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1 Úvod 
Viacúčelové hovoriace vreckové hodinky Zeitgeist 2  s mnohými ďalšími funkciami, sú 
navrhnuté primárne s ohľadom na použitie bez potreby vizuálnej spätnej väzby.  
Toto zariadenie je umiestnené v praktickom plastovom puzdre s tromi tlačidlami na 
boku, reproduktorom s čistým zvukom, nabíjateľnou batériou s dlhou výdržou a 
displejom. Váži iba 29 g a ľahko sa zmestí do dlane. Zeitgeist 2 je dodávaný so šnúrkou 
a môžete ho nosiť buď na krku, alebo bez šnúrky ako vreckové hodinky, pretože 
nezaberajú veľa miesta. Veľký dôraz pri vývoji bol kladený na zaistenie ergonomického 
dizajnu. Zvuková odozva má formu prirodzene znejúceho hlasového výstupu a krátkych 
hudobných zneliek. Zeitgeist 2 bol navrhnutý pre zrakovo postihnutých používateľov 
v každom veku. 
 
Integrované funkcie okrem hovoriacich hodín obsahujú množstvo ďalších funkcií: 
 
 stopky 
 kalendár  
 minútky 
 budík 
 kompas  
 krokomer 
 hry 
 Luxmeter 
 záznamník – hlasové nahrávanie  
 automatické nastavenie času podľa GPS 
 diskrétny výstup času vo vibračnom móde 
a oveľa viac. 
 
Tento návod na použitie obsahuje popis všetkých funkcií Zeitgeist 2. Je navrhnutý tak, 
aby ste si popis týchto funkcií mohli kedykoľvek rýchlo vyhľadať.  
Veríme, že sa vám Zeitgeist 2 od Caretec bude páčiť! 
 

2 Popis a obsah balenia 

2.1 Obsah balenia 

• Zeitgeist 2 - základné zariadenie 
• Šnúrka na krk 
• USB napájací adaptér 
• USB nabíjací kábel 
• Návod na použitie v tlačenej verzii a na USB kľúči  
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2.2 Opis zariadenia 

Zeitgeist 2 má tvar mierne oválneho obdĺžnika s hladkým povrchom z čierneho plastu. 
Meria približne 4 x 7 centimetrov a je jeden centimeter hrubý. V pravom hornom rohu 
zariadenia je mierne vyvýšená slučka pre šnúrku na krk a tri kovové tlačidlá na pravej 
strane. Ľavá strana krytu je uzavretá. Na spodnej strane zariadenia je port USB-C na 
vloženie nabíjacieho kábla. Na zadnej strane sa nachádzajú štyri otvory pre skrutky a 
miernu priehlbinu na výrobný štítok. Na prednej strane je displej, pod ním je reproduktor 
a mikrofón pod mriežkovou štruktúrou. Naľavo od reproduktora sa nachádza optický 
senzor Luxmetra a napravo LED (dióda vyžarujúca svetlo), ktorá sa rozsvieti v rôznych 
farbách a zobrazuje konkrétne prevádzkové stavy: červená a zelená na nabíjanie a modrá 
pre mikrofón. Ďalšie podrobnosti nájdete v príslušných častiach. 
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2.3 Displej 

Zeitgeist 2 je primárne navrhnutý tak, aby poskytoval predovšetkým zvukovú spätnú 
väzbu. Zariadenie ale obsahuje aj LCD grafický displej pre slabozrakých, ktorý má podobu 
vysoko kontrastného reflexného LCD displeja. Tento displej nie je podsvietený, ale 
používa na zobrazenie okolité svetlo. 
 
Hlavná obrazovka zobrazuje najdôležitejšie informácie o zariadení: čas, dátum a vpravo 
hore stav nabitia batérie. V závislosti od prevádzkového stavu sa v ľavom hornom rohu 
zobrazujú rôzne ikony; pozri zoznam na obrázku. Podrobný popis nájdete pod jednotlivými 
položkami ponuky. 
 
Ak je zariadenie v pod-ponukách, na displeji sa zobrazí príslušná situácia vstupu/výstupu, 
ktorá podporuje zvukový výstup. Všetko, čo sa so zariadením robí, je oznamované 
hlasovo. V prípade že sa so zariadením nepracuje, to sa automaticky po uplynutí istého 
času  automaticky vráti na hlavnú obrazovku. 
 

 
 
 
 
Poznámka: Keď je v stavovom riadku veľa ikon , priestor sa zmenší a ikony „Bluetooth“ a 
„Svetelný oznamovateľ“ môžu niekedy zmiznúť za ikonou batérie, aj keď príslušné funkcie 
samozrejme zostávajú aktivované.  
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2.4 Napájanie 

Zeitgeist 2 obsahuje malú lítium-polymérovú 400 mAh batériu, ktorá sa nabíja pomocou 
kábla USB-C. Nový štandard konektora USB-C  nerozlišuje polarizáciu vkladaného 
konektora. Pri vkladaní kábla do portu zariadenia však buďte opatrní. Dbajte na to, aby 
ste kábel vždy vkladali a vyberali v správnom uhle, t.j. držať ho rovno.  
 
Poznámka: Konektor USB na Zeitgeist 2 slúži iba na nabíjanie, nie na výmenu dát.  
 
Vstavaná batéria vydrží bez nabíjania niekoľko týždňov až mesiacov v závislosti od 
úrovne používania zariadenia. Stav batérie môžete kedykoľvek rýchlo skontrolovať na 
Hlavnej obrazovke stlačením tlačidiel Horné+Dolné KRÁTKO. Ak je batéria úplne vybitá, 
úplné nabitie bude trvať približne 75 minút. 
 
Pri nízkej úrovni nabitia batérie, bude zariadenie v 15 -minútových intervaloch hlásiť 
znelku, ktorá na to upozorní. 
Akonáhle je kábel USB zapojený do napájacej jednotky, Zeitgeist 2 vydaním zvukového 
signálu oznamuje, že sa batéria nabíja, zatiaľ čo LED na prednej strane sa rozsvieti a 
zmení farby: ČERVENÁ znamená že prebieha nabíjanie , ZELENÁ znamená že sa 
nabíjanie skončilo. 
 
Poznámka: Po nabití batérie na 100% sa nabíjanie ukončí. To znamená, že aj keď je 
nabíjačka stále zapojená v sieti,  batériu nemožno prebiť. 
 
LED dióda zhasne, keď je nabíjačka odpojená. 
 

3 Údržba zariadenia 
Žiadna elektronika nemá rada neopatrné zaobchádzanie alebo vystavenie vode a vlhkosti.  
Zeitgeist 2 bol navrhnutý tak, aby bol odolný, napriek tomu vyžaduje šetrné 
zaobchádzanie.  
Bežne odoláva pádu z výšky stola alebo prisadnutiu na sedačke, rozhodne sa ale 
neodporúča ho prišliapnuť.  
Zariadenie tiež nie je vodotesné, preto dbajte na to, aby ste ho uchovávali mimo dosahu 
akýchkoľvek tekutín a vlhkosti.  Bežné potenie rúk nespôsobí zariadeniu problém, ale je 
vhodné dodržiavať hygienu rúk. 
Zariadenie raz za čas utrite mierne vlhkou - takmer suchou handričkou, napr. mäkké 
mikrovlákno. V prípade potreby je možné použiť malé množstvo mydla alebo čistiaceho 
prostriedku na báze alkoholu.  
 
Zeitgeist 2 je bezúdržbové zariadenie, ale je potrebné zabezpečiť,  aby sa do otvorov 
zariadenia nedostali žiadne cudzie látky. Reproduktor na prednej strane je skrytý pod 
mriežkou a ak sa doň niečo dostane, reproduktor môže začať vydávať nepríjemný zvuk 
alebo chrapot, prípadne sa počas používania stíši. 
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Na spodnej strane zariadenia nájdete port USB-C slúžiaci na nabíjanie zariadenia. Port a 
konektor musia do seba pevne zapadať, inak nedôjde k nabíjaniu. Port aj konektor sa 
môžu poškodiť vniknutím prachu a špiny. Niekedy je možné odstrániť prach pomocou 
jemných pracovných nástrojov (vyskúšajte to iba vtedy, ak viete, čo robíte, pretože môžete 
zariadenie ešte viac poškodiť).  
 
Okrem čistenia a šetrného zaobchádzania  zariadenie, ani jeho časti nevyžadujú 
špeciálnu údržbu.  
 
Poškodenie hardvéru zariadenia môže opraviť iba predajca alebo výrobca.  
Nezabudnite, že pri nesprávnom zaobchádzaní bude záruka na zariadenie neplatná! 
 

4 Prevádzka zariadenia 
Okolo roku 2000 bol populárny Zeitgeist z Caretec-u, ktorý bol na trhu veľmi úspešný. Bol 
to predchodca Zeitgeist-u 2. Mal tiež 3 tlačidlá a nastavil štandardy v prevádzke 
zariadenia. 
 
Zeitgeist 2 preto nadväzuje na osvedčený koncept ovládania,  rozšírený o všetky nové 
funkcie a možnosti súčasnej technológie.  
Prevádzka je navrhnutá úplne akusticky, optická cesta slúži ako dodatočná informácia pre 
zrakovo postihnutých (slabozrakých) ľudí.  
Kedykoľvek je stlačené tlačidlo, oznámi sa to aj hmatovou spätnou väzbou - krátkym 
vibračným signálom.  
 
Zeitgeist 2 takmer všade používa takzvané rolovacie ponuky alebo nastavenia čísel.  
To znamená, že pri posúvaní nahor a nadol sa pohybujú v kruhu, napríklad pri výbere 
mesiaca prichádza január po decembri. 
 
Tri tlačidlá rozlišujú trvanie stlačenia tlačidla medzi KRÁTKO a DLHO (DLHO je asi jedna 
sekunda). 
 
Funkcie tlačidiel sú podobné v mnohých položkách ponuky: 

• Horné alebo Dolné KRÁTKO ............ posúva sa ním nahor alebo nadol, prípadne 
sa menia stavy (napr. „aktívny“, „neaktívny“; 
„zapnuté“, „vypnuté“). 

• Stredné DLHO ................................... potvrdí výber ponuky. 
• Stredné KRÁTKO .............................. poskytuje informácie o zodpovedajúcej 

položke ponuky. V rámci nej sa posuniete 
o jeden krok ďalej v poradí dostupných 
možností.  
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Príklad pri nastavovaní dátumu a času v kalendári:  
Pri nastavení rok / mesiac / deň atď. môžete tlačidlom Stredné KRÁTKO preskočiť na 
ďalšie a súčasne potvrdiť predchádzajúci bod. Príslušná číselná hodnota, napr. číslo dňa, 
sa vyberá opakovaným stlačením klávesu Horné alebo Dolné KRÁTKO.  
 
Ďalej sú kombinácie tlačidiel, kde sú stlačené súčasne dve tlačidlá, opäť rozlíšené na 
KRÁTKE alebo DLHÉ. 
Najdôležitejšia kombinácia, ktorá platí kdekoľvek sa nachádzate je: Horné a Dolné 
KRÁTKO = Návrat na Hlavnú obrazovku; tým sa dostanete späť na Hlavnú obrazovku. 
V závislosti od zvolenej funkcie majú tlačidlá špecifické úlohy; vysvetlenia sú uvedené v 
nasledujúcich kapitolách.  
 
