja moøe mieÊ
niew≥aúciwie ustawiony kontrast i wÛwczas naleøy zwrÛciÊ siÍ do jej autora po pomoc.

Ekran zbyt ciemny, niew≥aúciwy kontrast
UstawiÊ kontrast ekranu przy pomocy klawisza kontrastu

BrzÍczyk
BrzÍczyk powiadamia düwiÍkiem przy prÛbie wprowadzenia zbyt wielu znakÛw
w niedozwolonym miejscu np. nazwy pliku w oknie dialogowym. G≥oúnoúÊ jest
sterowana ustawieniami opcji Sound w aplikacji System screen (ekran systemowy).

Komputer wy≥πcza siÍ
Naleøy sprawdziÊ poprawnoúÊ zasilania bateryjnego, prawid≥owoúÊ pod≥πczenia LIF
konwertera lub innego zasilania zewnÍtrznego. Jeúli zasilanie jest prawid≥owe,
komputer moøe mieÊ ustawiony zbyt krÛtki czas automatycznego wy≥πczania siÍ.
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NiektÛre klawisze nie dzia≥ajπ
Moøe byÊ wiele przyczyn nie dzia≥ania klawiszy. NajczÍúciej zaleøy to od konkretnej
aplikacji, bo moøe ona nie pozwalaÊ na ich uøycie lub nie rozpoznawaÊ ustawieÒ
klawiatury danego kraju.

Komputer nie wy≥πcza siÍ automatycznie
NajczÍúciej przyczynπ tego jest aplikacja, ktÛra nie pozwala na dzia≥anie tej funkcji.
W takim przypadku naleøy skontaktowaÊ siÍ z autorem aplikacji.
Waøne: Naleøy upewniÊ siÍ wczeúniej, øe funkcja ta nie jest wy≥πczona. W przeciwnym wypadku w pozostawionym przez d≥uøszy okres czasu przez nieuwagÍ komputerze wy≥adujπ siÍ ca≥kowicie obie baterie. Zostanπ utracone wszystkie dane,
a powtÛrne uøycie Workabouta stanie siÍ moøliwe dopiero po wymianie baterii lub
akumulatorÛw na w pe≥ni sprawne.

Komunikaty ÑMemory fullî, ÑNo system memoryî lub ÑDisk fullî
Powyøsze komunikaty oznaczajπ odpowiednio ÑpamiÍÊ zape≥nionaî, Ñbrak pamiÍci
systemowejî lub Ñdysk zape≥nionyî. Pierwszy informuje, øe pamiÍÊ wewnÍtrzna komputera jest prawie ca≥kowicie zape≥niona danymi dysku wewnÍtrznego. Pracujπcy
komputer wymaga trochÍ miejsca w pamiÍci do wyúwietlania rÛønych informacji.
PrÛba wprowadzenia nowych informacji nie uda siÍ bez zwolnienia czÍúci pamiÍci.
Nie obawiaj siÍ zape≥nienia pamiÍci wewnÍtrznej, poniewaø wczeúniej zapisane informacje na dysku wewnÍtrznym sπ zawsze bezpieczne.
Przy wystπpieniu takiego komunikatu naleøy zwolniÊ czÍúÊ pamiÍci w nastÍpujπcy
sposÛb:
ï
otworzyÊ kaødy z plikÛw aplikacji Data na dysku wewnÍtrznymi, uøyÊ opcji
Compress file z menu File, a nastÍpnie zamknπÊ kaødy ze skompresowanych
plikÛw. Uwolni to pamiÍÊ uøywanπ przez usuniÍte lub edytowane informacje.
ï
W pamiÍci wewnÍtrznej kaødy plik lub aplikacja jest otwarta i dlatego naleøy je
zamknπÊ, jeúli nie sπ uøywane. W tym celu przy pomocy klawiszy Psion + Tab
naleøy przejúÊ przez wszystkie aplikacje i zamknπÊ je korzystajπc z opcji Exit.
Jeúli opcja ta nie dzia≥a, naleøy uøyÊ rÛwnoczeúnie klawiszy Psion ñ Esc.
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ï
ï
ï

UsunπÊ niepotrzebne pliki na dysku wewnÍtrznym
Inne pliki przekopiowaÊ na SSD, a nastÍpnie usunπÊ z dysku wewnÍtrznego.
Czasami moøna odzyskaÊ pewnπ iloúÊ pamiÍci (tymczasowo) przez przejúcie
do otwartej aplikacji, na przyk≥ad Data base i uøycie opcji Copy text do moøliwie ma≥ego fragmentu tekstu. Spowoduje to wpisanie tej informacji do schowka
i usuniÍcie zapisanej wczeúniej informacji.

§ Przy edytowaniu duøego pliku a nastÍpnie otworzeniu ma≥ego, edytor programu
w pewnych warunkach moøe zajπÊ wiÍcej pamiÍci wewnÍtrznej niø to potrzeba dla
nowego pliku. W takim przypadku plik naleøy zamknπÊ i ponownie go otworzyÊ.
IloúÊ wolnej i zajÍtej pamiÍci w pamiÍci wewnÍtrznej moøna sprawdziÊ przy pomocy opcji Memory info z menu Info ekranu systemowego. Przy pomocy klawiszy
oraz
moøna ustaliÊ zajÍtπ i wolnπ czÍúÊ pamiÍci dysku wewnÍtrznego, plikÛw bazy danych itp. PojemnoúÊ pamiÍci okreúla siÍ w kilobajtach ñ K. W 1K pamiÍci moøna zapisaÊ oko≥o 1000 znakÛw.

Trudnoúci z menu
W nastÍpujπcych sytuacjach klawisz Menu nie powoduje pojawienia siÍ menu:
ï
w trakcie wyúwietlania dialogu na ekranie,
ï
w trakcie wyúwietlania okna Help (pomoc),
ï
w trakcie wyúwietlania komunikatÛw pe≥noekranowych takich jak alarmy i b≥Ídy
dotyczπce dyskÛw.

Blokowanie siÍ Workabouta
Jeúli aplikacja zawiesi siÍ (np. nie reaguje na znaki z klawiatury itp.). naleøy zresetowaÊ komputer zgodnie z regu≥ami w czÍúci Resetowanie komputera podanymi
dalej w niniejszym rozdziale. Jeúli nie uda siÍ zapisaÊ informacji z dysku wewnÍtrznego na dysk SSD, naleøy skontaktowaÊ siÍ z autorem aplikacji przed prÛbπ zresetowania komputera.

