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(1) Dostupnost a způsob získání

Lokalizace uživatelského prostředí HP iPAQ do českého jazyka je k dispozici pro každého uživatele HP 
iPAQ na stránce http://www.ipaq.cz/download a to zdarma, za podmínek uvedených v licenčních 
podmínkách. Licenční podmínky pro používání jazykové lokalizace jsou předmětem bodu 2 tohoto 
dokumentu.
Součástí jazykové lokalizace je také kompletní český návod k danému iPAQ zařízení.

     Postup stažení
     
• Jděte na stránky www.ipaq.cz/download - zobrazí se download sekce Sunnysoft na doméně 
www.sunnysoft.cz
• Jako výrobce zařízení vyberte položku HP IPAQ, dále typ iPAQ (dle obrázku níže)

• Stáhněte si software pro Váš HP iPAQ

• Rozbalte .zip soubor, který obsahuje uživatelský manuál a instalátor lokalizace.

http://qqq.ipaq.cz/download
http://qqq.ipaq.cz/download
http://www.ipaq.cz/download
http://www.ipaq.cz/download
http://www.sunnysoft.cz
http://www.sunnysoft.cz


(2) Licence a licenční podmínky

Před instalací se pozorně seznamte s podmínkami, za kterých je možné použít lokalizaci zdarma. 
Licenční podmínky jsou smlouva uzavřená mezi uživatelem a společností Sunnysoft, s.r.o. Pokud s 
licenčními podmínkami nesouhlasíte, neprovádějte instalaci  lokalizačního software a odstraňte jej ze 
svého PC.

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE 
Sunnysoft InterWrite 10 Pro (Hewlett - Packard iPAQ version)
Sunnysoft InterWrite 9.5 Pro (Hewlett - Packard iPAQ version)

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva pro koncového uživatele ("EULA") je smlouvou mezi Vámi (fyzickou nebo 
právnickou osobou) a společností Sunnysoft s.r.o. týkající se užívání a vlastnictví výše uvedeného softwarového produktu 
společnosti Sunnysoft s.r.o., který zahrnuje počítačový software, software pro PDA a příslušné médium, a rovněž může obsahovat 
dokumentaci v tzv. "online" neboli elektronické formě (dále "SOFTWAROVÝ PRODUKT" nebo "SOFTWARE").
Instalací nebo jiným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA a jste 
jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy EULA nesouhlasíte, nejste oprávněnými uživateli SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a 
nejste oprávněni softwarový produkt používat ani s ním jinak nakládat, včetně pořizování kopií a jejich šíření. Ukončete tento 
program a odstraňte SOFTWAROVÝ PRODUKT z počítače, případně znehodnoťte média, na které byla pořízena záložní kopie.
SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony 
a dohodami o duševním vlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

1. UDĚLENÍ LICENCE.
Na základě této smlouvy EULA se udělují následující práva: Právo k užívání kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pouze v 
případě, že jste vlastníky hardwarového produktu společnosti Hewlett- Packard známého jako iPAQ (kapesní počítač, PDA), pro 
který je software určen, a to nabytím vlastnictví zařízení iPAQ pocházejícího z oficiální české distribuce, tj. společností Hewlett - 
Packard schváleného dovozu do České republiky. Vytvářet jednu záložní, resp. archivní kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. 
Právo k užití je bezplatné za podmínek výše jmenovaných.
Při použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na zařízení Hewlett - Packard iPAQ nepocházejícího z oficiální distribuce pro Českou 
republiku souhlasíte s úhradou licenčního poplatku v plné výši. Plná výše licenčního poplatku se řídí aktuální cenou produktu 
Sunnysoft InterWrite 10 Pro (a nebo InterWrite 9.5 Pro) uveřejněného ke dni oznámení porušení LICENCE na produktové 
internetové prezentaci, portál www.sunnysoft.cz, v českých Korunách, případně částce nižší, nikoli však vyšší, pokud Vaším 
jednáním nevznikla vyšší škoda než je cena jedné licence.
Při porušení licence SOFTWAROVÉHO PRODUKTU je lze požadovat výše jmenovanou úhradu společností Sunnysoft, s. r.o. a 
nebo společností Hewlett - Packard, s.r.o. , nikoli však oběma najednou. Porušením licence SOFTWAROVÉHO PRODUKTU se 
zavazujete k úhradě za licenci dle výše jmenovaného do 14ti pracovních dní od data oznámení společností Sunnysoft, s.r.o. a nebo 
Hewlett - Packard, s.r.o.

2. OMEZENÍ.
Uživatel se zavazuje dodržovat všechna autorská práva u všech kopií SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, které vlastní. Kopie 
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nesmí uživatel dále rozšiřovat. 
Zpětná analýza, dekompilace, převod ze zdrojového kódu ani podobné úkony nejsou u SOFTWAROVÉHO PRODUKTU povoleny s 
výjimkou a v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným zákonem a jež má přednost před tímto omezením. 
SOFTWAROVÝ PRODUKT nelze pronajímat, ani propůjčovat. Veškerá práva uživatele v rámci smlouvy EULA lze trvale převést 
pouze ve spojení s trvalým převodem platné licencované kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

3. ZRUŠENÍ SMLOUVY.
Při ukončení platnosti smlouvy EULA pro SOFTWAROVÝ PRODUKTU skončí také práva podle této smlouvy EULA. Společnost 
Sunnysoft s.r.o. může zrušit tuto smlouvu EULA bez omezení dalších práv, pokud nesplníte její podmínky. V takovém případě je 
uživatel povinen zničit všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU i jeho komponentů.