Poznámka pre zrakovo postihnutých: 
Okrem písomného vysvetlenia uvidíte v nasledujúcich kapitolách aj zodpovedajúce 
schémy na niektorých miestach, kde sú stručne znázornené stlačenia klávesov. Tu sa 
opäť rozlišuje medzi jednotlivými tlačidlami, kombináciami tlačidiel -  DLHÉ a KRÁTKE.  
 
 

4.1 Zamknutie tlačidiel 

Zariadenie je vybavené aj uzamykaním tlačidiel v prípade prenášania Zeitgeist 2, aby sa 
zabránilo  neúmyselným operáciám.  
Ak sa stlačí tlačidlo, keď je zariadenie zamknuté, ozve sa znelka a zobrazí sa veľká 
ikona uzamknutia na displeji.  
Postupnosť tlačidiel používaných na zamykanie a odomykanie je rovnaká: 
  
Súčasne stlačte tlačidlo Horné+Stredné+Dolné KRÁTKO a bezprostredne po nich 
Horné KRÁTKO; Zeitgeist 2 potvrdí operáciu hlasovou správou a stav zobrazuje ikonou 
v ľavom hornom rohu displeja. 
 

5 Prevádzkový režim a RESET / riešenie problémov 
Zeitgeist 2 rozlišuje 3 prevádzkové režimy: 

• Hlavná obrazovka.................................................................Kapitola 5.1 
• Hlavné menu (Ponuka funkcií) .............................................Kapitola 6 
• Nastavenia systému (podmenu Nastavenia) .......................Kapitola 7  

 
Zariadenie reaguje na stlačenie tlačidiel bez ohľadu na prevádzkový režim.  
Ak to neurobí, buď je batéria vybitá, alebo vstavaný počítač „zamrzol“.  
Ak chcete vykonať operáciu odstraňovania problémov a obnovy, postupujte 
nasledovne: 
• Ak je batéria vybitá a displej zostane tmavý - zapojte nabíjačku USB (napájací 

adaptér a kábel). Väčšina nastavení zostane zachovaná, čas a budíky sa stratia. 
Po nabití zariadenia by ste mali prednostne používať funkciu automatického 
nastavenia času prostredníctvom systému GPS; pozri časť 7.8. 
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• Ak sa vám stane, že sa stratíte v Podmenu - vráťte sa  na Hlavnú obrazovku 
jednoduchým položením zariadenia na plochu a počkaním max. 30 sekúnd alebo 
stlačením kombinácie tlačidiel Horné+Dolné  KRÁTKO. 
 

• Ak počítač skutočne zamrzol, softvér je potrebné resetovať (RESET). V takom 
prípade budú vaše nastavenia zachované (okrem budíka):  
Položte zariadenie vodorovne na stôl a podržte tlačidlá Horné+Dolné  VEĽMI 
DLHO, t.j. minimálne 13 sekúnd. Zeitgeist 2 potom silne zavibruje, zaznie 
štartovacia znelka a zobrazí sa Hlavná obrazovka na displeji. Teraz nechajte 
zariadenie 15 až 30 sekúnd bez pohybu, kým sa neozve ďalšia znelka (ping). 
Počas tohto obdobia musí softvér kalibrovať rôzne senzory. Ak sa zariadenie 
presunie, nepriaznivo to ovplyvní presnosť niektorých funkcií, napr. kompas. 
 

• Ak je zariadenie v zásade stále funkčné, ale všetky nastavenia sú nesprávne - 
môžete obnoviť výrobné nastavenia. Buďte opatrní, pretože to spôsobí stratu 
všetkých nastavení! Podrobnosti nájdete v príslušnej funkcii v ponuke Nastavenia 
v časti 7.6. 
 

Poznámka: Ak displej funguje, ale z reproduktora nepočujete nič alebo len veľmi málo, 
najskôr skontrolujte nastavenie hlasitosti v ponuke Nastavenia. Ďalej skontrolujte, či nie 
je mriežka pokrývajúca reproduktor špinavá. V extrémnych prípadoch sú tieto malé otvory 
tak zanesené nečistotami, že je potrebné zariadenie vyčistiť predajcom,  výrobcom alebo 
dokonca vymeniť reproduktor. To platí aj pre otvor mikrofónu, ak je hlasitosť vašich 
hlasových záznamov veľmi nízka. 
 

5.1 Hlavná obrazovka 

Zeitgeist 2 sa bežne nachádza v režime Hlavnej obrazovky, je v pohotovostnom režime 
a čaká na príkazy, teda na stlačenie tlačidiel.  
Zariadenie sa automaticky vráti na Hlavnú obrazovku z mnohých Podmenu ak chvíľu 
neurobíte nič, približne 30 sekúnd.  
Ak sa zariadenie vráti na Hlavnú obrazovku, oznámi to aj signálom.  
K mnohým funkciám máte prístup priamo z Hlavnej obrazovky pomocou rýchleho 
prístupu: 
(Poznámka: K niektorým funkciám je tiež možné pristupovať ako obvykle z Hlavného 
menu; podrobnosti nájdete v Hlavnom menu.)  
 
Rýchly prístup tiež rozlišuje medzi jednotlivými tlačidlami, ich kombináciami a podľa toho, 
ako dlho sú stlačené, KRÁTKO alebo DLHO. 

• Horné KRÁTKO ................... Oznámenie času v 24-hodinovom formáte so  
sekundami 

• Dolné KRÁTKO ........... ....... Oznámenie dátumu v dlhej forme, vrátane dňa 
v týždni, deň v mesiaci, mesiac, rok, kalendárny 
týždeň, fázy mesiaca a aktuálne meniny 

• Stredné KRÁTKO ...... ......... Vyvolanie informácií o vykonanej poslednej 
položke ponuky (Pozor: môže to mať mätúce 
výsledky, v závislosti   od predchádzajúcej akcie.)  
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• Horné+Stredné KRÁTKO ... Informačné oznámenie o aktívnych Budíkoch  
• Dolné+Stredné KRÁTKO .... Informačné oznámenie o aktívnych položkách  

Kalendára 
• Horné+Dolné KRÁTKO ....... Informačné oznámenie o stave batérie 
• Horné DLHO ........................ Vibruje čas v široko používanom priemyselnom 

štandarde, t.j. vibračný mód s dlhými a krátkymi 
vibráciami. Dlhý vibračný impulz znamená 4 a krátky 
1, t. j. číslo 9 je dlhé-dlhé-krátke; ďalšie podrobnosti 
nájdete nižšie v Kapitole 5.1.1. Intenzitu a trvanie je 
možné zmeniť v Nastaveniach, Kapitola 7.10. 

• Spodné DLHO ..................... Spustí sa Luxmeter 
• Stredné DLHO ..................... Vyvolanie Hlavného menu (pozri Kapitola 6) 
• Horná+Stredná DLHO ......... Povolenie alebo zakázanie automatického 

nastavovania času prostredníctvom signálu GPS 
• Dolné+Stredné DLHO ......... Zaznamenanie novej hlasovej poznámky 
• Horné+Dolné DLHO ............ Obnovenie zariadenia (RESET) 

Pokyny na čítanie diagramov stlačenia tlačidiel:  
Vo vertikálnom smere sa po dobu stlačenia tlačidla rozlišuje medzi KRÁTKO a DLHO. Tri 
tlačidlá sú zobrazené v horizontálnom smere a malé bodky označujú tlačidlá, ktoré sa 
majú stlačiť. Počet bodiek v sivých políčkach zodpovedá počtu tlačidiel, ktoré sa majú 
stlačiť (spolu). 
 

H
LA

VN
Á 

O
BR

AZ
O

VK
A 

  HORNÉ TLAČIDLO   STREDNÉ TLAČIDLO   DOLNÉ TLAČIDLO 

KR
ÁT

KE
 S

TL
AČ

EN
IE

 

          

●   ●   ● 
OZNÁMENIE ČASU   INFORMÁCIE Z POSLEDNEJ AKTÍVNEJ 

POLOŽKY Z HLAVNÉHO MENU 
  - OZNÁMENIE DÁTUMU 

KALENDÁRNY TÝŽDEŇ, FÁZA 
MESIACA, POČET DNÍ DO NOVU 

MESIACA A MENINY 
  

   
  

●   ●    
INFORMÁCIE O AKTÍVNYCH BUDÍKOCH     

  
  

       ●   ● 
    INFORMÁCIE O AKTÍVNYCH POLOŽKÁCH KALENDÁRA 

  
 

  
 

  

●       ● 
OZNÁMENIE O STAVE BATÉRIE 

          

●   ●   ● 
ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE KLÁVESNICE, POSTUPNOSŤ: (HORNÉ + STREDNÉ + DOLNÉ) + HORNÉ 

          

DL
H

É 
ST

LA
ČE

N
IE

 

  
   

  

●   ●   ● 
VIBRUJE AKTUÁLNY ČAS   VSTUP DO HLAVNÉHO MENU   SPUSTENIE LUXMETRA 

    
  

●   ●     
ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ GPS SYNCHRONIZÁCIU ČASU 

 
  

  
   

  

   ●   ● 
    ZAZNAMENANIE NOVEJ HLASOVEJ POZNÁMKY 

  
 

  
 

  

●       ● 
RESETOVAŤ ZARIADENIE: DRŽAŤ 12.5 SEKUNDY 
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5.1.1 Kódovanie vibrácií času 

Aby bol vibračný výstup čo najkompaktnejší, bol zvolený 12-hodinový formát bez použitia 
nuly pred minútami v jednociferných číslach.  
Základná štruktúra pozostáva z vibračných blokov, oddelených prestávkami, ktoré sa líšia 
dĺžkou. Rýchlosť celkového časového výstupu je možné meniť v troch úrovniach v ponuke 
Nastavenia; pozri Kapitola 7.10.  
Jednotlivé čísla sú výsledkom súčtu krátkych a dlhých vibračných signálov, krátke majú  
hodnotu JEDEN, dlhé ŠTYRI.  
Po stlačení tlačidla Horný DLHO zaznie krátky vibračný impulz, ktorý oznámi 
používateľovi, aby tlačidlo znova pustil (signál odstránenia prsta). Nasleduje dlhá pauza 
a potom číslo hodín (od 1 do 12, pričom 12 je 3x dlhé, t.j. 3x4 = 12), potom krátka 
prestávka a potom desiatky minút t.j. cifra od 1 do 5 a po poslednej krátkej prestávke 
nasleduje cifra od 0 do 9. Číslica nula, ktorá tiež zodpovedá celej hodine, má formu 
vlnovitých vibrácií.  
Poznámka: Pri minútach v jednociferných hodnotách sa nula z desiatkových číslic 
nezobrazí.  

• Príklad 1: 2 minúty po polnoci (displej zobrazuje v 24-hodinovom formáte ako 
„00:02“) alebo 2 minúty popoludní („12:02“) vydá nasledujúci kód: „Signál 
odstránenia prsta, pauza, 12 hodina, krátka prestávka, 2 minúty “. t.j. .: krátka 
vibrácia(odstránenia prsta), pauza, 3x dlhá vibrácia(12 hodín), krátka pauza, 2x krátka 
vibrácia(2 minúty). 
 

• Príklad 2: s 24-hodinovým displejom „21:53“ teda „09:53“ v 12-hodinovom formáte 
alebo  má za následok ... krátka vibrácia(odstránenia prsta); pauza; 2 x dlhá - 1 x krátka(9 

hodín); krátka pauza; 1 x dlhá - 1 x krátka(cifra 5 z 53 minút); krátka pauza; 3x krátka(cifra 3 

z 53 minút). 
 

• Príklad 3: Desiata celá hodina, „10:00“ alebo „22:00“ ... krátka vibrácia(odstránenia 

prsta); pauza; 2x dlhá - 2x krátka(10 hodín); krátka pauza; 1x vlnová vibrácia(0 minút). 
 