29

Trudnoúci z dyskami SSD
Regu≥π jest, aby nie wyjmowaÊ dyskÛw SSD z komputera w trakcie zapisu danych.
Jeúli wyjmuje siÍ dysk SSD w trakcie zapisu na niego danych, pojawia siÍ komunikat
øπdajπcy wymiany dysku. Przyk≥adowo, jeúli dysk SSD zosta≥ nazwany Ñbackupî
pojawi siÍ komunikat: Please replace volume Ñbackupî.
Naleøy wtedy ponownie w≥oøyÊ dysk i powtÛrzyÊ operacjÍ zapisu lub jej zaniechaÊ.
Workabout nie bÍdzie funkcjonowa≥ poprawnie dopÛki nie zostanπ przeprowadzone
opisane czynnoúci.
Waøne: Jeúli plik by≥ zapamiÍtywany lub zapisywany, to wybranie opcji zaniechania
prawie zawsze prowadzi do jego uszkodzenia i nieprzydatnoúci. Taki plik naleøy
skasowaÊ.
Komunikat Media is corrupt (uszkodzony noúnik) oznacza niemoøliwoúÊ odczytania
struktury dysku przez komputer. Taki komunikat pojawi siÍ przy niesformatowanym
dysku. Jeúli dysk jest sformatowany, naleøy go wyjπÊ, powtÛrnie w≥oøyÊ i powtÛrzyÊ
czynnoúci. Jeúli nadal Workabout nie ma dostÍpu do zapisanych na dysku informacji,
moøe to byÊ jego mechaniczne uszkodzenie. WÛwczas naleøy skontaktowaÊ siÍ z
serwisem.

Trudnoúci z transmisjπ danych do komputera PC
WymianÍ danych miÍdzy komputerem Workabout a PC obs≥uguje wbudowana
aplikacja LINK. Jej w≥πczenie nastÍpuje komendπ Remote Link z poziomu zak≥adki
SPEC.
W przypadku trudnoúci z nawiπzaniem po≥πczenia miÍdzy komputerami naleøy
zamknπÊ aplikacjÍ LINK komendπ Remote Link - Off. Jeúli po≥πczenie jest
realizowane przez port LIF naleøy takøe mechanicznie od≥πczyÊ wtyk. NastÍpnie
naleøy ponownie wsunπÊ wtyk i uruchomiÊ aplikacjÍ LINK komendπ Remote Link On. Naleøy zwrÛciÊ szczegÛlnπ uwagÍ na ustawienia portu oraz szybkoúci transmisji
danych.
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Pliki chronione has≥em
W przypadku zapomnienia has≥a zabezpieczajπcego jakiú plik w arkuszu
kalkulacyjnym, nie bÍdzie moøna otworzyÊ tego pliku.
Jeúli jest to jedyny plik arkusza kalkulacyjnego (nazwany jeszcze do tego Sheet), to
aby by≥o moøliwe ponowne korzystanie z tej aplikacji, naleøy utworzyÊ nowy plik
i uøywaÊ go zamiast tej aplikacji. W tym celu naleøy ustawiÊ podúwietlenie poniøej
ikony aplikacji Arkusz w Ekranie systemowym i przy pomocy opcji New file w menu
File utworzyÊ nowy plik i nadaÊ mu jakπú innπ nazwÍ. Jednakøe dostÍp do pliku
chronionego zapomnianym has≥em nie bÍdzie moøliwy do momentu odtworzenia
tego has≥a.
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Resetowanie Workabouta
Normalnie nie ma potrzeby resetowania Workabouta. WiÍkszoúÊ aplikacji tak dzia≥a,
øe automatycznie wy≥πczajπ siÍ w przypadku jakichkolwiek nieprawid≥owoúci i bez
jakiegokolwiek wp≥ywu na dane w pamiÍci wewnÍtrznej (RAM) lub na dysku
wewnÍtrznym M:. Jednakøe wyjπtkowo, gdy aplikacja dzia≥a üle i Workabout nie
reaguje na znaki wprowadzane z klawiatury, komputer wymaga zresetowania.
Jeúli aplikacja przesta≥a dzia≥aÊ, naleøy sprÛbowaÊ dokonaÊ miÍkkiego resetu
w sposÛb nastÍpujπcy:
ï

NacisnπÊ rÛwnoczeúnie klawisze Psion ñ Ctrl ñ Del
Po ponownym w≥πczeniu komputera bÍdzie s≥yszalny sygna≥ düwiÍkowy, na
krÛtko wyúwietli siÍ informacja o prawach autorskich i zostanie uruchomiona
procedura startowa. Wszystkie dane w pamiÍci wewnÍtrznej na dysku M:
powinny zostaÊ zachowane.

Jeúli jednak to nie pomog≥o, naleøy dokonaÊ twardego resetu w sposÛb nastÍpujπcy:
ï NacisnπÊ rÛwnoczeúnie klawisze Shift + Psion + Ctrl + Del.
Po tej operacji nastÍpuje pe≥ne zresetowania komputera ñ zostajπ utracone wszystkie
dane w pamiÍci wewnÍtrznej i na dysku wewnÍtrznym.
Resetu twardego naleøy dokonywaÊ tylko wtedy, jeúli miÍkki nie da≥
pozytywnego rezultatu.
Jeúli i reset twardy nie pomoøe, naleøy dokonaÊ tzw. prze≥adowania komputera
(reboot). W tym celu naleøy wyjπÊ wszystkie ürÛd≥a zasilania z komputera na kilka
minut. RÛwnieø i w tym wypadku zostajπ utracone wszystkie dane w pamiÍci
wewnÍtrznej i na dysku wewnÍtrznym.
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4
Aplikacje wbudowane
Niniejszy rozdzia≥ opisuje nastÍpujπce aplikacje, ktÛre fabrycznie na
sta≥e sπ zainstalowane w komputerze:
ï
ï

ï
ï

ï
ï

Ekran systemowy (System screen) pe≥niπcy rolÍ Ñwejúciaî do
innych wbudowanych aplikacji.
Baza danych (Data), aplikacja bazodanowa, ktÛrej moøna uøywaÊ
jak system kart indeksowanych do gromadzenia rÛønych
informacji, np. nazwisk i adresÛw.
Kalkulator (Calc) ñ aplikacjÍ bÍdπcπ kalkulatorem naukowym,
uøywanym jak kalkulator kieszonkowy.
Arkusz kalkulacyjny (Sheet) ñ aplikacjÍ do tworzenia tabel,
wykonywania wzajemnie zaleønych obliczeÒ i przedstawiania
wyliczeÒ w formie graficznej.
Edytor programÛw (Program editor) ñ aplikacjÍ s≥uøπcπ do pisania
i kompilacji w≥asnych programÛw na komputer Workabout.
Komunikacja (Comms) - program komunikacyjny emulujπcy terminal i pozwalajπcy na ≥πczenie Workabouta z innymi komputerami
i urzπdzeniami.
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Wprowadzenie
Aplikacje wbudowane na sta≥e do komputera Workabout, jakkolwiek w pe≥ni funkcjonalne, majπ na celu jedynie pokazanie moøliwoúci i elastycznoúci innych aplikacji tworzonych dla tego komputera.
W celu wywo≥ania aplikacji wbudowanych, naleøy w Ekranie startowym (z logo
firmy Psion) wybraÊ Menu a nastÍpnie Ekran systemowy (System screen).

Ekran systemowy
Ekran systemowy (System screen) pokazuje ikony wszystkich wbudowanych aplikacji ñ przedstawia je poniøszy rysunek.

