
HOVORIACE VRECKOVÉ HODINKY

Manuál pre užívateľov



V prípade, že sa vyskytnú nejaké problémy pri používaní tohto zariadenia, s dôverou sa obráťte na výrobcu:

DOKUSOFT INFORMATIKAI Kft.
H-1201 Budapest, Klapka u. 21.
Tel.: (36-1) 284-4245, honlap: www.dokusoft.hu

Firma Dokusoft Kft. Ručí za zariadenie po dobu dvoch rokov.




Vlastnosti zariadenia
Zariadenie je možné ovládať a nastaviť prostredníctvom jedného tlačidla, a to všetko cez menu. Hodinky sú navyše maďarsky hovoriace.  
Zariadenie nie je potrebné ani zapínať ani vypínať, je neustále v aktívnom režime.   


Čo dokážu tieto hovoriace hodinky?
-Hlásenie času.
-Hlásenie dátumu vrátane dní v týždni a automatického nastavenia letného a zimného času.
-Budenie vrátane možnosti nastavovania hlasitosti i tónu (výber z  piatich rôznych tónov).
-nastavenie 4 rôznych pripomienok, výber intenzity hlasitosti a konkrétneho tónu (možnosť výberu spomedzi piatich rôznych tónov).
-Nastavenie pomocou jedného tlačidla, a to všetko cez menu.


Hlásenie času a dátumu
Presný čas si môžete vypočuť stlačením tlačidla jedenkrát. Hneď 2 sekundy po jeho vyslovení, alebo prípadne aj počas jeho hlásenia, môžete opätovne stlačiť tlačidlo, kedy budete počuť aktuálny dátum. Ak tlačidlo stlačíte ešte aj počas vyslovovania dátumu, hodinky potom stíchnu. 


Možnosti nastavovania 
-Nastavenie času budenia.
-Nastavenie času pripomienok.
-Výber tónu budenia a pripomienok.


Vstup do nastavovacieho režimu:
Stlačte tlačidlo a držte ho stlačené až kým nebudete počuť zvukový signál „bip-bip.“ 

Výstup z nastavovacieho režimu:
Z nastavovacieho režimu môžete najjednoduchšie vystúpiť nepretržitým stlačením tlačidla, pričom zariadenie vám úspešnosť operácie potvrdí vyslovením hlášky „koniec nastavovacieho režimu.“


Čo treba vedieť o nastavovaní?
Počas nastavovania vám zariadenie vymenuje všetky možnosti spomedzi ktorých si potom môžete vyberať. Toto by sa azda dalo prirovnať tomu, keď vám čašník v reštaurácii vymenúva rôzne druhy jedál a vy ho zastavíte vtedy, keď počujete to, na čo máte práve chuť. Z tohto dôvodu tento zoznam položiek nazývame „menu.“ Vašu voľbu môžete vždy potvrdiť stlačením tlačidla jeden krát, čo môžete urobiť počas vyslovenia hlášky alebo i 2 sekundy po jej odznení. Takémuto krátkemu stlačeniu tlačidla budeme naďalej hovoriť len „výber.“ V rámci zariadenia sa nachádza niekoľko rôznych menu, ale princíp fungovania je úplne rovnaký – len počúvate vymenúvanie jednotlivých položiek a vyberáte si krátkym stlačením tlačidla. 
Do nastavovacieho režimu môžete vstúpiť dlhším stlačením tlačidla, pričom tlačidlo je potrebné pridŕžať tak dlho pokiaľ nezačujete signál „bip-bip.“ 


Pravidlá v rámci jednotlivých menu
Úplne prvá hláška, ktorú môžete počuť,  je názov konkrétneho menu. Podobne po ďalšom porovnaní s už uvedeným príkladom,
aj čašník najprv povie názov kategórie konkrétnych jedál (napr. „polievky“) a až potom vymenúva jej jednotlivé druhy. Položky v menu odznejú vždy dvakrát, zatiaľ čo číselné údaje a dátumy len jedenkrát. Pokiaľ ste si počas vymenúvania jednotlivých položiek nezvolili ani jednu, zariadenie si uchováva pôvodné nastavenie a automaticky sa vráti o úroveň späť, pričom ak ste sa náhodou nachádzali v hlavnom menu, zariadenie vystúpi z nastavovacieho režimu. Podobne z nastavovacieho režimu je možné vystúpiť aj tak, že jednoducho nebudete robiť nič a hodinky sa vrátia do pôvodného stavu. 
V prípade, že zariadenie stratí nastavenie presného dátumu a času, 
nastavovanie sa tak začne časom 0 hodín 0 minút a dátumom pondelok 1. január 2006. 