• Príklad 4: Jedenásť minút po jedenástej, „11:11“ alebo „23:11“ ... krátka 
vibrácia(odstránenia prsta); pauza; 2x dlhá - 3x krátka(11 hodín); krátka pauza; 1x krátka(cifra 

1 z 11 minút); krátka pauza; 1x krátka(cifra 1 z 11 minút). 
 

6 Hlavné menu (ponuka funkcií) 
Z Hlavného menu sa vyvolávajú jednotlivé funkcie Zeitgeist 2.  
Niektoré naďalej bežia na pozadí, zatiaľ čo na displeji sa zobrazuje Hlavná obrazovka. 
Zoznam obsahuje aj Podmenu Nastavenia, ktorou sa zaoberá nasledujúca Kapitola. 
 
Poznámka: Grafický prehľad všetkých funkcií a nastavení dostupných v Zeitgeist 2 
nájdete na schéme v Kapitole 8. 
 
Hlavné menu sa spustí pomocou Stredné DLHO na Hlavnej obrazovke.  
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Horné KRÁTKO / Dolné KRÁTKO slúži na rolovanie jednotlivými položkami. Ak približne 
20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zariadenie sa vráti na Hlavnú obrazovku čo je 
signalizované krátkym zvukovým signálom.  
Stlačením Stredného tlačidla KRÁTKO, sa zobrazia podrobnejšie informácie o aktuálnej 
položke ponuky. Budete napríklad počuť, koľko záznamov v kalendári alebo hlasových 
poznámok už existuje. Niektoré z týchto informácií je možné tiež získať priamo z Hlavnej 
obrazovky pomocou určitých kombinácií tlačidiel (rýchly prístup).  
Stredné DLHO spustí príslušnú funkciu. 
 
Ak sa chcete vrátiť na Hlavnú obrazovku uprostred funkcie, použite kombináciu tlačidiel 
Horné+Dolné KRÁTKO. 
 

HL
AV

N
É 

M
EN

U
 

  HORNÉ TLAČIDLO   STREDNÉ TLAČIDLO   DOLNÉ TLAČIDLO 

KR
ÁT

KE
 

ST
LA

ČE
N

IE
 

          

●   ●   ● 
PREDCHÁDZAJÚCA POLOŽKA   PODROBNÁ INFORMÁCIA   NASLEDUJÚCA POLOŽKA 

  
   

  

●       ● 
NÁVRAT NA HLAVNÚ OBRAZOVKU 

          

D
LH

É 
 

  
   

  

●   ●   ● 
PRVÁ POLOŽKA MENU   SPUSTENIE FUNKCIE   POSLEDNÁ POLOŽKA 

MENU 
  

 
 
 
Prehľad funkcií v Hlavnom menu: 
 

• Stopky  ................................................................ Kapitola 6.1 
• Kalendár  ............................................................ Kapitola 6.2.1 
• Budík  ................................................................. Kapitola 6.2.2 
• Minútky  .............................................................. Kapitola 6.3 
• Kompas  ............................................................. Kapitola 6.4 
• Krokomer  ........................................................... Kapitola 6.5 
• Nastavenia (podmenu) ....................................... Kapitola 7 
• Hry (podmenu)  ................................................... Kapitola 6.6 
• Luxmeter/ svetelný oznamovač  ......................... Kapitola 6.7 
• Menštruačný kalendár  ....................................... Kapitola 6.8 
• Záznamník (hlasové poznámky)  ....................... Kapitola 6.9 

 
Nasledujúce platí pre všetky funkcie: 
Pri každom stlačení tlačidla bude počuť zodpovedajúci hlasový výstup. 
 
Pri niektorých funkciách, napr. Časomiera, je potrebné pred spustením funkcie vybrať 
možnosti, zatiaľ čo ostatné, napríklad Stopky sú pripravené na okamžité použitie. 
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6.1 Stopky 

Stopky na Zeitgeist 2 registrujú niekoľko medzičasov a oznamujú intervaly medzi nimi 
(časy na kolo). Kým sú stopky v prevádzke, zaznie každých 5 sekúnd krátky signál 
(pípnutie). Stopky pokračujú v prevádzke, aj keď je Zeitgeist 2 späť na Hlavnej obrazovke, 
ale bez pípania.  
 
Horné KRÁTKO .................. Spustenie alebo zastavenie 
Stredné KRÁTKO ............... Na oznámenie informácií o aktuálnom stave stopiek  
Dolné KRÁTKO .................. Medzičas, zakaždým sa vytvorí nový medzičas 
 
Keď sa stopky zastavia, platí aj toto:  
Dolné KRÁTKO .................. Prečítať všetky uložené medzičasy a časy na kolo;  

viacnásobné medzičasy - stlačte niekoľkokrát 
Horné DLHO................ ....... Vynulovanie stopiek späť na nulu  
 
Nezávisle od prevádzkového stavu:  
Horné+Dolné KRÁTKO ...... Návrat na Hlavnú obrazovku 
Stredné DLHO .................... Návrat do Hlavného menu 
 
 

ST
O

PK
Y 

  HORNÉ TLAČIDLO   STREDNÉ TLAČIDLO   DOLNÉ TLAČIDLO 

KR
ÁT

KE
 S

TL
AČ

EN
IE

 

          

● 
  

●   ● 
SPUSTENIE/ZASTAVENIE   AKTUÁLNY STAV 

STOPIEK 
  AKTÍVNE: NOVÝ MEDZIČAS 

ZASTAVENÉ: ZOBRAZIŤ 
MEDZIČASY 

    
  

●       ● 
NÁVRAT NA HLAVNÚ OBRAZOVKU 

          

D
LH

É 

  
   

  

●   ●     
ZASTAVENÉ: VYNULOVAŤ 

STOPKY 
  NÁVRAT DO HLAVNÉHO MENU 

 

  

 

6.2 Kalendár a Budík  

Ako multifunkčné vreckové hodinky Zeitgeist 2 prirodzene obsahuje aj dva multifunkčné 
režimy pripomienok, ktoré sú rozdelené na funkcie Kalendár a Budík. 
 
Denné Budíky majú zvyčajne formu zneliek.  
Môžete si zvoliť, kedy má byť budík aktívny - dni v týždni (pracovné dni/víkend) a znelky, 
ktoré sa budú používať pri Budíkoch.  
 
Kalendár môže obsahovať až 20 udalostí, ktoré nastávajú v  dlhších časových intervaloch 
a umožňuje nahrať hlasový záznam ku každej udalosti. 
 
„Zvonenie“ týchto dvoch režimov je možné opakovane odložiť (funkcia Snooze).  
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Obe funkcie pripomenutia majú rýchly prístup z Hlavného menu(viď. Kapitola 5.1). Po stlačení 
Stredné KRÁTKO sa na displeji zobrazí počet udalostí v Kalendári alebo Budíku a čas, 
kedy udalosť nastane alebo zazvoní budík. Okrem toho tieto informácie sú oznámené aj 
hlasovým výstupom, plus pri Udalosti v Kalendári zaznie aj hlasová poznámka, ktorá má 
zaznieť pre nastavenú udalosť. 
 
Bez ohľadu na prevádzkový stav, ak chcete opustiť nastavenia, bez toho aby sa uložili, 
použite: 
Horné+Dolné KRÁTKO..........Návrat na Hlavnú obrazovku 
Stredné DLHO………….......... Návrat do zoznamu alarmov alebo záznamov v kalendári  
Poznámka: Ak na Zeitgeist 2 vykonáte RESET, všetky alarmy budú vymazané, aj keď 
položky Kalendára a Menštruačného kalendára budú zachované.  
 
 

6.2.1 Kalendár 

Nastavenia a možnosti Kalendára do značnej miery zahrnujú rovnaké postupy ako pre 
Záznamník a Budík.  
 
Ak otvoríte funkciu Kalendár v Hlavnom menu, zobrazí sa vám nielen záznam „NOVÝ“ na 
vytvorenie nového, ale aj zoznam existujúcich záznamov v kalendári, pričom tu je 
možných až 20 záznamov. 
Ak vyberiete jeden z existujúcich pomocou tlačidiel Horné alebo Dolné KRÁTKO a potom 
Stredné KRÁTKO, zobrazia sa na displeji a hlasovo oznámia podrobnejšie informácie o 
udalosti.  
 
Vytvoriť novú udalosť:  

Novú udalosť v kalendári môžete vytvoriť výberom položky „NOVÁ“ pomocou tlačidla 
Stredné DLHO. Potom udalosť povoľte výberom "Povolené" pomocou tlačidla Horné 
alebo Dolné KRÁTKO a potvrďte stlačením tlačidla Stredné KRÁTKO.  
Potom zadajte dátum a čas v poradí Rok, Mesiac, Deň, Hodina a Minúta -  pre zmenu 
hodnoty použite tlačidla Horné alebo Dolné KRÁTKO a tlačidlom Stredné KRÁTKO 
výber potvrdíte.  
Ak chcete, aby sa udalosť v Kalendári opakoval, nastavte režim opakovania: 
„Nikdy“  - udalosť nastane iba jeden krát a nebude sa opakovať  
„Denne“ – udalosť sa bude opakovať každý N-tý deň v rovnakom čase 
„Týždenne“ - udalosť sa bude opakovať každý N-tý týždeň v rovnakom dni v týždni a v 
rovnakom čase 
„V pracovné dni“ - udalosť opakovať v pracovné dni (pondelok až piatok) v rovnaký  čas 
„Mesačne“ - udalosť opakovať každý mesiac v rovnaký deň a čas 
„Ročne“ - udalosť opakovať každý rok v rovnaký mesiac, deň a čas (napr. ako 
pripomienka narodenín ).  
Ak tu vyberiete Denne, Týždenne, Mesačne alebo Ročne, musíte zadať číselnú hodnotu, 
aby ste určili, po koľkých dňoch/týždňoch/mesiacoch/rokoch sa má udalosť opakovať.  
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Na objasnenie: Ak zadáte číslo 3 „Týždenne“, zariadenie oznámi „... každé tri týždne ...“ 
pre príslušnú udalosť. To znamená, že ak je udalosť nastavená na dnes o 10:00, budete 
ju počuť dnes o 10:00, potom znova po troch týždňoch o 10:00, šiestich týždňoch, 
deviatich týždňoch atď.  
Ak si chcete niečo pripomenúť napr. každý štvrtok vyberiete prvý nasledujúci štvrtok a v 
režime opakovania zadáte číslo 7 „denne“ alebo číslo 1 „týždenne“. Zápis sa potom 
zopakuje o týždeň, t.j. najbližší štvrtok a všetky nasledujúce štvrtky. 
 
Keď zadáte čas, ďalším krokom je priradenie znelky. Tu je možné každej udalosti priradiť 
znelku ako v prípade Budíka, a prepojiť s hlasovým záznamom, ktorý si vytvoríte (Ďalšie 
podrobnosti o hlasových záznamoch nájdete v nasledujúcej časti „Záznamník“, Kapitola 
6.9): - najprv vyberiete znelku; pozri nižšie v časti Budík. Potom môžete vytvoriť záznam 
presne podľa popisu v položke Záznamník.  
 
Ak nechcete pridať hlasovú poznámku, potvrďte voľbu nahrávania pomocou Stredné 
KRÁTKO, bez vytvorenia poznámky. 
 
Zeitgeist 2 sa potom okamžite vráti na Hlavnú obrazovku so zvukovým hlásením 
potvrdzujúcim, že operácia bola úspešná.  