Menu i dialogi
Wszystkie wbudowane aplikacje, ≥πcznie z Ekranem systemowym, posiadajπ menu
i dialogi umoøliwiajπce wprowadzanie poleceÒ. Kaøda z opcji posiada skrÛt klawiaturowy
bÍdπcy kombinacjπ odpowiednich przyciskÛw. SkrÛty pozwalajπ na szybkie przejúcie
do øπdanego menu.
Organizacja menu i opcji podobna jest do standardÛw znanych z aplikacji dla systemu
Windows, co znacznie u≥atwia pos≥ugiwanie siÍ komputerem Workabout.
Klawisze
i
s≥uøπ do poruszania siÍ miÍdzy zak≥adkami, a klawisze
do
poruszania siÍ pomiÍdzy poszczegÛlnymi opcjami.
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Menu w Ekranie systemowym zawiera 6 zak≥adek:
ï

Plik (File) - pozwala na zarzπdzanie plikami.
Nowy plik
Kopiuj plik
UsuÒ plik
ZmieÒ nazwÍ pliku
Archiwizacja plikÛw
Przywracanie plikÛw

ï

Utworzenie nowego pliku
Kopiowanie pliku
Usuwanie pliku
Zmiana nazwy pliku
Tworzenie kopii zapasowych plikÛw
Przywracanie pierwotnej postaci plikÛw

Dysk (Disk) - pozwala na zarzπdzanie katalogami i dyskami.
Katalog
UtwÛrz katalog
UsuÒ katalog
Formatuj dysk
Nazwij dysk
Kopiuj dysk

ï

-

-

Informacja o katalogach
Tworzenie nowego katalogu
Usuwanie katalogu
Formatowanie dysku
Tworzenie nazwy dysku
Kopiowanie zawartoúci dysku

Aplikacje (Apps) - s≥uøy do instalowania nowych aplikacji, usuwania juø niepotrzebnych i zamykania ich.
Instaluj
Instaluj standardowe
UsuÒ
Zamknij program
Zamknij wszystkie prog.
BezwzglÍdne zamkniÍcie prog. -

Instalacja programÛw
Instalacja programÛw z ROMíu
Usuwanie programÛw
Zamykanie programu
Zamykanie wszystkich programÛw
ZamkniÍcie prog.w przypadku awarii
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ï

Informacje (Info) - s≥uøy do pokazywania informacji o zasilaniu, dyskach
i pamiÍciach komputera.
Aktualizacja list
Informacja o pamiÍci
Informacja o dysku
Wersja

ï

-

Odúwieøenie ekranu systemowego
Podaje informacje o stanie pamiÍci
Podaje infromacje o stanie dyskÛw
Podaje info o wersji systemu operacyjnego

Specjalne (Spec) - uøywana miÍdzy innymi do ustalania sposobu domyúlnego
wyúwietlania informacji.
Ustaw preferencje Zdalne po≥πczenie UtwÛrz nowπ listÍ PowiÍksz
Pomniejsz
Wyjdü
-

ï

Ustawienie preferencji pracy
Ustanowienie po≥. ze zdalnym urzπdz.
Tworzenie nowego zbioru
PowiÍkszenie czcionki
Pomniejszenie czcionki
Wyjúcie z ekranu systemowego

Kontrola (Ctrl) - uøywana do zmiany ustawieÒ systemu.

Konfiguracja systemuÖUstaw czas i datÍ
Ustaw dysk domyúlny Procesor komend
-
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Ustawienie systemu operacyjnego
Ustawienie czasu i daty
Ustawienie dysku domyúlnego
Wywo≥ywanie procesora komend

Po wybraniu zak≥adki kontroli i nastÍpnie konfiguracji systemu mamy dostÍp do
dalszych ustawieÒ systemowych. DostÍp do nich nastÍpuje po wciúniÍciu
klawisza Enter.

ï

ï

ï
ï

ï
ï
ï
ï
ï

DüwiÍk - okreúla düwiÍki, jakie aplikacja moøe generowaÊ za poúrednictwem
brzÍczyka. Poczπtkowo wszystkie düwiÍki sπ w≥πczone (On). Wszystkie lub
tylko niektÛre z nich moøna jednak wy≥πczyÊ lub zmieniÊ ich g≥oúnoúÊ.
Wy≥πczanie automatyczne - powoduje samoczynne wy≥πczenie siÍ komputera
po ustalonym okresie czasu. OpcjÍ tÍ moøna wy≥πczyÊ lub zmieniÊ okres czasu, po ktÛrym komputer siÍ wy≥πczy.
§ Waøne: Nie powinno siÍ wy≥πczaÊ tej funkcji przy zasilaniu komputera
z baterii lub akumulatorÛw. Jeúli przez zapomnienie nie wy≥πczy siÍ komputera,
moøe to doprowadziÊ do ca≥kowitego roz≥adowania obu ürÛde≥ zasilania i tym
samym utraty wszystkich danych. W takim przypadku komputera nie da siÍ
powtÛrnie uruchomiÊ bez wymiany ürÛde≥ zasilania na w pe≥ni sprawne.
Ustawienie poziomu odúwieøania informacji o stanie akumulatorÛw.
W≥πczenie trybu pracy klawiatury obs≥ugujπcej znaki przedstawione øÛ≥tym kolorem. Znaki te wywo≥uje siÍ z klawiszem Psion. RÛwnoczeúnie zostaje wy≥πczona funkcja klawisza Psion obs≥ugujπca skrÛty klawiszowe.
Tryb pracy procesora zgodny ze starszymi wersjami Workabouta (1MB).
Ustawianie aktualnego czasu i daty w systemie.
Ustawienie zawartoúci okna statusu.
Ustawienie waluty oraz sposobu przedstawiania separatora liczb.
Ustawienie sposobu wyúwietlania i formatu jednostek matematycznych.
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OgÛlne cechy aplikacji
Poniøej opisano wspÛlne cechy wszystkich aplikacji wbudowanych fabrycznie.

Okna stanu
Wybrane aplikacje i ekran systemowy majπ moøliwoúÊ pokazywania okna stanu po
prawej stronie ekranu. Przedstawiane sπ w nim takie informacje jak: w≥πczenie duøych
liter, data i czas, niskie napiÍcie baterii, obecnoúÊ dyskÛw SSD oraz po≥πczenie ze
zdalnym urzπdzeniem.
Wciskanie klawisza Menu przy wciúniÍtym klawiszu Ctrl powoduje pojawianie siÍ
okna stanu lub zmianÍ jego rozmiarÛw.
We wszystkich aplikacjach rÛwnoczesne wciúniÍcie klawiszy Psion ñ Menu
powoduje krÛtkotrwa≥e pojawianie siÍ okna stanu.
ó w≥πczenie duøych liter ñ CAPS,
ó po≥πczenie ze zdalnym urzπdzeniem,
ó wskaünik niskiego napiÍcia baterii,
ó obecnoúÊ kart pamiÍci A oraz B,
ó godzinÍ oraz datÍ.
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Pomoc (Help)
Wszystkie wbudowane aplikacje majπ w≥asny modu≥ Pomocy. Indeks tematÛw
Pomocy wywo≥uje siÍ kombinacjπ klawiszy Shift ñ Esc. PoszczegÛlne tematy
wybiera siÍ klawiszami
, ich treúÊ klawiszem Enter. Jeúli tekst nie mieúci siÍ
na ekranie, w jego prawym, dolnym rogu pojawia siÍ ma≥a strza≥ka. Wyúwietlany
tekst moøna przewijaÊ w pionie. Klawiszem Esc przechodzi siÍ na kolejne, wyøsze
poziomy pomocy.