Nastavenie zariadenia
Do nastavovacieho režimu vstúpite dlhším podržaním tlačidla, pričom najskôr budete počuť položky hlavného menu.  

Základné položky hlavného menu a ich použitie

(!)tabuľka:
1.stĺpec: Čo počujete (hláška)
2.význam

„Hlavné menu:“ Ide čisto o názov menu. Nemusíte robiť nič, toto vám len má pomôcť v zorientovaní sa v tom, kde sa práve nachádzate.
  
„Návrat späť:“ Možnosť rýchleho opustenia nastavovacieho režimu. Pokiaľ si vyberiete túto možnosť, vystúpite z nastavovacieho režimu a budete počuť hlášku „koniec nastavovacieho režimu.“

„Zapnutie alebo vypnutie budenia:“ Pokiaľ ste si nastavili určitý čas budenia, tu sa dá ešte ďalej zadefinovať, či toto konkrétne budenie nakoniec požadujete alebo nie. Vždy budete počuť len jedno z možností - ak potvrdíte voľbu, hláška sa automaticky zmení (prepne sa do ďalšieho režimu). Vždy budete počuť presný opak toho, čo je už nastavené. V prípade, že ste si aktivovali budenie, zariadenie vám ponúkne jeho deaktiváciu a naopak – v prípade, že ste budenie deaktivovali, zariadenie vám ponúkne jeho aktiváciu. Po nastavení budenia sa opäť dostanete na začiatok menu a budete počuť jeho položky.

„Nastavenie času:“ Výberom tejto položky vstúpite do režimu nastavovania času.  

„Nastavenie dátumu:“ Výberom tejto položky vstúpite do režimu nastavovania dátumu.

„Nastavenie budenia:“ Výberom tejto položky vstúpite do režimu nastavovania budenia.

„Nastavenie pripomienok:“ Výberom tejto položky vstúpite do režimu nastavenia pripomienok.

Nastavenie času

(!)tabuľka:
1.stĺpec: Čo počujete (hláška)
2.stĺpec: význam

„Nastavenie času:“ Toto označuje len názov ďalšieho menu. Nemusíte nič robiť, má vám to len pomôcť v zorientovaní sa v tom, kde sa práve nachádzate.

„Presný čas ...:“ Zahlásenie presného času. Hodiny sú 24 hodinové, čo nie je možné meniť.

„Návrat späť:“ Výberom tejto položky opustíte režim nastavovania budíka a vrátite sa späť do hlavného menu a budete opäť počuť vymenúvanie jeho položiek.  
 
„Nastavenie minút:“ Výberom tejto položky  vstúpite do režimu nastavovania minút. Budete počuť nasledovné čísla: 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ak stlačíte tlačidlo pri čísle „nula,“ následne môžete nastavovať minúty medzi 0 – až 9. Podobne ak stlačíte tlačidlo pri čísle „desať,“ môžete nastavovať minúty medzi 10 – až 19, pri čísle „dvadsať“ medzi 20 – až 29, pri čísle „tridsať“ medzi 30 – až 39, pri čísle „štyridsať,“ medzi 40 – až 49 a v prípade stlačenia tlačidla pri čísle „päťdesiat,“ môžete nastavovať minúty medzi 50 – až 59. 
Ak napríklad chcete nastaviť 24 minút, stlačte tlačidlo hneď keď započujete číslo 20. Následne budete počuť ďalšie vymenúvanie čísel – 21, 22, 23, 24 – tu stlačte tlačidlo opäť. Po uskutočnení tohto nastavenia sa zariadenie automaticky vráti na začiatok menu a budete počuť hlášku „nastavenie času.“ 

„Nastavenie hodín:“ Výberom tejto položky vstúpite do režimu nastavovania času, pričom budete počuť vymenúvanie nasledovných čísiel: 0, 10, 20. Ak zvolíte číslo „nula,“ môžete následne nastavovať hodiny medzi 0 – až 9. Podobne ak stlačíte tlačidlo pri čísle „desať,“ môžete nastavovať hodiny od 10 – do 19 a rovnako aj stlačením tlačidla pri čísle „20“ môžete nastavovať hodiny medzi 20 – až 23. 
Ak si napríklad chcete nastaviť čas 13 hodín, stlačte tlačidlo v momente, kedy započujete číslo „desať.“ Hneď potom budete počuť vymenúvanie ďalších čísel – 11, 12, 13 – a tu znova stlačte tlačidlo.  
Po uskutočnení konkrétneho výberu sa zariadenie vráti naspäť na začiatok menu, pričom budete počuť hlášku „nastavenie času.“ 


Nastavenie dátumu

(!)tabuľka:
1.stĺpec: Čo počujete (hláška)
2.stĺpec: význam

 „Nastavenie dátumu:“ Nie je potrebné robiť nič, táto hláška má pomôcť len pri zorientovaní sa v tom, kde sa práve nachádzate.   