Poznámka 1: Udalosti Kalendára, ktorým uplynula platnosť budú automaticky zmazané, 
aby sa uvoľnilo miesto pre nové udalosti. Ak sa pokúsite zadať udalosť ktorá má už v čase 
zadávania vypršanú platnosť, budete na to upozornený a zariadenie túto udalosť nepridá.  

Poznámka 2: Udalosti v Kalendári sú zoradené vzostupne podľa dátumu výskytu udalosti, 
pričom sa môžu líšiť od existujúcich čísel záznamov. t.z. prvá udalosť v Kalendári je 
udalosť ktorá nastane najskôr. 

Poznámka 3: Aj keď je možné zadávať rôzne udalosti v Kalendári v rovnakom čase, 
spôsobí to prekrývanie a niekedy to bude mať za následok mätúce situácie. Zeitgeist 2 
potom upozorní ako obvykle v nastavenom čase na udalosť, ale bude hrať iba jednu z 
vybraných zneliek (tú, ktorá patrí k záznamu vytvorenému najskôr pre tento dátum). 
Ostatné znelky sa hrať nebudú. Zaznamenané hlasové poznámky sa však zachovajú a 
budú sa prehrávať jedna po druhej spolu so správou udávajúcou počet existujúcich 
poznámok. Stredné KRÁTKO sa používa na posun k ďalšej poznámke. 
 
Úprava existujúcich záznamov:  

Ak chcete vykonať zmeny, otvorte požadovaný záznam v zozname udalostí(DLHÝM 
stlačením Stredného tlačidla) a prejdite všetkými vyššie uvedenými nastaveniami a podľa 
potreby upravujte jednotlivé položky. Na konci tohto procesu Zeitgeist 2 oznámi úspešnú 
aktualizáciu záznamu. 

Odstránenie existujúcich záznamov:  

Otvorte položku ktorú si želáte odstrániť(DLHÝM stlačením Stredného tlačidla) v 
zozname udalostí a zmeňte prvé nastavenie z „Povolená“ na „Zakázaná“ a stlačte 
KRÁTKO Stredné tlačidlo. Hlasový výstup to potvrdí pomocou "Udalosť vymazaná".  
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Pokiaľ ide o znenie záznamu v kalendári vrátane funkcia odloženia budíka atď., tie nájdete 
v príslušnej položke v časti Budík. Ak bola pre udalosť v Kalendári vytvorená aj hlasová 
poznámka, prehrá sa stlačením Stredné KRÁTKO. Znova vypočuť si ju môžete stlačením 
tlačidla Stredné KRÁTKO. 

6.2.2 Budík 

Po vyvolaní funkcie v Hlavnom menu najskôr zvolíte typ budíka,  konkrétne v ktoré dni má 
byť príslušný budík aktívny: denne, pracovné dni (pondelok až piatok) alebo len cez 
víkend (sobota, nedeľa), keď môžeš spať dlhšie.  
Po posúvaní nahor alebo nadol pomocou tlačidiel Horné alebo Dolné KRÁTKO spustite 
príslušný budík pomocou tlačidla Stredné DLHO. Ak je vypnutý, musí byť najskôr zapnutý 
Horné alebo Dolné KRÁTKO a potvrdený Stredné KRÁTKO.  
 
Poznámka: Aktivovaný budík sa opäť vypne rovnakým spôsobom – výber Horné alebo 
Dolné KRÁTKO (zakázaný, povolený) a potvrdený Stredné KRÁTKO.  
 
Ďalej zadajte hodiny (0 až 23) a minúty (0 až 59). Tlačidlom Horné alebo Dolné KRÁTKO 
slúžia na zmenu hodnoty a Stredné KRÁTKO na potvrdenie. Nakoniec vyberte znelku. K 
dispozícii je tu 18 rôznych krátkych zvukových vzorov (napr. Melódie, zvuky zvierat, 
vyzváňacie tóny).   
Potom, čo potvrdíte svoj výber pomocou Stredné KRÁTKO, Zeitgeist 2 hlasovo oznámi 
vybrané nastavenia a potom sa vráti na Hlavnú obrazovku.  
 
Poznámka: Pre každý denný režim je možné vytvoriť iba jeden budík, takže Zeitgeist 2 
dokáže rozlíšiť tri budíky. 
 
Zvukový signál budíka vrátane funkcia odloženia budenia prebieha nasledovne: Zeitgeist 
2 vibruje, displej bliká a znelka sa súčasne hrá v nekonečnej slučke. Tlačidlá sú teraz 
priradené nasledovne:  

• Horné KRÁTKO ............ Funkcia opakovanie budíka po 9 minútach 
po stlačení tlačidla sa budík zopakuje po 9 minútach 

• Dolné KRÁTKO ............ Funkcia opakovanie budíka KRÁTKE 
po stlačení tlačidla sa budík zopakuje po 3 minútach  

• Stredné KRÁTKO ......... Informácie o zvolenom čase budíka 
zastaviť alarm  

 
Poznámka: Ak neodpovedáte stlačením žiadneho tlačidla, vyzváňací tón bude 
pokračovať 5 minút a potom sa automaticky vypne.  
 
Opakovaním budíka cez funkciu opakovanie budíka sa znova spustí celá sekvencia, t.j. 
odloženie sa môže opakovať tak často, ako chcete. 
 
Nasledujúce informácie platia pre všetky možnosti: Aj keď sa zvonenie zastaví, stále je 
možné zvoliť možnosti funkcie odloženia budíka stlačením Horné alebo Dolné KRÁTKO,  
displej naďalej bliká a je zobrazený čas nastaveného budíka. Posunúť budík sa dá 
opakovane. 
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Iba Stredné DLHO alebo kombinácia tlačidiel Horné+Dolné KRÁTKO ukončí funkciu 
Budík a dostanete sa späť na Hlavnú obrazovku.  
 
Poznámka: Pre nepočujúcich Caretec ponúka bezdrôtový vibračný prvok, ktorého 
intenzita vibrácií ďaleko presahuje samotný Zeitgeist 2 a je ho možne umiestniť do 
postele. Ďalšie informácie nájdete v časti Error! Reference source not found. 
(Nastavenia / Bluetooth / Vankúš).  
 

6.3 Časovač 

Časovač na Zeitgeist 2 má dva rôzne módy: „Kuchyňa“ a „Masáž“.  
V režime „Kuchyňa“ čas beží ako pri kuchynskom časovači, pričom koniec tohto obdobia 
je signalizovaný opakovanou znelkou.  
V režime „Masáž“ začne čas plynúť rovnako, ale budete počuť aj dva zvukové signály 
naznačujúce, že sa blíži koniec. Jeden signál zaznie v polovici nastaveného času a druhý 
signál minútu pred koncom, aby mohol masážny terapeut začať masáž ukončovať včas.  
 
Po spustení funkcie Časovač v Hlavnom menu vyberte pomocou Horné alebo Dolné 
KRÁTKO „Kuchyňa“, „Masáž“ alebo „Vypnuté“. Voľba „Vypnuté“ tiež zruší (vynuluje) 
spustený časovač.  
Po potvrdení výberu tlačidlom Stredné KRÁTKO, vyberte počet minút, po ktoré má 
časový spínač bežať. Je možné nastaviť časové obdobie od 1 do 60 minút. Následne 
výber  znova potvrďte  Stredné KRÁTKO a Zeitgeist 2 sa okamžite vráti na Hlavnú 
obrazovku, zaznie akustický súhrn nastavení a ihneď spustí časovač.  
Keď sa časové obdobie skončí, zariadenie prehrá opakovanú znelku (vyzváňací tón), 
displej bliká a tlačidlá sú priradené nasledovne funkcie:  
 

• Horné KRÁTKO .......... Na vypnutie zvukového signálu 
• Stredné KRÁTKO ....... Ako je uvedené vyššie, získanie  ďalších informácií    

o predchádzajúcom časovom úseku 
• Dolné KRÁTKO .......... Na opakovanie časovača s aktuálnymi nastaveniami  

 
Poznámka: Ak neodpovedáte stlačením žiadneho tlačidla, vyzváňací tón bude 
pokračovať 5 minút a potom sa automaticky vypne.  

 
Časovač zostane v „režime oznámenia“, kým sa manuálne nevrátite na Hlavnú 
obrazovku, ako obvykle buď stlačením Stredné DLHO alebo kombináciou tlačidiel 
Horné+Dolné KRÁTKO.  

 
Ak chcete poznať stav Časovača priebežne, môžete buď použiť informačný dotaz  v 
Hlavnom menu, t.j. stlačiť Stredné KRÁTKO s položkou Časovač, alebo ak ste medzitým 
nevyvolali inú funkciu, môžete dosiahnuť rovnaký výsledok s funkciou Opakovať na 
Hlavnej obrazovke aj pomocou Stredné KRÁTKO. 

6.4 Kompas 

Zeitgeist 2 má vstavaný kompas, ktorý sa sám kalibruje pri pohybe zariadenia. 
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Po aktivovaní kompasu je potrebné vždy skontrolovať jeho presnosť čo urobíte vyvolaním 
podrobností viď. nižšie. V prípade, že oznámená presnosť nedosahuje hodnoty vysoká, 
môžete ju zvýšiť kalibrovaním kompasu. Kalibráciu kompasu vykonáte nasledovne: 
pohybujte zariadením tak, ako by ste vo vzduchu písali cifru 8 na ležato (t.j. symbol 
nekonečna). Píšte cifru 8 vo viacerých rovinách tak aby ste týmto pohybom zaplniť priestor 
virtuálnej gule. 
 
Následne držte zariadenie ako obvykle, aby ste počuli body kompasu. Pri tom dávajte 
pozor na to, ako zariadenie držíte alebo ako je umiestnené, napr. na stole: identifikácia 
bodov kompasu sa vždy robí v pozdĺžnej osi Zeitgeist 2.  
 
O pozícií kompasu budete informovaní hlasovým výstupom, ale aj na displeji, napr. SSV 
= severo-severo-východ so súvisiacimi uhlovými stupňami.  
 
Pri vyvolaní tejto funkcie zariadenie ihneď neoznámi bod kompasu, aj keď je už zobrazený 
na displeji. V tomto prevádzkovom stave, známom ako Zobrazenie severu, zariadenie 
zahrá znelku, keď pri pohybe zariadenie prekročí sever.  
 
Ak stlačíte Horné KRÁTKO alebo Stredné KRÁTKO, budete počuť podrobnosti o 
aktuálnom smere vrátane uhlových stupňov a presnosti. 
Počas tohto oznámenia by ste, samozrejme, nemali hýbať zariadením, pretože hlasový 
výstup už nebude zodpovedať neustále aktualizovanému displeju.  
 
Poznámka k zobrazeniu na sever: Rozsah plus/mínus 10 stupňov okolo severu, t.j. 
medzi 350 a 10 stupňov, je dôležitý pre prehrávanie Severnej znelky.  
Táto znelka zaznie hneď, ako kompas vstúpi do tohto rozsahu (či už sa blíži z východu 
alebo západu), aj keď pri jeho opustení nie je počuť žiadny zvuk.  
 
Režim priebežného oznamovania zmeny smeru:  
Ak má Zeitgeist 2 priebežne oznamovať zmenu smeru jednoduchou formou (iba smer 
kompasu, bez uhlových stupňov), stlačte tlačidlo Dolné KRÁTKO.  
 
Ak sa chcete vrátiť do režimu Sever, znova stlačte tlačidlo Dolné KRÁTKO.  
Pred zmenou režimu môže Zeitgeist 2 stále dokončovať oznamovanie posledného bodu 
kompasu.  
 