4. AUTORSKÁ PRÁVA.
Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a jakékoli kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU 
jsou majetkem společnosti Sunnysoft s.r.o., příp. jejich dodavatelů. Veškeré duševní vlastnictví obsažené v SOFTWAROVÉM 
PRODUKTU je majetkem společnosti Sunnysoft s.r.o. a je chráněno příslušnými autorskými zákony a zákony na ochranu duševního 
vlastnictví. Tato smlouva EULA neposkytuje žádná práva týkající se obsahu.

5. ZÁRUKY. JAKÉKOLIV POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SOFTWAROVÝ 
PRODUKT JE URČEN K POUŽÍVÁNÍ POUZE S Hewlett -Packard iPAQ kapesním počítačem.
 
6. OMEZENÉ RUČENÍ.
FIRMA SUNNYSOFT S.R.O. NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ UŽÍVÁNÍM 
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, AŤ JSOU JAKÉKOLIV (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ŠKODY ZE ZTRÁT NA ZISKU Z PODNIKÁNÍ, 
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY INFORMACÍ O PODNIKÁNÍ NEBO JAKÉKOLIV FINANČNÍ ZTRÁTY). A TO I KDYŽ ŠKODY 
VZNIKLY NA ZÁKLADĚ POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ PRODUKTU FIRMY SUNNYSOFT S.R.O., I PŘÍPADĚ, ŽE 
FIRMA SUNNYSOFT S.R.O. BYLA OZNAČENA JAKO MOŽNÝ PŮVODCE TĚCHTO ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A ZE 
ŽÁDNÉHO USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY VŠAK NEVYPLÝVÁ, ŽE BY ODPOVĚDNOST FIRMY SUNNYSOFT S.R.O. 
PŘESAHOVALA ČÁSTKU AKTUÁLNĚ UVEŘEJNĚNOU ZA TENTO SOFTWARE.
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(3) Postup instalace

Před instalací zkontrolujte, zda máte nainstalované potřebné programové vybavení - Microsoft 
ActiveSync (Windows XP) nebo Microsoft Device Centre (Centrum Zařízení ve Windows Vista) a řádně 
připojen HP iPAQ k počítači. Při instalaci je nutné mít počítač připojen k internetu.

• Spusťte instalátor lokalizace - Sunnysoft InterWrite  

• Pozorně si  přečtěte licenční podmínky, a pokud s nimi souhlasíte, pokračujte v instalaci. Pokračováním 
v instalaci vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami a uzavíráte smlouvu se společností Sunysoft, 
s.r.o.

• Instalační software automaticky detekuje připojený HP iPAQ.

• Vyplňte údaje nutné k registraci a získání licence.
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• Nyní probíhá registrace Vašeho HP iPAQ. Při registraci je nutné, aby PC bylo připojeno k internetu.

• Po úspěšné registraci získáváte licenci k software. Nyní ukončete instalátor na PC.

• Dokončete instalaci na Vašem HP iPAQ. Po dokončení instalace potvrďte restart. 

©Sunnysoft s.r.o. 2008 4 



(4) Řešení problémů s instalací

Pokud při instalaci vznikne problém, postupujte dle pokynů níže.

“Vaše licence nemohla být ověřena pro nedostupnost internetového připojení. Připojte Vaše PC k 
internetu a pokračujte nebo ukončete instalaci”
Připojte PC k internetu. Bez internetového připojení není možné lokalizaci nainstalovat.

“Registrační server dočasně nedostupný, opakujte instalaci později.”
Server poskytovatele software je dočasně nedostupný. Zkuste akci  zopakovat po delším časovém úseku. 
Pokud stejnou chybu zaznamenáte po celý den, kontaktujte technickou podporu Sunnysoft, s.r.o.

“Instalovaná verze není určena pro Vaše zařízení a bude ukončena.”
Pokoušíte se instalovat lokalizaci, která není určena pro Váš iPAQ. Zkontrolujte, stáhněte si  správnou 
verzi ze stránek www.ipaq.cz/download a zkuste instalaci znovu.

“Microsoft ActiveSync nenalezen. Nainstalujte jej do vašeho PC a poté pokračujte v instalaci lokalizace 
pro Vaše HP iPAQ zařízení.”
Pro úspěšnou instalaci je nutné spojit iPAQ s počítačem pomocí Microsoft ActiveSync  (Windows XP) 
nebo pomocí Centra Zařízení (Windows Vista).

“Připojené zařízení není kompatibilní HP iPAQ.”
Pokoušíte se instalovat lokalizaci  na jiné než HP iPAQ zařízení, nebo jste zvolili  špatný typ Vašeho iPAQ. 
Stáhněte si  správnou lokalizaci  pro Váš iPAQ na www.ipaq.cz/download nebo si  zakupte platnou licenci 
pro vaše zařízení na http://obchod.sunnysoft.cz 

“Prosím spojte HP iPAQ s počítačem prostřednictvím programu Microsoft ActiveSync. Mám pokus o 
spojení opakovat?”
V průběhu instalace došlo k odpojení HP iPAQ od počítače. Připojte stejné HP iPAQ k počítači  pro 
pokračování instalace. Při připojení jiného zařízení není možné v instalaci pokračovat.

Pokud se v průběhu instalace zobrazí jakákoli jiná chyba, odpojte iPAQ od počítače, proveďte restart 
počítače i HP iPAQ a zkuste instalaci  znovu. Pokud i následný pokus nebude úspěšný, kontaktujte 
technickou podpory společnosti Sunnysoft, s.r.o.
Telefonicky +420 222 998 224
Emailem support@sunnysoft.cz
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