Otwieranie i zamykanie aplikacji
Uruchamianie kaødej z wbudowanych aplikacji odbywa siÍ przez podúwietlenie jej
ikony w Ekranie systemowym i wciúniÍcie Enter. Aktywna aplikacja na ekranie
systemowym jest zaznaczona wyt≥uszczonym drukiem. Moøna jπ zamknπÊ z poziomu
ekranu systemowego naciskajπc przycisk Del. Gdy na ekranie wyúwietlana jest
aplikacja moøna jπ zamknπÊ przez uøycie opcji Exit lub Psion - X.

Wycinanie (Cut), Kopiowanie (Copy), Wklejanie (Paste) oraz
Kasowanie (Delete) i Odtworzenie (Undelete)
Naleøy pamiÍtaÊ, øe w komputerze Workabout operacje Wycinania oraz Kasowania
sπ toøsame.
ï
Przy kopiowaniu podúwietlonej informacji poleceniem Copy (jak np. Copy text),
informacja jest kopiowana do schowka (Clipboard). Pozwala to na jej
wielokrotnie Wklejanie (Paste) poleceniem Insert... (np. Insert text ñ wstaw
tekst). W arkuszu kalkulacyjnym bÍdzie to polecenie Paste (wklej).
ï
Przy kasowaniu podúwietlonej informacji klawiszem Delete, usuwana jest ona
z pliku i jednoczeúnie chowana do schowka. (Tak samo dzieje siÍ, gdy usuwamy
czÍúÊ linii klawiszami Psion + Delete lub Shift + Psion + Delete. Przy usuwaniu
pojedyÒczego znaku nie jest on przenoszony do schowka.
Dlatego jeúli jakaú informacja zostanie usuniÍta przypadkowo, istnieje moøliwoúÊ
uøycia opcji Insert... w celu jej odtworzenia.
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Kaøda aplikacja korzysta z w≥asnego schowka i przy kopiowaniu lub kasowaniu
informacji, informacja wczeúniejsza przechowywana w schowku zostanie utracona.
Istnieje jednakøe moøliwoúÊ skasowania podúwietlonej informacji bez utraty
informacji aktualnie znajdujπcej siÍ w schowku; w tym celu naleøy rÛwnoczeúnie
uøyÊ klawiszy Shift + Delete. Nie da siÍ tego jednak zrobiÊ w arkuszu kalkulacyjnym.
Schowka moøna takøe uøyÊ do kopiowania i wklejania informacji pomiÍdzy dwoma
plikami tej samej aplikacji; naleøy skopiowaÊ informacjÍ, otworzyÊ drugi plik i wkleiÊ
do niego informacjÍ. Do kopiowania informacji miÍdzy rÛønymi typami plikÛw naleøy
uøyÊ opcji Bring.

W≥aúciwoúci ekranu
Zawijanie tekstu
Standardowo wyúwietlany tekst nie jest zawijany na koÒcu ekranu po prawej stronie.
Jednakøe, gdy jest to wymagane, we wszystkich aplikacjach moøna wybraÊ takπ
opcjÍ. Przyk≥adowo, w zak≥adce Special menu aplikacji Procesora komend istnieje
moøliwoúÊ w≥πczenia lub wy≥πczenia tej opcji ñ Wrap on/off.

Ustawianie opcji ëZoomí ñ PowiÍkszenie/Zmniejszenie
Opcje Zoom in (PowiÍkszenie) i Zoom out (Zmniejszenie) w poszczegÛlnych
aplikacjach s≥uøπ do wybrania jednej z czterech wielkoúci znakÛw uøywanych w komputerze
Workabout. Zmianie wielkoúci znakÛw towarzyszy zmiana iloúci informacji
przedstawianej na ekranie.
Moøliwe sπ nastÍpujπce kombinacje wielkoúci znakÛw i ich liczby podawanych na
ekranie:
Ustawienie Zoom
IloúÊ znakÛw
IloúÊ linii
Rozmiar znakÛw
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1
29
9
8

2
27
7
11

3
23
6
13

4
18
5
16

Wymienione cztery wielkoúci znakÛw moøna ustawiaÊ w Ekranie systemowym
i w Procesorze komend przy uøyciu klawiszy Psion-Z i Shift-Psion-Z;
zaimplementowane sπ wszystkie wielkoúci oprÛcz najmniejszej. Edytor tekstu
wywo≥any komendπ Edit rÛwnieø pozwala na zmianÍ rozmiaru znakÛw. Ponadto
Procesor komend umoøliwia wybranie najmniejszego rozmiaru znakÛw ñ 6 przy 39
znakach w 12 liniach.

SkrÛty klawiszowe
Poniøej podano funkcje specjalne wywo≥ywane kombinacjπ klawiszy. Funkcje specjalne nie sπ zaznaczone na klawiszach.
KOMBINACJA

FUNKCJA

ZASTOSOWANIE

APLIKACJA

Jednoczesne wybranie tych klawiszy pozwala
na prze≥πczanie pomiÍdzy uruchomionymi aplikacjami. Dzia≥a przy minimum dwÛch uruchomionych aplikacjach.

DUØE LITERY

Wybranie duøych liter.

HELP (POMOC) Zaleøy od aplikacji, pozwala na wyúwietlenie
tekstu pomocy dla pracujπcej aplikacji.
INDEKS
POMOCY

Wyúwietla indeks pomocy dla aktualnej aplikacji.

INFORMACJA
O ZASILANIU

Wyúwietla informacje o aktualnym stanie zasilania.

41

KLAWISZ/KOMBINACJA

DZIA£ANIE
UsuniÍcie okienka pomocy z ekranu
Sam nic nie powoduje. Uøywany ≥πcznie z innymi
klawiszami dla wywo≥ania dodatkowych znakÛw i
funkcji. Te kombinacje zapisywane sπ przyk≥adowo
w instrukcji jako Psion ñ X.
Uøycie Tab w liniach dialogu, gdzie wpisano nazwÍ
pliku, wyúwietla dialog wyboru plikÛw. Klawiszami
moøna poruszaÊ siÍ pomiÍdzy plikami
katalogu, klawiszami
pomiÍdzy rÛønymi
dyskami. Po wybraniu øπdanego pliku lub dysku,
klawiszem Enter wpisuje siÍ jego nazwÍ w linii
dialogu. NaciúniÍcie klawiszy Ctrl ñ Tab na wybranym
pliku w Ekranie systemowym powoduje wyúwietlenie
úcieøki dostÍpu do niego w dialogu Pokaø listÍ
plikÛw. Wyjúcie z tego okna dialogowego nastÍpuje
klawiszem. Enter i pojawia siÍ ponownie dialog
wyboru plikÛw.
ZamkniÍcie aktywnej aplikacji.
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Data ñ baza danych
W bazie danych komputera Workabout kaøde
pole wpisywania informacji nazwane jest liniπ.
Linia oznaczona jest nazwπ informacji, ktÛra
ma byÊ w niej wpisana. Opcja Edit labels w
Menu tej aplikacji pozwala na zmianÍ standardowej nazwy linii na odpowiadajπcπ
zapisanej w niej informacji. Nazwy linii moøna ukryÊ lub przywrÛciÊ przy pomocy
opcji Hide/Show labels z menu Display.