Nezávisle od prevádzkového stavu: 
Horné+Dolné  KRÁTKO......... Návrat na Hlavnú obrazovku  
Stredné DLHO........................ Návrat do Hlavného menu 
 
Poznámka: Ako už bolo spomenuté v časti o resetovaní (RESET) Zeitgeist 2, základné 
namerané hodnoty sú určené pre rôzne senzory bezprostredne po RESETE. To má vplyv 
aj na kompas. Ak spozorujete závažné nepresnosti vo fungovaní kompasu(napr. 
v dôsledku toho, že sa zariadenie dostalo do kontaktu so silným magnetom), môže vám 
pomôcť RESET; Podrobný postup nájdete v časti RESET, časť 5. To platí najmä vtedy, 
ak pri vyvolávaní kompasu počujete akustickú správu „Inicializácia kompasu zlyhala“. 
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6.5 Krokomer 

 
Vďaka vstavanému snímaču pohybu je Zeitgeist 2 použiteľný aj ako Krokomer (prečítajte 
si prosím poznámku nižšie).  
Ponuku Krokomer, aktivujete v Hlavnom menu, v ponuke vyberiete tlačidlom Horné alebo 
Dolné KRÁTKO Povolenie alebo Zakázanie krokomeru a potvrdíte Stredné KRÁTKO. 
Následne  sa vás opýta, či má byť počítadlo vynulované. V prípade že si želáte krokomer 
vynulovať stlačte Horné alebo Dolné  KRÁTKO  a potvrdíte Stredné KRÁTKO. Teraz 
ste na displeji krokov. Odteraz bude zariadenie počítať kroky. Stlačením tlačidiel Horné 
alebo Dolné  KRÁTKO  zariadenie ohlási aktuálny stav počítadla. 
Tlačidlom Stredné KRÁTKO sa vrátite na Hlavnú obrazovku. Krokomer naďalej beží na 
pozadí. Aktuálne hodnoty sa dajú zobraziť zvolením položky Krokomer v Hlavnom menu 
a stlačením Stredné KRÁTKO.  
 
Ak už Krokomer nechcete používať, musíte ho pri prvom dotaze vypnúť manuálne!  
 

 

Povolením krokomeru sa mierne zvýši spotreba zariadenia, ktorá ovplyvní 
celkovú výdrž batérie. 

 

6.6 Hry  

K dispozícii sú tri hry: šachové hodiny, kocky  a veštecká guľa. 

6.6.1 Šachové hodiny 

Šachové hodiny sú hodiny, kedy jednému z dvojice hráčov beží čas iba vtedy, ak je na 
ťahu a premýšľa, súperove hodiny vtedy stoja. 
Šachové hodiny majú dva módy - pripočítavanie alebo odpočítavanie  
Šachové hodiny tiež počítajú kolá.  
V móde pripočítavania sa začína od nuly a postupne stlačením Horné KRÁTKO sa 
začína počítať čas prvému hráčovi, zároveň sa oznámi číslo kola, číslo hráča a čas. 
Stlačením Dolné KRÁTKO sa prepne na druhého hráča, znova sa oznámi číslo 
kola,  číslo hráča a čas. Striedaním týchto tlačidiel sa striedavo pripočítava čas 
jednotlivým hráčom. 
 
V móde odpočítavania musíte vopred nastaviť čas začiatku, v 15-sekundových krokoch. 
Zariadenie zaregistruje túto hodnotu a zobrazí ju. Od tejto hodnoty sa odpočítava čas 
prepínaním tlačidiel rovnako ako v predchádzajúcom móde. Rovnako sa oznamuje aj 
číslo kola, číslo hráča a čas. Po uplynutí času zaznie signál gongu. Predtým, každých 10 
sekúnd alebo každú sekundu za posledných 10 sekúnd, zaznie znelka s malým kliknutím. 
 

• Horné KRÁTKO ............ Spustí čas 1. hráčovi a oznámi jeho aktuálny čas, 
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čas 2. hráča sa pozastaví, ak čas prvého hráča aktuálne 
plynie, Zeitgeist 2 oznámi aktuálny čas 1. hráča 

• Dolné  KRÁTKO ........... To isté ako Horné KRÁTKO ale pre hráča 2 
• Stredné KRÁTKO ......... Informačný oznam o aktuálnom stave šachových hodín 

oboch hráčov  
• Horné DLHO ................. Ak chcete vynulovať herné hodiny oboch hráčov v 

režime akumulácie na nulu alebo v režime odpočítavania 
resetovať na predtým zvolenú hodnotu.  

• Spodné DLHO .............. PAUZA, čas sa zastaví, pokračuje sa ďalším dlhým  
stlačením tlačidla  

 
Nezávisle od prevádzkového stavu: 
Horné+Dolné  KRÁTKO ......... Návrat na Hlavnú obrazovku  
Stredné DLHO ........................ Návrat do Hlavného menu 
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6.6.2 Magická guľa 

Hra „Magická guľa“ je veľmi populárna v Amerike. Je to hra, kedy na ľubovoľnú otázku 
zatrasením vyvoláme odpoveď od veštca. Odpoveď od veštca je jednoduchá, niečo na 
spôsob „áno“ alebo „nie“, napr. či si máte dopriať kúsok čokolády. Zariadenie potom 
náhodne odpovie. Ak chcete hrať, opakovane potraste Zeitgeist 2 alebo stlačte tlačidlá. 
Bude reagovať akusticky aj na displeji. Odpovede „Magickej gule“ sú buď kladné, záporné 
alebo neutrálne. Po vyvolaní funkcie vás Zeitgeist 2 vyzve, aby ste s ňou zatriasli. 
Nasleduje znelka a prečíta sa odpoveď. 
 

• Horné alebo Dolné  KRÁTKO alebo Zatriasť ........... Vytvorte novú odpoveď 
• Stredné  KRÁTKO ..................................................... Zopakujte poslednú odpoveď 

 
Nezávisle od prevádzkového stavu: 
Horné+Dolné  KRÁTKO .......................... Návrat na Hlavnú obrazovku  
Stredné DLHO ......................................... Návrat do Hlavného menu 
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6.6.3 Kocky 

Táto hra sa podobá klasickým kockám, ale namiesto hodenia kociek na stôl sa kocky 
„hodia“ zatrasením zariadenia Zeitgeist 2. Zatrasením sa pohne jedna až šesť kociek.  
Výsledky pre jednotlivé kocky sa budú čítať postupne. Počet kociek je možné kedykoľvek 
zmeniť.  
Zároveň je na displeji vidieť počet kociek, ako aj ich hodnoty po zatrasení / hodení. Ak si 
želáte,  posledný výsledok je možné prečítať opakovane.  
Po niekoľkých sekundách nečinnosti vás Zeitgeist 2 vyzve, aby ste znova potriasli a 
dosiahli nový výsledok. 
 
Horné KRÁTKO............ Pridá jednu kocku, maximálne šesť 
Dolné  KRÁTKO........... Odstráni kocku 
Stredné KRÁTKO......... Oznámi posledný výsledok 
 
Nezávisle od prevádzkového stavu: 
Horné+Dolné  KRÁTKO......... Návrat na Hlavnú obrazovku  
Stredné DLHO........................ Návrat do Hlavného menu 
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 22 

6.7 Luxmeter 

Luxmeter (Merač svetla) v Zeitgeist 2 určuje úroveň jasu akéhokoľvek zdroja svetla, napr. 
osvetlenie v miestnosti (bez ohľadu na rozsah a smer zdroja svetla). Namerané hodnoty 
udáva v jednotkách lux (dopadajúci svetelný tok na osvetlenú plochu). 
Senzor Luxmetra je umiestnený na prednej strane zariadenia v miernom výstupku vľavo 
pod displejom.  
Pri meraní namierte prednú stranu Zeitgeist 2 priamo na svetelný zdroj, prípadne na 
ľubovoľné miesto a uistite sa, že snímač nezakrývate prstami. 

Luxmeter ponúka dva režimy:  
• nepretržité meranie svetla  - hodnoty oznamuje a zobrazuje na displeji  
• upozornenie na zmenu intenzity svetla - najprv je potrebné zadať hodnotu, 

prekročením alebo nespĺňaním ktorej bude zariadenie na to upozorňovať 
 

6.7.1 Nepretržité meranie svetla 

Funkciu Luxmeter môžete spustiť buď z Hlavného menu, alebo priamo z Hlavnej 
obrazovky s rýchlym prístupom pomocou tlačidla Spodné DLHO. 
 
Nameraná intenzita svetla je akusticky indikovaná pomocou rôznych výšok tónov: čím je 
svetlo jasnejšie, tým je výška tónu vyššia. Ak stlačíte Horné KRÁTKO  alebo Spodné 
KRÁTKO, aktuálna nameraná hodnota v luxoch (jednotka svetla) bude reprodukovaná 
hlasom a zobrazí sa na displeji ako číselná hodnota.  
 
Nezávisle od prevádzkového stavu: 
Horné+Dolné  KRÁTKO......... Návrat na Hlavnú obrazovku  
Stredné DLHO........................ Návrat do Hlavného menu 
 

6.7.2 Upozornenie na zmenu intenzity svetla 

Tento režim používa znelku na indikáciu dosiahnutia vopred zvoleného prahu jasu (dve 
rôzne znelky, v závislosti od toho, či nastavenú úroveň prekračuje z hora(stmievanie) 
alebo z dolu(rozjasňovanie).  
Môžete napríklad požiadať o indikáciu ráno, hneď ako slnečné svetlo prenikne do vašej 
spálne. 
Alebo Vám môže oznámiť, či je svetlo v miestnosti zapnuté, vypnuté, alebo sa aktivovalo 
kontrolné svetlo.  
Na správne meranie stačí nasmerovať Zeitgeist 2 priamo na svetelný zdroj (pozor, aby 
zariadenie nebolo prikryté alebo otočené snímačom nadol).  
 
Stredné KRÁTKO sa používa počas kontinuálneho merania na prístup k funkcii na 
nastavenie prahovej hodnoty pre svetelný oznamovateľ. Tu rozsah hodnôt v luxoch siaha 
od „Zakázané“ (pre vypnuté) až po 1 až 80 000 luxov, s  gradáciou, t.j. po 10 nasleduje 
20 luxov, po 1000 nasleduje 2000 luxov, po 30 000 nasleduje 40 000 luxov.  
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Ak sa chcete posúvať nahor alebo nadol, stlačte Horné KRÁTKO alebo Dolné  KRÁTKO 
a na potvrdenie zvolenej hodnoty Stredné KRÁTKO. 
 
Potom sa akusticky oznámi prahová hodnota a displej sa vráti na Hlavnú obrazovku. Vľavo 
hore sa zobrazuje ďalšia ikona, ktorá ukazuje, že je aktivované upozornenie na zmenu 
intenzity svetla. Svetelné upozornenie teraz beží na pozadí a nebude znieť, kým úroveň 
jasu neprekročí prahovú hodnotu (úroveň prekračuje alebo nedosahuje prahovú hodnotu).  
 
Svetelný oznamovateľ sa vypne opätovným vyvolaním funkcie, a nastavením prahovej 
hodnoty na „Zakázané“.  
 
