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Pocket Topo funguje na zařízeních s Windows Mobile. Starší zařízení (s verzí Windows Mobile
v5.0) vyžadují nainstalovat Microsoft .NET Compact Framework předtím než budete instalovat
PocketTopo.

Instalace .NET Compact Framework 2.0
Abyste mohli nainstalovat .NET Compact Framework na vaše zařízení s Windows Mobile,
potřebujete PC s nainstalovaným Microsoft ActiveSync anebo Windows Mobile Device Center
a k němu připojené zařízení s Windows Mobile. (ActiveSync je software používaný pro připojení
zařízení s Windows Mobile k počítači s operačním systémem Windows XP nebo Windows 2000.
Operační systém Vista používá Windows Mobile Device Center. Oba programy by se měly dát
stáhnout z následujícího linku:
http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?pocId=&freetext=activesync&DisplayLang=en
Instalátor .NET Compact Framework běží na PC a instaluje framework na připojené zařízení s
Windows Mobile. Ujistěte se, že vaše zařízení s Windows Mobile je zapnuté a připojené k PC,
předtím, než spustíte instalátor .NET Compact Framework. Poslední verzi instalátoru .NET
Compact Framework můžete stáhnout z následujícího linku:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AEA55F2F-07B5-4A8C-8A44B4E1B196D5C0&displaylang=en
Na stránce najděte download pro soubor NETCFSetupv2.msi. Stáhněte ho a spusťte instalátor.
Instalátor by měl nabídnout možnost nainstalovat framework na připojené zařízení s Windows
Mobile.

Instalace programu PocketTopo
Nejdříve stáhněte aplikaci PocketTopo jako soubor zip. Po rozbalení archivu vznikne složka
PocketTopo, která obsahuje soubory aplikace. Když máte vaše zařízení s Windows Mobile
připojené k PC pak můžete složku PocketTopo přímo zkopírovat na zařízení pomocí Windows
Exploreru. Zkopírujte celou složku PocketTopo do složky 'Program Files' na vašem zařízení.
Případně můžete zkopírovat složku PocketTopo na paměťovou kartu a dát kartu do vašeho zařízení.
Otevřete File Explorer a vyberte paměťovou kartu. Klikněte a držte stylus na složce PocketTopo
dokud se nezobrazí vyskakovací menu a zvolte 'Copy'. Pak najděte složku 'Program Files' na
zařízení a klikněte a držte stylus v prázdné oblasti okna pod poslední zobrazenou složkou. Na
vyskakovacím menu vyberte 'Paste'. To by mělo zkopírovat složku PocketTopo na vaše zařízení.
Můžete také udělat zástupce aplikace PocketTopo v seznamu programů. Otevřete složku
PocketTopo ve složce Program Files pomocí File Exploreru. Měla by tam být aplikace PocketTopo
a soubor Readme. Klikněte a podržte stylus na souboru PocketTopo dokud se neobjeví vyskakovací
menu a zvolte 'Copy'. Pak přejděte do složky 'Windows/Start Menu/Programs'. Posuňte seznam
programů úplně dolů a klikněte a držte stylus v prázdné oblasti okna pod poslední zobrazenou
složkou. Z vyskakovací nabídky vyberte 'Paste Shortcut'. Teď můžete vybrat zástupce PocketTopo v
seznamu programů a klikněte a držte stylus dokud se neobjeví vyskakovací nabídka. Vyberte
'Rename' a změňte jméno zástupce dle vašeho přání. Teď najdete aplikaci PocketTopo v nabídce
Start pod položkou Programs, spolu s jinými aplikacemi na vašem zařízení.