Dodawanie, aktualizacja i usuwanie wpisÛw
Przy pierwszym uøyciu aplikacji Data (Baza danych), pojawia siÍ ekran Add (Dodaj) pozwalajπcy od razu wpisaÊ nowe nazwy i adresy.
Po zakoÒczeniu wpisu kombinacjπ klawiszy Shift + Psion-F moøna przejúÊ do ekranu
Find (Wyszukiwanie). Aby zmieniÊ wpis, naleøy go odszukaÊ i przejúÊ do ekranu
Update (aktualizacja) przy pomocy klawiszy Shift + Psion + C.
Kaødej z wymienionych wyøej czynnoúci odpowiada inny ekran, ktÛrego wyboru
dokonuje siÍ w opcji Entry (Wpis) menu tej aplikacji.
W celu usuniÍcia ca≥ego wpisu, naleøy go odnaleüÊ i uøyÊ klawiszy Psion-D (lub
wybraÊ opcjÍ Delete entry (Kasuj wpis) w opcji Edit (Edytuj) menu tej aplikacji
wzglÍdnie uøyÊ klawisza Delete wywo≥ujπcego odpowiedni dialog, w ktÛrym naleøy
potwierdziÊ zamiar skasowania wpisu.
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Wyszukiwanie
WyszukiwaÊ wpis lub zawartπ w nim informacjÍ moøna jedynie w ekranie Find.
Wyszukiwanie wed≥ug wprowadzonego s≥owa kluczowego odbywa siÍ w kaødej linii
kaødego z wpisÛw, o ile nie ograniczyliúmy tego do konkretnej linii przy pomocy
opcji Find by label zak≥adki Find w menu aplikacji Data; w takim przypadku w polu
wpisu poszukiwanego wyrazu na dole ekranu pojawia siÍ nazwa linii, w ktÛrej dokonuje siÍ wyszukiwania np. Find zastπpione zostanie wyrazem Name (nazwa).
Znaleziony wpis zostaje wyúwietlony na ekranie, a jeúli jest ich wiÍcej, moøna je
przeglπdaÊ przy uøyciu klawisza Enter. Jeúli nie znaleziono wpisu lub nie ma juø
nastÍpnych, pojawia siÍ odpowiednio komunikat Not found (Nie znaleziono) lub
No more found (Nie ma wiÍcej).

Bezpoúredni dostÍp do wpisu
PoszczegÛlne wpisy w bazie danych sπ ponumerowane. Aktualny numer kolejnego
wpisu z ≥πcznπ iloúciπ wpisÛw jest pokazywany w dolnym prawym rogu ekranu:
np. 1/13 oznacza wpis 1 ze wszystkich 13.
Znajπc numer wpisu moøna przejúÊ od razu do niego wykorzystujπc opcjÍ Jump to
entry(Skocz do wpisu) z menu Search.
§ Wpis poprawiany i nastÍpnie zapisany umieszczany jest na koÒcu wpisÛw w bazie
danych i dlatego jego poprzedni numer ulega zmianie na numer ostatniego wpisu.

Kompresowanie plikÛw bazy danych
Miejsce zajmowane przez aktualizowane lub skasowane wpisy w bazie danych nie
jest automatycznie odzyskiwane i dlatego przewidywana jest opcja menu File, aby rÍcznie skompresowaÊ pliki tej aplikacji.
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Waøne: Nie moøna skompresowaÊ plikÛw bazy danych umieszczonych na dysku
SSD. W taki przypadku najpierw naleøy przekopiowaÊ pliki z dysku SSD na dysk
wewnÍtrzny Workabouta, skompresowaÊ je, sformatowaÊ dysk SSD i dopiero wtedy zapisaÊ na niego plik. Moøna rÛwnieø uøyÊ opcji Save as do utworzenia nowej,
skompresowanej kopii pliku na dysku SSD.

Inne uøyteczne funkcje
ï
ï

ï

ï

Opcje w menu Display pozwalajπ na zmianÍ pokazywania informacji, np. moøliwe jest ukrycie wszystkich etykiet.
Opcja Merge in z menu Plik umoøliwia do≥πczanie wpisÛw i/lub pokazywania
ustawieÒ wyúwietlania informacji z innych plikÛw bazy danych. Tym sposobem
moøna utworzyÊ jeden plik z dwÛch oddzielnych lub przekopiowaÊ ustawienia z innego pliku bazy do aktualnego aby uczyniÊ ich wyglπd jednakowym.
Opcja Save as menu Plik pozwala zapisaÊ plik bazy danych w postaci tekstu
rozdzielonymi odpowiednimi znakami a nie normalnego wpisu co jest uøyteczne gdy informacji z wpisu chcemy uøyÊ w innej aplikacji.
Opcji Bring text z menu Edit uøywa siÍ do umieszczenia podúwietlonego tekstu z innej aplikacji lub innego pliku bazy danych w miejscu, gdzie znajduje siÍ
kursor.
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Calc ñ kalkulator naukowy
Aplikacja Calc (Kalkulator) jest programowalnym
kalkulatorem naukowym dzia≥ajπcym na
liczbach dodatnich i ujemnymi z zakresu od
9,999999999999e99 do 1e-99.
Ekran tej aplikacji podzielony jest na trzy pola:
ï
gÛrna linia podaje zawartoúÊ aktualnie uøywanej pamiÍci M,
ï
dolna linia podaje wprowadzone obliczenia,
ï
miÍdzy tymi dwiema liniami pokazywane sπ poprzednie obliczenia i wyniki.

Nowe obliczenia
W celu dokonania nowych obliczeÒ, naleøy wpisaÊ nowe argumenty i operatory bez
spacji np. 34.5+23.5+89, a nastÍpnie wcisnπÊ Enter. W sekcji KolejnoúÊ
wykonywania dzia≥aÒ zostanie podane, w jakiej kolejnoúci wykonywane sπ
poszczegÛlne dzia≥ania. Klawiszem Esc kasuje siÍ poprzednio wykonywane
obliczenia.
Wynik wykonanych dzia≥aÒ moøe byÊ wykorzystywany do nastÍpnych obliczeÒ
poprzez uøycie potrzebnego operatora i nastÍpnego argumentu uøywanego w nowym
obliczeniu.