Príklady nameraných hodnôt: 
 

• Tmavá miestnosť alebo Noc vonku.................... jednociferné hodnoty luxov 

• Slabé osvetlenie alebo tiene.................................dvojciferné hodnoty luxov 

• Normálne osvetlená miestnosť 

slnečné svetlo počas zamračenej oblohy..............troj - štvorciferné hodnoty luxov 

• Silné osvetlenie, napr. priamo pri jasnej žiarovke 

alebo na priamom slnku........................................ štvor - päťmiestne hodnoty luxov 

6.8 Menštruačný kalendár 

Ako podpora na menštruačné plánovanie pre ženy bola do Zeitgeist 2 zabudovaná funkcia 
nazývaná Menštruačný kalendár. Podkladové algoritmy spravidla poskytujú odhad 
nasledujúceho obdobia a sú založené výlučne na časoch zadaných v predchádzajúcich 
obdobiach. To znamená, že čím viac údajov zadáte, tým sa zvyšuje presnosť odhadu 
budúcich cyklov. 
 
Fyzické zmeny vyvolané zmenami počasia, chorobami alebo diétami však samozrejme 
nemožno brať do úvahy. To platí aj pre podobné Menštruačné kalendáre dostupné online 
alebo z mobilného telefónu.  
 
Ak už máte záznamy o svojich obdobiach, môžete ich potom zapísať do Menštruačného 
kalendára a ihneď získať spoľahlivý štatistický výsledok. Ak však zadávate dátumy 
prvýkrát, bude trvať niekoľko cyklov, kým budú výsledky dostatočne presné.  
 
Po vyvolaní funkcie v Hlavnom menu máte dve možnosti „Zadať nové obdobie“ a 
„Menštruácie“. Pri prvom spustení funkcie môžete samozrejme do časti „Zadať nové 
obdobie“ chronologicky zadať niekoľko vami zaznamenaných časov minulých období, 
vždy prvý deň menštruácie, počnúc najstarším, napr. pred šiestimi mesiacmi. 
 
Na tento účel je požadovaný príslušný dátum (rok / mesiac / deň), vstup je potvrdený 
akustickým zhrnutím a návratom na Hlavnú obrazovku.  
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Zariadenie neumožňuje vklad obdobie medzi dve už zadané obdobia; najskorší možný 
dátum nového obdobia je nasledujúci deň posledné zadaného obdobia. Keď sa dostanete 
do aktuálneho obdobia vo svojom zozname, v druhom bode „budúca perióda“ zistíte časy 
začiatku nových, budúcich období. Keď vyvoláte zoznam, algoritmus vás informuje o 
údajoch za aktuálne obdobie a čase nasledujúceho vypočítaného obdobia. V tomto 
zozname je možné listovať, tlačidlo Dolné KRÁTKO vás zavedie do minulosti, t.j. k 
zadaným údajom, predchádzajúce obdobia sú očíslované „-1, -2, -3, ...“. Tlačidlom Horné 
KRÁTKO zistíte vypočítané dátumy začiatku budúcich období očíslované „ + 1, + 2, + 3, 
...“.  
 
Ak ste pri zadávaní dátumov urobili chybu, alebo ste nejaké obdobie preskočili, posledné 
zadané obdobie je možné vymazať; potom ho možno znova zadať pri opätovnom vyvolaní 
funkcie. Ak chcete opraviť obdobie v minulosti, musíte vymazať všetky hodnoty zadané 
do tohto bodu a potom ich znova zadať znova. Urobíte to pomocou tlačidla Horné DLHO 
za predpokladu, že ste v zozname histórie na mieste aktuálneho obdobia (tj. nie +1 alebo 
-1 atď.). 

M
EN

ŠT
RU

AČ
N

Ý 
KA

LE
N

DÁ
R 

  HORNÉ TLAČIDLO  STREDNÉ TLAČIDLO   DOLNÉ TLAČIDLO 

KR
ÁT

KE
 S

TL
AČ

EN
IE

           

● 
 

●   ● 
PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE 

 

INFORMÁCIA O VYBRATOM 
OBDOBÍ 

  NASLEDUJÚCE OBDOBIE 

    
  

● 
 

    ● 
NÁVRAT NA HLAVNÚ OBRAZOVKU 

          

D
LH

É 

  
   

  

● 
 

●    
ZMAZAŤ POSLEDNÉ OBDOBIE 
(POSLEDNÉ OBDOBIE MUSÍ BYŤ 

VYBRATÉ) 

 

NÁVRAT DO HLAVNÉHO MENU 
 

  

  

Poznámka: Pri RESETe budú už zadané údaje zachované. 

6.9 Záznamník 

Zeitgeist 2 má tiež funkciu diktovania, ktorá vám umožňuje ukladať zvukové nahrávky. 
Spravidla sa používa na zaznamenávanie krátkych hlasových správ, ktoré vám 
pripomínajú veci, na ktoré nechcete zabudnúť. 
Zariadenie môže pojať 20 takýchto poznámok, pričom každá je uložená v pamäti spolu s  
dátumom a časom. 
 
Poznámka: Pre hlasové záznamy v Záznamníku a Kalendári je k dispozícii celkovo cca. 
30 minút. Toto je bez ohľadu od počtu záznamov a neexistuje žiadne ďalšie obmedzenie 
dĺžky pre jednotlivý záznam 
Ak sa počas nahrávania pamäť vyčerpá, Zeitgeist 2 zastaví aktuálne nahrávanie so 
správou na to upozorňujúcou. Ak je pred záznamom k dispozícií menej pamäte ako 30 
sekúnd, záznam bude odmietnutý aj so zodpovedajúcim upozornením. V oboch prípadoch 
odstráňte existujúce záznamy bez ohľadu na to, či sú v režime Záznamníka alebo 
Kalendára, aby sa uvoľnilo miesto. 
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Hlasovú poznámku môžete nahrať buď z Hlavného menu, alebo prostredníctvom rýchleho 
prístupu z Hlavnej obrazovky pomocou kombinácie tlačidiel Stredné+Dolné DLHO. 
Po vytvorení poznámky táto sa zobrazí v zozname v menu Záznamník. 
Ak stlačením Stredné KRÁTKO prehráte existujúcu poznámku vybratú pomocou 
Horné/Dolné KRÁTKO, po prehratí záznamu sa uvedie aj dátum a čas.  Tieto informácie 
uvidíte na displeji aj pri spustení prehrávania. 
 
Nové nahrávanie sa spustí po zvolení položky „NOVÉ“. Potom nasleduje hlasové 
vysvetlenie, že horným tlačidlom sa spustí a zastaví nahrávanie, a vypočuť záznam si 
môžete tlačidlom Spodné KRÁTKO. Začiatok a koniec nahrávania je oznámené krátkymi 
znelkami (znelky nie sú súčasťou nahrávky) a počas nahrávania LED na prednej strane 
bliká namodro. 
 
POZOR: Po stlačení tlačidla  začiatku zahrávania a odznením znelky počkajte 1 sekundy, až 
potom hovorte. Predídete tým strate úplného začiatku nahrávky. 
 
Ak sa vám nahrávka po vypočutí nepáči, môžete ju znova nahrať stlačením horného 
tlačidla. Vaša hlasová poznámka nebude uložená v zozname nahrávok, kým nestlačíte 
Stredné KRÁTKO. Zeitgeist 2 sa potom okamžite vráti na Hlavnú obrazovku.  
 
Ak chcete vymazať jednotlivé záznamy, vyvolajte v Hlavnom menu zoznam poznámok. 
Stredné tlačidlo KRÁTKO prehrá príslušné poznámky, Stredné tlačidlo DLHO spustí 
dialógové okno na odstránenie záznamov s akustickým vysvetlením.  

• Horné KRÁTKO ............ Vymaže poznámku a potom sa vráti späť do zoznamu  
poznámok  

• Stredné KRÁTKO ......... Návrat na Hlavnú obrazovku 
• Dolné KRÁTKO ............ Prehrá poznámku  

 
Poznámka: Ak vykonáte RESET Zeitgeist 2, poznámky zostanú zachované. Vymažú sa  
iba po obnovení továrenských nastavení. 
 

7 Nastavenie systému (Podmenu Nastavenia) 
V tejto časti sa konfigurujú všetky nastavenia Zeitgeist 2, ako napríklad manuálne 
nastavenie dátumu, času, atď. Ak chcete vyvolať jednotlivé systémové nastavenia, 
zvoľte(Stredné  DLHO) v Hlavnom menu podmenu Nastavenia a tlačidlami Horné alebo 
Dolné KRÁTKO rolujte po dostupných možnostiach. Následne požadovanú funkciu 
spustite tlačidlom Stredné  DLHO.  
Rovnako ako v Hlavnom menu, Stredné KRÁTKO slúži na zobrazenie aktuálneho 
nastavenia príslušného záznamu.  
Aj tu platia rovnaké prevádzkové zásady - Horné alebo Dolné KRÁTKO na zmenu 
číselných hodnôt a výber možností a Stredné KRÁTKO na potvrdenie alebo posunutie 
dopredu k ďalším možnostiam. 
Kedykoľvek sa môžete vrátiť na Hlavnú obrazovku ako obvykle pomocou tlačidiel 
Horné+Dolné KRÁTKO, bez uloženia práve zadaných nastavení. 
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7.1 Hlasitosť 

Nastaviť je možné päť úrovní hlasitosti. Prvotné nastavenie je na úrovni štyri. Zvyšovanie, 
znižovanie  hlasitosti sa  prepína tlačidlami Horné alebo Dolné KRÁTKO, Stredné 
KRÁTKO sa výber potvrdí.  

7.2 Batéria 

Stav batérie sa zobrazuje v percentách, vizuálne stále na Hlavnej obrazovke – ikona na 
displeji vpravo hore.  

Túto funkciu je možné vyvolať aj priamo z Hlavnej obrazovky pomocou rýchleho prístupu 
pomocou kombinácie tlačidiel Horné+Dolné KRÁTKO. Hodnota sa zobrazí na displeji 
a súčasne sa hlasovo oznámi. 

7.3 Dátum a čas 

Ak nechcete používať automatické nastavenie času prostredníctvom systému GPS (pozri 
Kapitolu 7.8) alebo táto funkcia nie je k dispozícii kvôli zlému príjmu, môžete tieto 
nastavenia vybrať aj ručne. Funkcie „Dátum“ a „Čas“ sú na tento účel k dispozícii v ponuke 
Nastavenia.  
 
Pomocou „Dátum“ sa zobrazí výzva na zadanie roka, mesiaca a dňa za sebou. Na konci 
tohto procesu funkcia zobrazí zadané hodnoty, aby ste ich mohli skontrolovať. Podobný 
postup je aj pre „Čas“, kde sa zobrazí výzva na zadanie hodín a minút.  
 
Poznámka: S hmatovým ukazovaním času pomocou vibrácií zariadenie vždy používa 12-
hodinový formát. 
 
 

7.4 Časové pásmo 

Ak si zoberiete Zeitgeist 2 so sebou na dovolenku, môžete časové pásmo prispôsobiť 
jednotlivej krajine a to tak, že vyberiete časový rozdiel od Greenwichského stredného 
času v štvrťhodinových prírastkoch (je možné aj plus alebo mínus).  
 
V prípade strednej Európy (vrátane Nemecka, Rakúska a Švajčiarska) je tento časový 
rozdiel „plus jedna hodina“ a je známy ako SEČ alebo stredoeurópsky čas (hovorovo aj 
zimný čas). 
 
Na časové pásmo vo vašej dovolenkovej destinácií sa informujte u vášho sprievodcu, 
alebo si to vyhľadajte napr. online vo Wikipédii.  
 
