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Zeitgeist 2 je skutočným potešením: hovoriace 
hodinky s rôznymi druhmi ďalších funkcií. Zeitgeist 
2 je možné nosiť buď na krku na priloženej šnúrke 
alebo ako vreckové hodinky. Zvuková odozva má 
formu prirodzene znejúceho hlasového výstupu a 
krátkych hudobných zneliek. 

Napriek tomu, že Zeitgeist 2 je určený pre 
slabozrakých, môže byť užitočný aj pre zrakovo 
postihnuté osoby v každom veku.  
Rozsah dodávky: 

• Základné zariadenie Zeitgeist 2 (7 x 4 x 1 cm,
29 gramov)

• Popruh na krk
• USB napájací adaptér
• USB nabíjací kábel (USB-A na USB-C)
• Užívateľská príručka (v tlačenej podobe a na

USB kľúči)

Starostlivosť o zariadenie 
Zeitgeist 2 bol navrhnutý s ohľadom na trvanlivosť, 
ale ak to má byť dosiahnuté, vyžaduje to 
spoluprácu od používateľa. Zariadenie nie je 
vodotesné, preto ho uchovávajte mimo dosahu 
vody a tekutín. Dbajte na to, aby sa do otvorov 
zariadenia nedostali žiadne cudzie látky. 
Zdroj  
Integrovaná nabíjateľná lítium-polymérová batéria 
s kapacitou 3,7 V a 400 mAh s ochranným 
obvodom. Súčasťou je nabíjací kábel s 
konektorom USB-C, ktorý môže byť vložený v 
oboch smeroch, to znamená, že nemá polohu 
„hore“ ani „nadol“. (USB pripojenie slúži len na 
nabíjanie). Doba výdrže je niekoľko týždňov až 
niekoľko mesiacov, v závislosti od intenzity 
používania a veku (opotrebenia) batérie. 

Popis fungovania zariadenia 



Zariadenie bolo navrhnuté primárne tak, aby poskytovalo uplnú zvukovú odozvu, t.z. je ho možno plne 
používať bez potreby zrakovej kontroly; LCD displej poskytuje iba informácie ktoré boli prezentované 
zvukovou formou. Ak sa stlačí akékoľvek tlačidlo, je to indikované hmatovou odozvou vo forme krátkych 
vibrácií. Zariadenie je navrhnuté z ohľadom na spotrebu, t.z. keď sa so zariadením nepracuje (nie je 
stlačene žiadne tlačidlo) po istom čase sa zariadenie automaticky vráti na Hlavnú obrazovku s 
najdôležitejšími informáciami o zariadení, ako je čas, dátum a vpravo hore stav nabitia batérie. V ľavom 
hornom rohu sa zobrazujú rôzne ikony v závislosti od prevádzkového stavu; viď. zoznam na obrázku. 
Podrobný popis je možné nájsť v kompletnom Návode na použitie, kapitole 2.3. Všetky funkcie sú 
užívateľovi prezentované rovnocenne hlasovou odozvou a vizuálne na displeji. 

  

Zeitgeist 2 používa takmer výlučne to, čo je známe ako nekonečné rolovacie ponuky. Inými slovami, pri 
posúvaní nahor a nadol sa pohybujete v slučke, napr. pri výbere mesiaca prichádza január po decembri. 

V prípade týchto troch tlačidiel zariadenie rozlišuje, ako dlho sú stlačené: KRÁTKO a DLHO (DLHO je 
približne jedna sekunda). Funkcie tlačidiel sú podobné pre mnohé položky ponuky: 

• KRÁTKYM stlačením Horného alebo Dolného tlačidla sa je možné posúvať nahor alebo nadol 
v ponuke alebo prepínať medzi stavmi, napr. medzi aktívnymi alebo neaktívnymi.  

• DLHÝM stlačením Stredného tlačidla spustíte položku ponuky. 
• KRÁTKYM stlačením Stredného tlačidla sa zobrazia podrobnejšie informácie o príslušnej 

položke ponuky, alebo tiež slúží na potvrdenie nastavenia a prechod na ďalšie nastavenie 
v prípade funkcie ktorá obsahuje viacej nastavení.  
 

Napríklad pri nastavovaní dátumu v kalendári: 
KRÁTKYM stlačenim Stredného tlačidla sa presúvate v nastavení dátumu udalosti rok -> mesiac -> deň  atď. 
Stlačením Stredné KRÁTKO, súčasne potvrdzujete predchádzajúcu položku. Jednotlivé číselné hodnoty, napr. 
deň, sa vyberá opakovaným KRÁTKÝM stláčaním Horného alebo Dolného tlačidla.  

Pokiaľ ide o kombinácie tlačidiel, keď sú súčasne stlačené dve tlačidlá, zariadenie rozlišuje aj tu medzi 
KRÁTKO a DLHO. Najdôležitejšia kombinácia, ktorá platí kdekoľvek sa nachádzate, je: 
Horné+Dolné KRÁTKO = Návrat na hlavnú obrazovku; tým sa dostanete späť na Hlavnú obrazovku. 