KolejnoúÊ wykonywania dzia≥aÒ
Kalkulator wykonuje poszczegÛlne operacje w podanej poniøej kolejnoúci, zgodnie
z priorytetem przypisanym poszczegÛlnym operatorom.
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Najpierw
**
(podnoszenie do potÍgi)
Potem
(negacja argumentu, np. ñ2)
Potem
*/
(mnoøenie, dzielenie)
na koÒcu
+
(dodawanie i odejmowanie)
§ Operacje w nawiasach wykonywane sπ w pierwszej kolejnoúci.
Przyk≥adowo, wynikiem obliczeÒ 2 +3*5 bÍdzie 17 poniewaø jako pierwsze dzia≥anie
przeprowadzono mnoøenie.
Przy dwÛch operatorach o tym samym priorytecie ( np. dodawanie i odejmowanie),
obliczenia przeprowadza siÍ od strony lewej do prawej. Przyk≥adowo, 7-3+2 to 6
a nie 2. Jednakøe potÍgowanie przeprowadzane jest od prawej strony do lewej,
a wiÍc 2**3**2 to 512 tj. 2**9 a nie 64 (8*2).

Procenty
Operatora tego uøywa siÍ nastÍpujπco:
60 + 5% = 60 plus 5% z 60
60 ñ 5% = 60 minus 5% z 60
60 * 5% = 5% z 60
60/5% = z jakiej liczby 60 jest 5%
210>5% = jaka liczba plus 5% to 210?
210<5% = ile wyniÛs≥ 5% wzrost od 210

= 63
= 57
=3
= 1200
= 200
= 10

Komunikat Syntax error (B≥πd sk≥adni)
Wpisanie b≥Ídnego wyraøenia powoduje pojawienie siÍ komunikatu Syntax error
w prawej dolnej czÍúci ekranu a kursor przesunie siÍ do pierwszego wprowadzonego
b≥Ídu. Aplikacja przechowuje poprzednie Ñwyliczeniaî lub sumÍ w pamiÍci, tak wiÍc
wystarczy uøyÊ odpowiednich klawiszy, aby wrÛciÊ do ostatniego prawid≥owego
obliczenia, poprawiÊ b≥Ídy i klawiszem Enter uzyskaÊ prawid≥owy wynik obliczeÒ.
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Bardzo duøe i bardzo ma≥e liczby
ï
ï

We wprowadzanych duøych liczbach nie mogπ wystÍpowaÊ przecinki, tak wiÍc
naleøy wpisaÊ 1000000, a nie 1,000,000.
Dla bardzo duøych lub bardzo ma≥ych liczb naleøy uøywaÊ zapisu wyk≥adniczego
z uøyciem litery e (duøej lub ma≥ej). Przewaønie e zawiera siÍ w granicach od
1 do 10 i po nim wystÍpuje wyk≥adnik np. 3.435e3 znaczy 3.435 razy 10 do
potÍgi trzeciej (tj. 1000), co odpowiada liczbie 3435.

Zmiana formatu liczb
Aplikacja pozwala na uøywanie rÛønego formatu liczb, ≥πcznie z heksadecymalnym
(szesnastkowym) stosowanym przez niektÛrych programistÛw. Opcja Format
w menu Special pozwala zmieniaÊ format liczb. Liczb heksadecymalnych moøna
uøywaÊ w dowolnych obliczeniach, niezaleønie od tego, w jakim formacie bÍdzie
wynik obliczeÒ. Przyk≥adowo, &F9*2 to to samo, co 249*2, a w wyniku obliczeÒ
uzyskamy 498 lub &1F2 w formacie heksadecymalnym.
Operatory arytmetyczne uøyte w obliczeniach z liczbami heksadecymalnymi dajπ
zawsze wynik ca≥kowity. I tak 3/2 oraz &3/2 daje w wyniku 1.5 ale &3/&2 da
w wyniku 1.

PamiÍci kalkulatora
Aplikacja Calc korzysta z dziesiÍciu pamiÍci (M0, M1, .........M10) uøywanych do
przechowywania wynikÛw obliczeÒ. Opcje Min, M+, M-, Mclear i Mrecall w menu
Memories (PamiÍci) operujπ na aktualnie uøywanej pamiÍci. Do zmiany aktualnie
uøywanej pamiÍci s≥uøy opcja Change memories (ZmieÒ pamiÍÊ).
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Obliczenia zaawansowane ñ funkcje, potÍgi i logarytmy
Sπ dwa sposoby dokonywania obliczeÒ z uøyciem funkcji, potÍg i logarytmÛw:
ï

Wybiera siÍ w≥aúciwπ opcjÍ z menu funkcji Trig (Funkcje trygonom.),
Powers(PotÍgi) lub Logs (Logarytmy) i wpisuje wartoúÊ argumentu w nawiasach,

ï

Podúwietla siÍ wartoúÊ argumentu a nastÍpnie wybiera funkcje z menu tak, jak
opisano to poprzednio.

Dla u≥atwienia obliczeÒ obok kaødej opcji menu podano klawisze do szybkiego
wybierania okreúlonych funkcji. Chcπc podnieúÊ jakπú liczbÍ do potÍgi, ktÛrej nie
ma w opcji menu, naleøy uøyÊ operatora **. Przyk≥adowo, 2**3 oznacza 2 do potÍgi
3 tj. 2x2x2.

Modu≥y OPL w Kalkulatorze
W aplikacji Kalkulator moøna uøywaÊ modu≥Ûw OPL. Jeúli to zrobimy, to modu≥ ten
musi byÊ dostÍpny dla wszystkich przysz≥ych obliczeÒ. Jeúli modu≥ ten zostanie
usuniÍty lub w komputerze nie bÍdzie pamiÍci SSD z tym modu≥em, pojawi siÍ
komunikat Modul does not exist (Modu≥ nie istnieje) w kaødym nastÍpnym
wyliczeniu. Moøna temu zapobiec dwoma sposobami:
ï
ï

W≥oøyÊ pamiÍÊ SSD z modu≥em OPL lub odtworzyÊ go,
WyjúÊ z aplikacji Kalkulator i powtÛrnie jπ uruchomiÊ.
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Sheet ñ arkusz kalkulacyjny
Aplikacja Arkusz kalkulacyjny dzia≥a podobnie
do arkusza Lotus 1 lub 2, istniejπ jednak pewne
rÛønice w dzia≥aniu, o czym bÍdzie wiÍcej w
czÍúci ÑUwagi i rady dla zaawansowanych
uøytkownikÛwî. Aplikacja tworzy pliki zwane
arkuszami roboczymi.
Tak jak w wiÍkszoúci znanych arkuszy kalkulacyjnych, arkusz sk≥ada siÍ z komÛrek,
ktÛrych po≥oøenie okreúla siÍ wspÛ≥rzÍdnymi np. A1, B2 itd.
Do komÛrki moøna wpisaÊ trzy rodzaje informacji:
ï
Numerycznπ
Pierwszym znakiem jest 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,(,+,-. Kaøda z tych danych traktowana jest jako liczba i moøe wobec tego byÊ uøyta w obliczeniach
ï

Formu≥Í
Jest ona uøywana do przeprowadzania obliczeÒ. Aplikacja rozpoznaje, øe informacja zapisana w komÛrce jest formu≥π po poprzedzajπcym jπ znaku =. Przyk≥adowo =SUM(D2:D7).

ï

Tekst
Tekst rozpoczyna siÍ dowolnym, innym od wymienionych, znakiem. Aby tekst
rozpoczπÊ od liczby, naleøy jπ poprzedziÊ apostrofem (ë).