Príklady: V prípade Rio de Janeiro v Brazílii je časový rozdiel „mínus tri hodiny“, hoci 
existujú aj miesta, kde sa nejedná o celé hodiny, napr. India s „plus 5 hodín 30 minút“. 
Existujú aj ďalšie exotické destinácie, ako napríklad Markézske ostrovy vo Francúzskej 
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Polynézii s „mínus 9 hodín 15 minút“ alebo určité časti susednej ostrovnej skupiny Kiribati, 
čo je „plus 14 hodín“ pri prekročení dátumovej čiary. 

7.5 Letný čas 

Vo svete platia rôzne pravidlá pre letný čas, pričom pravidlá sa neviažu na  časové pásmo. 
V Európe od roku 1996 existuje štandardizovaný predpis EÚ, ktorý hovorí, že pre celú 
centrálnu oblasť Európy od Španielska po Poľsko, od Talianska po Švédsko platí takzvaný 
CEST, stredoeurópsky letný čas.  
Pravidlá pre letný čas v  iných častiach sveta je možné vyhľadať napríklad na internetovej 
encyklopédii Wikipédia, kde je to veľmi podrobne popísané. 
 
V Zeitgeist 2 sú niektoré pravidlá aplikované, takže si môžete vybrať medzi Európou, USA, 
Kanadou, Mexikom, Grónskom, Izraelom, Austráliou, Novým Zélandom a „Vypnuté“. Pri 
možnosti „Vypnuté“ potom CET opäť platí namiesto CEST, t. J. Namiesto letného času 
zimný čas. 

Na objasnenie: Ak je v ponuke Nastavenia pre jednu z vyššie uvedených krajín zvolený 
„Letný čas“, zariadenie sa automaticky prepne na letný čas podľa pravidiel danej krajiny, 
t.j. v príslušných dňoch na jar a na jeseň. Časové pásmo uvedené vyššie v časti 7.4 musí 
byť nastavené na normálny čas v tejto časti sveta, tj. na jeho „zimný čas“. Zeitgeist 2 
neponúka žiadne samostatné možnosti na určenie, či v súčasnosti platí letný čas: toto je 
určené výhradne výberom dátumu a krajiny vyššie.  

7.6 Obnovenie výrobných nastavení 

Táto položka sa používa na dva rôzne účely: 
1. Zistenie čísla verzie nainštalovaného softvéru BEZ obnovenia nastavení – v prípade, 
že pred odoslaním zariadenia na opravu vás o to požiada zákaznícky servis.  
2. Obnoviť výrobné nastavenia, t.j. znova upraviť Zeitgeist 2, ak sú jeho nastavenia úplne 
nesprávne. Po vykonaní Obnovy, sa všetky nastavenia stratia a zariadenie sa vráti do 
predvolených nastavení výrobcom. 
Poznámka: Zeitgeist 2 ponúka dva typy resetov (RESET), ako sú popísané v Kapitole 5, 
„Prevádzkové stavy a reset“. Ak „zamrzne“ Zeitgeist 2 stačí vykonať bežný RESET 
stlačením tlačidla Horné+Dolné  DLHO na približne 13 sekúnd. Zariadenie sa potom 
reštartuje a vaše nastavenia budú zachované, okrem alarmov. Po vyvolaní funkcie 
pomocou ponuky Nastavenia sa najskôr vygeneruje zvuková správa na resetovanie a 
tlačidlá sa potom priradia nasledovne: 

• Horné alebo Stredné KRÁTKO........... Na opätovné prehratie správy o resete 
• Horné DLHO ........................................ POZOR: Obnovenie továrenských  

nastavení zariadenia!  
• Dolné KRÁTKO ................................... Zobrazí sa číslo verzie softvéru ako tri čísla, 

každé oddelené bodkou, napr. "1.0.159" 
• Stredné DLHO ..................................... Návrat do ponuky Nastavenia 
• Horné+Dolné KRÁTKO ....................... Návrat na Hlavnú obrazovku 
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Poznámka: Po obnovení továrenských nastavení zariadenia zostane posledný aktívny 
interný čas zachovaný, ale časové pásmo bude nastavené na CET („plus jedna hodina“) 
a letný čas na „Európa“. Ak chcete mať k dispozícií presný čas, po resete by malo 
nasledovať nastavenie správneho časového pásma a regiónu automatickej zmeny 
zimného/letného času. 

7.7 Hodinová pripomienka 

Zeitgeist 2 je možné nastaviť tak, aby oznamoval celú hodinu pomocou rôznych signálov. 
Po zvolení tejto funkcie sa zobrazí zoznam, v ktorom si môžete vybrať typ zvukového 
signálu, ktorý chcete počuť každú hodinu a tiež môžete nastaviť časový interval počas 
ktorého sa má celá hodina signalizovať 
 
Príslušný záznam si vyberiete ako obvykle Horné KRÁTKO alebo Dolné KRÁTKO 
a následne potvrdíte Stredné KRÁTKO. 
  
Môžete si vybrať:  

• Zakázaná Zariadenie nebude oznamovať celú hodinu 
• Jedno pípnutie  Jedno pípnutie zaznie na celú hodinu.  
• Povedz čas Na celú hodinu  zaznie Čas – slovne.  
• Kukučkové hodiny  Kukučka zakuká toľkokrát, koľko je celých hodín - v 12 

 hodinovom formáte.  
 
Potom zadáte časové obdobie, počas ktorého zaznie hodinový signál:  
 

• Celý deň  Každú hodinu počas celého dňa.  
• Časť dňa  Zadáte časové obdobie, v ktorom sa má aktivovať zvolený 

hodinový signál. V nasledujúcom kroku budete vyzvaní na 
zadanie začiatku a konca aktívneho obdobia. Hodinový signál 
nie je počas neaktívneho časového obdobia počuť, napr. v noci.  

 
Nakoniec Zeitgeist 2 vydá akustické zhrnutie a vráti sa na Hlavnú obrazovku. 
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7.8 GPS synchronizácia času 

Automatické nastavenie času je užitočná funkcia pre kompaktné prenosné Zeitgeist 2 
hodinky. Nevyužíva sa ale systém DCF  - rádiové hodiny, ale využíva príjem 
prostredníctvom satelitu GPS. GPS (Global Positioning System) je možné použiť 
kdekoľvek na planéte.  
 
Poznámka: Zeitgeist 2 používa zo systému GPS iba informácie týkajúce sa času, to 
znamená, že ich nemožno použiť na určenie vašej geografickej polohy.  
 
GPS systémy vyžadujú pre dobrý príjem bez rušenia alebo prekážok priamy výhľad na 
oblohu, najlepšie vonku. Časová synchronizácia je spravidla možná aj vtedy, ak je 
zariadenie umiestnené na vhodne umiestnenom mieste v interiéri, napríklad na  parapete 
okna.  
Modul GPS spotrebúva relatívne veľké množstvo energie, preto sa Zeitgeist 2 pokúša 
vykonať satelitné meranie iba asi pol hodiny. Ak sa to nepodarí, bude proces ukončený 
správou o neúspechu a odporúčaním, ako zlepšiť príjem. Skúste to znova na vhodnejšom 
mieste. Pri dobrom príjme sa synchronizácia obvykle dokončí do jednej alebo dvoch 
minút. 
 
Funkciu môžete spustiť buď pomocou ponuky Nastavenia, alebo rýchlym prístupom z 
Hlavnej obrazovky pomocou kombinácie tlačidiel Horné+Stredné DLHO. Na výzvu potom 
zmeníte „čas GPS“ zo „Zakázané“ na „Povolené“. Zeitgeist 2 to akusticky potvrdí a vráti 
sa na Hlavnú obrazovku a na displeji zobrazí zodpovedajúcu stavovú ikonu; pozri obrázok 
v časti 2.3. Následne umiestnite zariadenie na vhodné miesto a počkajte, kým sa neozve 
akustická správa potvrdzujúca, že operácia bola úspešná. Ak to tak nie je, budete počuť 
správu s oznámením, že systém GPS bol zrušený maximálne po 30 minútach. Obe správy 
potom deaktivujú príjem GPS, aby šetrili batériu a stavová ikona z displeja zmizne.  
 
Poznámka: Automatické nastavenie času GPS nemá vplyv na nastavenie časového 
pásma a letného času. To znamená, že ak sa vrátite z dovolenky v inom časovom pásme, 
musíte tieto hodnoty znova nastaviť ručne, napríklad na „Európa“ a „plus 1 hodina“. 

7.9 Bluetooth 

Technológia použitá v Zeitgeist 2 obsahuje aj bezdrôtový modul, ktorého vlastnosti je 
možné využiť viacerými spôsobmi,  pričom niektoré sú už zapracované v Zeitgeist 2, 
ďalšie sú stále vyvíjané výrobcom Caretec.  
Po vyvolaní funkcie v ponuke Nastavenia získate zoznam s aktuálne dvoma položkami: 
„Časový maják“ a „Vibračný vankúš“.  
Posúvajte sa Horné alebo Dolné KRÁTKO, vyberte a spustite Stredné DLHO. Stredné 
KRÁTKO poskytuje informačný dotaz, či je príslušný modul aktuálne Zapnutý alebo 
Vypnutý.  
 
Poznámka: „Časový maják“ je v súčasnej dobe stále vo vývoji a v budúcnosti by mal byť 
využiteľný na synchronizáciu času pre iné zariadenia. Aktuálne ho môžete zapnúť a 
vypnúť (so zodpovedajúcim symbolom Bluetooth v stavovej oblasti displeja), ale okrem 
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laboratória stále neexistujú žiadne zariadenia schopné prijímať ho, takže ho nechajte 
vypnuté. Výrobca Caretec plánuje, že Zeitgeist 2 bude poskytovať presný čas pre ďalšie 
zariadenia, ktoré budú obsahovať funkciu hodín. 
 

7.9.1 Vibračný vankúš 

Výrobca Caretec našiel spôsob, ako zvýšiť účinok zvonenia pomocou ďalšieho 
príslušenstva:  
Malá škatuľka s názvom „Vankúš“ je vložená medzi váš matrac a rám postele alebo pod 
vankúš. Obsahuje výkonný vibračný motor, ktorý generuje pohyby so striedavými vzormi 
vibrácií (vzory sú predprogramované a nemožno ich meniť). Tieto vibrácie sa prenášajú 
cez váš matrac a vankúš do ucha/tela. Ak necháte Zeitgeist 2 na nočnom stolíku, tiež 
bude vibrovať a generovať akustické signály. Táto kombinácia signálov by mala stačiť na 
to, aby vás prebudila aj z najhlbšieho spánku!  
 
Toto extra príslušenstvo je už dokončené a k dispozícií. Čoskoro sa začne predávať, 
preto sa informujte u svojho predajcu.  
 
Na použitie vibračného vankúša sú potrebné nasledovné kroky :  

1. Do Vankúša vložte správne batérie a zapnite ho. Trikrát krátko zavibruje, čo 
znamená, že batéria je plná a zariadenie je v pohotovostnom režime.  

2. Umiestnite Vibračný vankúš do blízkosti Zeitgeist 2. 
3. Po vyvolaní nastavení Bluetooth aktivujte Vibračný vankúš na Zeitgeist 2 pomocou 

Horné KRÁTKO alebo Dolné KRÁTKO a potvrďte pomocou Stredné KRÁTKO.  
4. Zeitgeist 2 vás teraz vyzve akustickou správou, aby ste stlačením tlačidla Horné 

alebo Dolné spustili vyhľadávanie vankúša - proces známy ako párovanie 
Bluetooth, ktorý prebieha s inými zariadeniami založenými na technológii Bluetooth.  