 
 
K najpoužívanejším funkciám je možný prístup aj priamo z Hlavnej obrazovky: 

• Odvibrovanie aktuálneho času kódom (podrobnosti o systéme kódovania vibrácií nájdete v kapitole 
5.1.1)  

• Hlasové oznámenie času a dátumu v dlhej forme 
• Blokovanie tlačidiel (zámok klávesov) a RESET 

 
 
Prehľad funkcií v Hlavnom menu – kde ich nájdete v Návode na použitie 

• 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 
• Hry  ................................................................................. Kapitola 6.6 
• Luxmeter/ svetelný oznamovač  ...................................... Kapitola 6.7 
• Menštruačný kalendár  .................................................... Kapitola 6.8 
• Záznamník (hlasové poznámky)  .................................... Kapitola 6.9 
• Nastavenia ...................................................................... Kapitola 7 

 
Hlavné menu sa spustí tlačidlom Stredné DLHO na Hlavnej obrazovke. Horné KRÁTKO / Dolné 
KRÁTKO slúžia na rolovanie v jednotlivých záznamoch. Ak približne 10 sekúnd sa nestlačí žiadne tlačidlo, 
zariadenie sa vráti na Hlavnú obrazovku čo oznámi zvukovým signálom. Stlačením tlačidla Stredné 
KRÁTKO, sa zobrazia podrobnejšie informácie pre príslušnú položku 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 v Hlavnom menu. Niektoré funkcie naďalej bežia na pozadí, zatiaľ čo na 
displeji sa opäť zobrazuje Hlavná obrazovka. 
 
 



  



Vo všeobecnosti pri všetkých funkciách zaznie zodpovedajúci hlasový výstup pri každom stlačení tlačidla. 
Pri niektorých funkciách, napr. šachové hodiny, je potrebné pred spustením funkcie vybrať možnosti, zatiaľ 
čo ostatné, napríklad stopky, sú pripravené na okamžité použitie. 

Systémové nastavenia (podmenu Nastavení) a kde ich nájdete v NÁVODE NA POUŽITIE  

Ak chcete vyvolať jednotlivé systémové nastavenia, zvoľte v hlavnom menu podponuku Nastavenia 
a Horné alebo Dolné KRÁTKO rolujte po dostupných možnostiach. Potom môžete požadovanú funkciu 
spustiť pomocou funkcie Stredné DLHO. Rovnako ako v Hlavnom menu, Stredné KRÁTKO slúži na 
výstup aktuálnych nastavení jednotlivých záznamov. Platia tu rovnaké prevádzkové zásady, tj. použite 
Horné alebo Dolné KRÁTKO na úpravu číselných hodnôt a výber možností a Stredné KRÁTKO na 
potvrdenie alebo posunutie dopredu k ďalším možnostiam. Ak chcete zrušiť nastavenie, môžete sa vrátiť 
na Hlavnú obrazovku ako obvykle pomocou kombinácie Horné+Dolné KRÁTKO, bez uloženia práve 
zadaných nastavení. 

• Hlasitosť ................................................................................ Päť úrovní hlasitosti, Kapitola 7.1 
• Nabíjateľná batéria ................................................... Stav nabíjania v percentách, Kapitola 7.2 
• Dátum a Čas ....................................................................... Manuálne nastavenie, Kapitola 7.3 
• Časové pásmo ....................................... Časový rozdiel od greenwichského času, Kapitola 7.4 
• Letný čas……………Automatické prepínanie medzi štandardným a letným časom, Kapitola 7.5 
• Obnovenie výrobných nastavení / určenie čísla verzie nainštalovaného softvéru .. , Kapitola 7.6 
• Hodinová pripomienka ........................ Hodinová pripomienka (pípnutie, kukučka), Kapitola 7.7 
• GPS čas ..................................... Automatické nastavenie času pomocou satelitu, Kapitola 7.8 
• Bluetooth ............... Voliteľný vibračný box “Vankúš” na zosilnenie vibrácií Budíka, Kapitola 7.9.1 
• Vibrácie ......................... Nastavenia času vo vibračnom móde a haptickej odozve, Kapitola 7.10 
 

 
Ďalšie informácie 
• Technické údaje .......................................................................................... Kapitola 8 
• Bezpečnostné pokyny a likvidácia ............................................................... Kapitola 9 and 9.1 
• Záruka, servis a výrobca .............................................................................  Kapitola 10 and 10.1 
 

 

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 
Internet: www.caretec.at 

 

 
Spoločnosť Caretec vyvíja a vyrába hovoriace a hmatové pomôcky pre ťažko zrakovo postihnutých – 
slepých, slabozrakých, hluchoslepých a farboslepých ľudí od roku 1988. Distribútori v mnohých krajinách 
predávajú výrobky Caretec, ktoré zahŕňajú jednoduché pomôcky, ako sú šablóny, testery batérií, párovače 
ponožiek, výroba 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 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. 
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