Moøna natychmiast rozpoczπÊ wpisywanie nowej informacji do okreúlonej komÛrki.
Aby zmieniÊ jej zawartoúÊ, naleøy ustawiÊ na niej kursor i wcisnπÊ Enter, co spowoduje pojawienie siÍ zawartoúci tej komÛrki w linii edycji w gÛrnej czÍúci ekranu.
ZawartoúÊ komÛrki moøe byÊ teraz zmieniana. Klawiszem Enter wprowadzamy
zmiany do wybranej komÛrki.
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Obliczenia z uøyciem wzoru
Wszystkie obliczenia w Arkuszu kalkulacyjnym odbywajπ siÍ przy uøyciu formu≥
odwo≥ujπcych siÍ przewaønie do komÛrek a nie do liczb. Formu≥y rozpoczynajπ siÍ
zawsze od =, nigdy od +. Przyk≥adami takich formu≥ sπ:
= A1 + B1
= SUM(C1:C6)
= (A1+A2+A3) - (B1+B2+B3) lub rÛwnowaønie =SUM(A1:A3) - SUM(B1:B3)
= ((A1+A2)*B1)/2
Jeúli liczba w komÛrce, ktÛra wystÍpuje w formule ulegnie zmianie, to automatycznie zmieni siÍ wynik tej formu≥y. KomÛrki zawierajπce formu≥Í podajπ wynik obliczeÒ, a nie sama formu≥Í.
W formu≥ach mogπ wystÍpowaÊ funkcje matematyczne opisane wczeúniej przy okazji
omawiania aplikacji Calc ñ Kalkulator naukowy. Informacje na ten temat moøna
rÛwnieø uzyskaÊ wciskajπc w aplikacji Sheet klawisze Shift-Esc.

Zmiana wyglπdu arkusza kalkulacyjnego
ï Moøna wstawiaÊ i usuwaÊ komÛrki, rzÍdy oraz kolumny stosujπc opcjÍ Open/
close gap z menu Edit.
ï Opcja View menu aplikacji pozwala formatowaÊ poszczegÛlne komÛrki, zmieniaÊ
szerokoúÊ kolumn oraz wyrÛwnywaÊ tekst i ustalaÊ format liczb w komÛrkach.
ï Moøna wydzieliÊ okreúlony obszar arkusza przez nadanie komÛrce leøπcej w lewym gÛrnym rogu tego obszaru jakiejú nazwy i zachowanie jej przy pomocy opcji
Titles on w opcji View menu aplikacji. WÛwczas kursorem moøna poruszaÊ siÍ
tylko w prawo i w dÛ≥ od tej oznaczonej komÛrki. Aby usunπÊ wydzielenie tego
obszaru, naleøy przejúÊ kursorem do komÛrki przylegajπcej bezpoúrednio do oznaczonej komÛrki od do≥u lub z prawej strony i powtÛrne uøycie opcji Titles on.
§ Nie moøna oznaczyÊ w opisany sposÛb komÛrki A1.
§ Nie moøna edytowaÊ informacji w komÛrce oznaczonej nazwπ jeúli znajduje siÍ
ona w wydzielonym obszarze arkusza.
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ï SiatkÍ komÛrek arkusza moøna pokazaÊ lub ukryÊ przy pomocy opcji Show
w opcji View menu aplikacji wybierajπc odpowiednio Yes lub No. Podobnie
w komÛrkach zawierajπcych wartoúÊ 0 moøna jej nie pokazywaÊ wybierajπc w tej
samej opcji No w linii Zero values.

Uwagi i wskazÛwki dla zaawansowanych uøytkownikÛw
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Nie jest konieczne umieszczenie symbolu @ na poczπtku nazw funkcji
Zakres komÛrek oznacza siÍ przy pomocy dwukropka tj. A1:C3, a nie A1..C3
Operatorem potÍgowania jest symbol **, a nie *
Aby ukryÊ kolumnÍ, naleøy jej szerokoúÊ ustaliÊ jako zero
Operatory logiczne takie jak AND i OR nie wymagajπ ujmowania ich w symbole #
Funkcja @ uøywana w aplikacji Lotus w aplikacji Arkusz kalkulacyjny w komputerze Workabout oznaczana jest jako AT

Inne uøyteczne funkcje
ï Opcja Find z opcji Search menu aplikacji pozwala na znalezienie okreúlonego
tekstu lub liczb w komÛrkach. Moøna rÛwnieø przejúÊ od razu do okreúlonego
miejsca w arkuszu przy pomocy opcji Jump to.
ï W celu przedstawienia liczb z podúwietlonych komÛrek w postaci wykresu moøna
uøyÊ klawiszy Psion -/ (lub wybraÊ opcjÍ Graph z opcji Special menu). W celu
zmiany przedzia≥u danych przedstawionych na wykresie naleøy rÍcznie podaÊ
ten nowy przedzia≥ przy uøyciu opcji Set ranges w opcji Ranges opcji Special
menu aplikacji
ï Przedzia≥owi komÛrek moøna nadaÊ nazwÍ przy pomocy opcji Name range
z opcji Ranges. Pozwala to skoczyÊ od razu do okreúlonego przedzia≥u, posortowaÊ dane i zabezpieczyÊ okreúlone obszary arkusza has≥em dostÍpu.
ï Aplikacja Arkusz kalkulacyjny ma funkcje Baza danych dostÍpnπ z opcji Data
w opcji Special. Aby moøna by≥o uøyÊ tej funkcji, pierwszemu wierszowi kaødej
kolumny arkusza roboczego naleøy nadaÊ nazwÍ. WÛwczas kaødy wiersz staje
siÍ rekordem a kaøda kolumna jego polem. Kaødy arkusz moøe mieÊ tylko jednπ
bazÍ danych, ktÛra staje siÍ jego przedzia≥em nazwanym Ñbaza danychî.
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Edytor programÛw
Aplikacja Edytor programÛw pozwala na pisanie w≥asnych programÛw dla komputera Workabout w jÍzyku OPL zainstalowanym w tym
komputerze, ich skompilowanie, a nastÍpnie
uruchomienie. Aplikacja ta jest edytorem tekstu dla plikÛw z rozszerzeniem OPL,
gdy zostanie wpisane poleceni Edit w Procesorze poleceÒ. Edytorem programÛw
moøna pos≥ugiwaÊ siÍ tak samo jak edytorem tekstu, z tπ rÛønicπ, øe wpisywany
tekst nie jest zawijany i dlatego na koÒcu kaødej linii naleøy wcisnπÊ Enter, aby
rozpoczπÊ nowπ liniÍ tekstu.
OPL jest jÍzykiem opartym na procedurach co oznacza, øe procedury sπ elementami, z ktÛrych buduje siÍ programy pisane w tym jÍzyku. Kaøde specyficzne zadanie
(lub funkcja), ktÛra ma byÊ wykonana przez Workabouta, jest zdefiniowane przez
procedury. Mogπ one zawieraÊ pewnπ iloúÊ instrukcji lub poleceÒ, wed≥ug ktÛrych
dzia≥a Workabout. Chociaø najprostszy program OPL moøe sk≥adaÊ siÍ tylko z jednej procedury, to jest moøliwe grupowanie zadaÒ i procedur w modu≥y bÍdπce bardzo zaawansowanymi programami.
Po wywo≥aniu Edytora programÛw na ekranie wyúwietla siÍ informacja w postaci
PROC: w pierwszej i ENDP w trzeciej linii.
Sπ to tzw. s≥owa kluczowe zaznaczajπce poczπtek i koniec procedur w jÍzyku OPL.
MiÍdzy tymi s≥owami wpisuje siÍ kolejno instrukcje danej procedury. Jeúli uruchomi
siÍ program to Workabout wykonuje te instrukcje jedna po drugiej.
Po wpisaniu ca≥ego programu, przy uøyciu opcji Translate procedura zamieniana
jest na program, ktÛry moøe byÊ uruchomiony na komputerze Workabout. W celu
uruchomienia przet≥umaczonego programu, z menu Prog naleøy wybraÊ opcjÍ Run,
wzglÍdnie wpisaÊ nazwÍ tego programu do Procesora poleceÒ.
WiÍcej informacji o tworzeniu w≥asnych programÛw OPL przy pomocy Edytora programÛw moøna
znaleüÊ w specjalistycznych materia≥ach, o ktÛre naleøy zwrÛciÊ siÍ do lokalnego dystrybutora.
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Comms ñ program komunikacyjny
Comms jest aplikacjπ pozwalajπcπ na
komunikowanie siÍ komputera Workabout
poprzez szeregowy port RS 232:
ï