5. Hľadanie by nemalo trvať dlhšie ako 30 sekúnd, potom by malo nasledovať 
akustické hlásenie potvrdzujúce, že operácia bola úspešná. Zeitgeist 2 sa potom 
vráti na Hlavnú obrazovku a spárovanie potvrdí zobrazením ikony Vankúš / 
Vibračný vankúš v stavovom riadku displeja, pozri zobrazenie v časti 2.3. 

1. Poznámka: Zeitgeist 2 nedokáže zistiť, či bol vankúš vypnutý alebo je mimo 
dosahu. Stále bude zobrazovať ikonu. Pri použití rádiových vĺn v Bluetooth 
s krátkym dosahom je dosah spravidla 10 metrov napríklad v miestnosti. Ikona 
párovania zmizne iba vtedy, ak je spojenie deaktivované manuálne, ako je nižšie 
popísané v „Poznámka 3“. 

6. Odteraz, kedykoľvek Zeitgeist 2 spustí alarm, vankúš začne vibrovať o niekoľko 
sekúnd neskôr, pričom sa vibrácie budú zintenzívňovať. Ak zvonenie nevypnete 
manuálne, vankúš prestane vibrovať po troch minútach. Zeitgeist 2 zostane aktívny 
ďalšie dve minúty a potom sa zvonenie vypne celkom. 

 
Poznámka 1: Ak párovanie týchto dvoch zariadení nefunguje, vezmite vankúš a Zeitgeist 
2 do inej miestnosti, kde nie sú žiadne ďalšie zariadenia Bluetooth. Ak to stále nefunguje, 
buď je chyba hardvéru, alebo existuje veľmi silné rádiové rušenie. Dôvod nefungovania 
môže byť aj veľmi jednoduchý, a to slabá batéria. Preto nabite zariadenie Zeitgeist 2, 
alebo vymeňte batérie vo „Vibračnom vankúši“.  
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Poznámka 2: V súčasnom dizajne je „Vibračný Vankúš“ vybavený malým vypínačom. Ak 
je „Vibračný vankúš“ vypnutý alebo sa po úspešnom spárovaní vymenia batérie, spojenie 
medzi zariadeniami sa automaticky obnoví po opätovnom zapnutí alebo vložení batérií, 
t.j. párovanie nemusíte opakovať.  
 
Poznámka 3: Ak chcete spojenie vypnúť natrvalo vypnite malý prepínač na „Vibračnom 
Vankúši“  a funkciu Bluetooth „Vibračný Vankúš“ na Zeitgeist 2 deaktivujte viď. krok 3. To 
vám umožní ušetriť viac energie batérie na oboch zariadeniach. Ak ich potom znova 
zapnete, párovanie musí samozrejme prebehnúť znova. 
 

7.10 Vibrácie 

Zeitgeist 2 môže z Hlavnej obrazovky oznamovať čas vo vibračnom móde a pri stlačení 
rôznych tlačidiel navyše vibruje ako hmatová spätná väzba. 
Položku Vibrácie v ponuke Nastavenia môžete použiť na zmenu rýchlosti vibrácií 
hodinového času a intenzity vibrácií. 
 
Potom, čo vyberiete túto funkciu v ponuke Nastavenia Stredné KRÁTKO, budete počuť 
aktuálne hodnoty.  
Tlačidlo Stredné DLHO spustí nastavenie. Najprv si nastavíte  Intenzitu vibrácií pomocou 
tlačidiel Horné alebo Dolné  KRÁTKO v 25% krokoch vrátane „Zakázané“ pre vypnutie. 
(„Zakázané“ neplatí pre vibrácie pre výstup hodinového času; predchádzajúca hodnota tu 
zostane zachovaná.) Pre každý prírastok sa uskutoční relevantná vibračná ukážka úrovne 
intenzity. Výber potvrdíte Stredné KRÁTKO. Ďalším krokom je nastavenie rýchlosti 
vibrácií pre vibračný čas, pričom na výber je tu pomalá, stredná a rýchla rýchlosť, a to 
vrátane vibračnej ukážky. Zeitgeist 2 sa po potvrdení vráti na Hlavnú obrazovku. 
Štandardné hodnoty pri dodaní sú intenzita vibrácií  „100%“ a rýchlosť vibrácií „stredná“. 
 
 Poznámka: Tu zvolené nastavenia vibrácií nemajú nič spoločné s vibračným vankúšom. 
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8 Technické údaje 
Účel zariadenia: Multifunkčné hovoriace hodinky pre slabozrakých, hlucho-slepých a 
farboslepých  
Puzdro: Ergonomický, mierne oválny tvar, s hladkým plášťom z čierneho plastu, šnúrkou 
na krk a tromi kovovými tlačidlami 
Rozmery, vždy v najdlhšom bode:  
Dĺžka 72 mm, šírka 44 mm, výška 11 mm  
Váha: 29 g  
Hlasový výstup: K dispozícii v slovenčine s prvotriednou akustickou kvalitou  
Ovládanie hlasitosti: 5 rôznych úrovní hlasitosti  
Senzory: Mikrofón, svetelný senzor, snímač pohybu, kompas 
Displej: Grafický, reflexný LCD  
Vibračný motor: Na vibračnú spätnú väzbu a vibračný výstup času 
Rádiová technológia: GPS (iba hodiny, nie údaje o polohe), konektivita krátkeho dosahu 
(podobná Bluetooth) 
Teplotný rozsah použitia: od 0 do 35 stupňov Celzia 
Teplotný rozsah pre skladovanie: Od -10 do 45 stupňov Celzia 
 
Napájanie: Integrovaná nabíjateľná lítium-polymérová batéria, kapacita 3,7 V a 400 mAh, 
s ochranným obvodom 
Dĺžka výdrže batérie: niekoľko týždňov až mesiacov, v závislosti od používania 
zariadenia a veku (opotrebenia) batérie 
Nabíjací port na zariadení: USB-C. To znamená, že Zeitgeist 2 je možné nabíjať aj 
prostredníctvom štandardného prenosného počítača alebo podobného zariadenia. Počas 
tohto procesu nedochádza k žiadnej výmene údajov prostredníctvom pripojenia USB.  
Nabíjačka: súčasťou balenia, 5V / 1A, port USB-A (komerčne dostupný) 
Nabíjací kábel: súčasť balenia, konektor USB-A na USB-C (priradenie USB2), dĺžka 
približne 1 m (bežne dostupné) 
 
Obsah balenia:  
Zeitgeist 2 základné zariadenie  
Šnúrka na krk 
USB napájací adaptér 
USB nabíjací kábel 
Návod na použitie v tlačenej verzii a na USB kľúči  
 
Prehľadový diagram na nasledujúcej strane slúži na rýchle pochopenie štruktúry ponuky 
používanej pre Zeitgeist 2. Obsahuje prehľad funkcií a nastavení zariadenia. 
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9 Bezpečnostné informácie a likvidácia 

• Zeitgeist 2 by sa mal používať iba v nepoškodenom stave.  
• Zariadenie môže otvoriť iba kvalifikovaný technik.  
• Chráňte zariadenie pred nesprávnou manipuláciou a nepriaznivými 

poveternostnými podmienkami (pozri záručné podmienky).  
• Pretože zariadenie nie je vodotesné, dbajte na to, aby ste ho uchovávali mimo 

dosahu akýchkoľvek tekutín a vlhkosti. Ak príde do kontaktu s vlhkosťou, vždy ju 
ihneď vysušte savou handričkou a nechajte úplne vyschnúť.  

• Odporúčané teplotné rozsahy (podobné ako v mobilnom telefóne):  
Používanie: Teploty od 0 do 35 stupňov Celzia  
Skladovanie: Teploty medzi -10 a 45 stupňov Celzia 

• Upozorňujeme, že toto zariadenie nie je detská hračka. 
• Zeitgeist 2 obsahuje reproduktor s voliteľnými úrovňami hlasitosti. Na ochranu 

sluchu používajte vhodné (nízke) nastavenie hlasitosti. 
 

9.1 Likvidácia elektronického odpadu 

Po skončení životnosti Zeitgeist 2 musí byť zlikvidovaný v súlade s environmentálnymi 
predpismi, aby sa zaistila recyklácia cenných materiálov. 
 

 

Zariadenie nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu, 
ale zabezpečte likvidáciu v súlade so smernicou 
2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení (WEEE) spolu s vašimi miestnymi predpismi, 
Zariadenie odovzdajte  na recykláciu na zberných miestach. 
Ďalšie informácie môžete získať na miestnom úrade, v 
zariadení na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste 
výrobok kúpili. 

 
Zeitgeist 2 je napájaný malou lítium-polymérovou batériou. Táto batéria nie je prístupná 
užívateľovi, ale bude s ňou správne zaobchádzané v profesionálnom recyklačnom 
stredisku. 
 

10 Záruka, servis, výrobca 
Záruka od dátumu predaja (vystavenia faktúry):  

• 24- mesačná záruka na zariadenie 
• 12- mesačná záruka na príslušenstvo 
•   6- mesačná záruka na batériu a nabíjačku 

Na externé dátové nosiče, akými sú napríklad USB kľúče, nemožno poskytnúť žiadnu 
záruku. 
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V prípade uplatnenia záruky bude zariadenie buď bezplatne opravené výrobcom, alebo v 
prípade potreby nahradené novým.  
Caretec si vyhradzuje právo vykonávať vylepšenia zariadenia bez predchádzajúceho 
upozornenia.  
Záruka bude zamietnutá v prípade neopatrného a neodborného zaobchádzania, napr. 
kontakt s tekutinami, mechanické namáhanie, vystavenie extrémnym teplotám, zásahy do 
zariadenia atď.  
V prípade reklamácií, opráv a servisných otázok sa najskôr obráťte na svojho 
predajcu.  

10.1 Výrobca 
 

 

Výrobca: 
CareTec International GmbH 
Stubenbastei 1  
A-1010 Vienna 
Austria 
 
Telefón: (+43 1) 513 80 81 - 0 
Fax:  (+43 1) 513 80 81 - 9 
Email: office@caretec.at 
Web: www.caretec.at 

 
 

 
Spoločnosť Caretec vyvíja a vyrába hovoriace a hmatové pomôcky pre ťažko zrakovo postihnutých – 
slepých, slabozrakých, hlucho-slepých a farboslepých ľudí od roku 1988. Distribútori v mnohých krajinách 
predávajú výrobky Caretec, ktoré zahŕňajú jednoduché pomôcky, ako sú šablóny, testery batérií, párovače 
ponožiek, tvorcovia Braillových štítkov, škatule na mince a zariadenia na identifikáciu bankoviek a mincí s 
viac ako 1 miliónom používateľov v mnohých krajinách. Ďalej sofistikované hmatové a/alebo hovoriace 
výrobky, ako sú pomôcky na hmatové ručné kreslenie a geometrické kresby na špeciálne fólie, farby a 
detektory svetla, kuchynské a kúpeľňové váhy, komerčné a vedecké kalkulačky, čítačky etikiet, 
ultrazvukové detektory prekážok, nabíjačky batérií, zvinovacie metre, hodinky a biele palice.  
Ocenenia: „Louis Braille Prize“ Nemeckej federácie nevidomých a slabozrakých a „Winston Gordon Award 
of Excellence“ CNIB / Kanadského národného inštitútu pre nevidomých; Prvá cena a päť čestných uznaní 
v Cene za inováciu „Mercur“ Viedenskej hospodárskej komory. 
 
 
 
 
 
 
 
Revízia Návodu na použitie: 
Zeitgeist2_SK_04_2021_V1.3 
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