Bezpoúrednio z innym komputerem.
(Zwraca siÍ uwagÍ, øe Comms nie moøe
byÊ wprost uøyty do po≥πczenia komputera Workabout z jakimkolwiek innym,
poniewaø konieczne jest do tego jeszcze inne oprogramowanie, o ktÛrym moøe
poinformowaÊ lokalny dystrybutor).
ï
Z innymi komputerami poprzez modem.
ï
Poprzez modem z innymi tekstowymi rozwiπzaniami, takimi jak system poczty
elektronicznej
Aplikacja ta zostaje uruchamiana przez wpisanie COMMS do Procesora poleceÒ.

Co jest potrzebne, aby uøywaÊ aplikacji Comms
W celu po≥πczenia Workabouta z innym komputerem potrzebny jest kabel Psion
Serial 3Link oraz LIF konwerter. Aby po≥πczyÊ Workabouta z modemem, potrzebny
jest Psion Serial 3Link, LIF konwerter oraz adapter modemowy Psion. Jeúli w komputerze
Workabout jest wewnÍtrzny modu≥ rozszerzajπcy RS 232, moøna uøyÊ zwyk≥ego
kabla do po≥πczenia portu A (9-cio stykowe gniazdo typu D po lewej stronie z≥πcza
LIF ñ PFS) bezpoúrednio z modemem, w ten sam sposÛb, w jaki ≥πczy siÍ komputer
PC z modemem. WiÍcej informacji o produktach do komunikacji z Workaboutem
udziela lokalny dystrybutor.

TrochÍ wiÍcej o aplikacji Comms
Jeúli w innych komputerach moøliwe jest bezpoúrednie wejúcie na port szeregowy,
uøywajπc aplikacji Comms moøna uøyÊ Workabouta jako terminala ñ z tego
ostatniego moøna wpisywaÊ polecenia dla komputera i jego odpowiedzi na te
polecenia oglπdaÊ na ekranie Workabouta.
Najwaøniejszπ cechπ aplikacji Comms jest moøliwoúÊ uøywania jÍzyka skryptÛw
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do automatycznego kontrolowania modemu i systemÛw zdalnych. Workabout ma
wbudowany edytor do tworzenia plikÛw z uøyciem wspomnianego jÍzyka.
WiÍcej informacji na ten temat moøna znaleüÊ w instrukcji uøytkowania Psion Serial
3Link, podrÍczniku tworzenia oprogramowania SIBO OPL SDK oraz ostatniej wersji
takiego samego podrÍcznika dla SIBO îCî SDK (wersja v 2.1).

Ustawianie po≥πczenia za pomocπ Comms
Po≥πczenie bezpoúrednie lub przez modem z innym komputerem z uøyciem Comms
odbywa siÍ w trzech krokach:
ï
Naleøy fizycznie po≥πczyÊ Workabouta z innym komputerem lub modemem
ï
UruchomiÊ aplikacjÍ Comms co powoduje pojawienie siÍ ekranu Terminal
Emulation (Emulacja terminala)
ï
UstawiÊ parametry transmisji poprzez port szeregowy tak, aby Workabout
i drugi komputer mog≥y ze sobπ wymieniaÊ informacje

Uruchomienie Comms ñ ekran Emulacja terminala
Zaraz po uruchomieniu aplikacji Comms zostaje odszukany pierwszy wolny port
z dostÍpnych, jeúli wczeúniej nie zosta≥ on okreúlony. W prawym dolnym rogu ekranu
wyúwietlony zostanie na krÛtko komunikat o odszukanym porcie np. Port TTY:A
online... Po znikniÍciu tego komunikatu dostÍpny jest ekran Emulacji terminala.
W przypadku braku wolnego portu, pojawi siÍ komunikat ÑFailed to open a comms
port. No port currently availableî . Naleøy wÛwczas przy uøyciu Esc wyjúÊ z aplikacji.
Poniewaø wiÍkszoúÊ komputerÛw ma zainstalowany tylko jeden port, moøe to
oznaczaÊ, øe uøywany jest on przez aplikacjÍ LINK lub innπ. W takim przypadku,
aby zamknπÊ aplikacjÍ LINK naleøy wpisaÊ STOP LINK w Procesorze poleceÒ.
W przypadku otwarcia przez aplikacjÍ Comms innego portu niø wymagany, moøna
go zmieniÊ przy pomocy opcji Port z menu Special. Jeúli pojawi siÍ komunikat
Cannot open comms port TTY:A, oznacza to, øe port ten nie jest zainstalowany,
pod≥πczony (w przypadku portu TTY:C) lub uøywany aktualnie przez innπ aplikacjÍ.
Porty D: do I: sπ portami TTL i z tego wzglÍdu nie nadajπ siÍ do pod≥πczenia modemu itp.
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5
Akcesoria
i wyposaøenie dodatkowe
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Uchwyt dokujπcy ñ Holster

Stacja dokujπca,
Stacja ≥adujπca
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Stacja dokujπca na cztery Workabouty

Interfejs samochodowy VIC
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£adowarka sieciowa

Zasilacz samochodowy

Akumulatory

Kluczyk do zamykania szuflady

PamiÍci SSD

Czytnik pamiÍci SSD do PC
z kartπ ISA lub PCI

RAM: 512kB, 1 MB, 2MB
Flash: 128kB, 1 MB, 4 MB, 8 MB
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Drukarka neseserowa fiskalna

Drukarka paragonowa

Futera≥y

Drukarka neseserowa niefiskalna

Drukarka paragonowa zintegrowana

Pasek mocujπcy - hand strap
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NOTATKI:

62

NOTATKI:

63

NOTATKI:
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