„Dátum ...:“ Zariadenie povie presný dátum napr. pondelok, 26. január 2007. 
(poznámka – v maď. jazyku zapisovanie i hlásenie dátumu je naopak – 2007, január 26., pondelok).

„Návrat späť:“ Vystúpenie z režimu nastavovania dátumu. Ak si zvolíte túto položku, vrátite sa do hlavného menu a budete počuť text hlavného menu. 

„Nastavenie roku:“ Výberom tejto položky  vstúpite do režimu nastavovania roku. Následne budete počuť nasledovné čísla: 6, 20, 30. Pokiaľ si vyberiete číslo „šesť,“ budete si môcť ďalej vyberať medzi číslami 6 – 9. Ak stlačíte tlačidlo pri čísle „desať,“ môžete si ďalej nastavovať roky medzi 10 – 19, rovnako pri zahlásení čísiel 20, kde si potom môžete vybrať v rozmedzí medzi 20 – 29 a pri čísle 30 si vyberáte medzi 30 – 39. 
Ak si chcete napríklad nastaviť rok 2008, stlačte tlačidlo, keď počujete číslo „šesť“ Potom budete počuť ďalšie odpočítavanie, pričom opätovne stlačte tlačidlo, keď počujete číslo „osem.“ 
Po uskutočnení nastavení sa zariadenie opäť vráti naspäť na začiatok menu nastavovania dátumu, pričom budete počuť úvodnú hlášku – „nastavenie dátumu.“ 
    
„Nastavenie mesiaca:“ Výberom tejto položky sa dostanete do režimu nastavovania mesiacov. Následne budete počuť vymenúvanie všetkých mesiacov: január, február, marec ... – vyberte si želaný mesiac. Potom budete znova počuť hlášku „nastavenie dátumu.“    

„Nastavenie dňa:“ Zvolením tejto položky sa dostanete do režimu nastavovania dní. Budete počuť vymenúvanie nasledovných čísiel: 1, 10, 20, 30. Ak si vyberiete číslo „jedna,“ môžete si nastavovať dátumy medzi 1. – 9. dňom. Ak stlačíte tlačidlo pri čísle „desať“, môžete si nastavovať dátum medzi 10 – 19. Ak stlačíte tlačidlo pri čísle „dvadsať,“ môžete si vyberať dátum medzi 20 – 29. V prípade stlačenia tlačidla „tridsať“ si môžete nastavovať len dátumy 30. alebo 31.     
Pokiaľ chcete napríklad nastaviť 24-tého (24. deň v mesiaci) stlačte tlačidlo hneď ako započujete číslo „dvadsať.“ Následne budete počuť vymenúvanie ďalších čísel 21, 22, 23, 24 – tu znova stlačte tlačidlo. Po uskutočnení výberu sa zariadenie opäť vráti naspäť na začiatok menu a budete počuť hlášku „nastavenie dátumu.“ To na ktorý deň v týždni (pondelok, utorok, streda .. ) nastavený dátum pripadá, nie je potrebné zvlášť nastavovať, pretože toto si už hodinky nastavujú automaticky. 

Pri nastavovaní dátumu dodržiavajte postup, ktorý je daný v hodinkách: Najprv nastavujte rok, potom mesiac a nakoniec dátum. Pri dodržiavaní daného postupu nie je možné nastaviť neexistujúci dátum (napr. 31. február), pretože vždy odznejú iba existujúce dni konkrétneho mesiaca. Chybu môžete spraviť iba tým, že napríklad najskôr nastavíte deň na 31. a až potom nastavíte konkrétny mesiac (napr. na február). Keďže hodinky aj v tomto prípade kontrolujú, či daný dátum existuje, budete preto počuť posledný reálny dátum mesiaca – napr. 28. február.



Poznámka:
Dátumy sa v maďarskom jazyku zapisujú naopak a tak ich zahlasujú aj tieto hodinky (napr. 2008, marec 3, sobota).


Nastavenie budenia

(!)tabuľka:
1.stĺpec: Čo počujete (hláška)
2.stĺpec: význam

„Nastavenie budenia:“ Toto je len názov menu, nemusíte robiť nič. Táto hláška len pomáha pri zorientovaní sa v tom, kde sa práve nachádzate.  

„Čas budenia:“ Zahlási sa presný čas budenia.

„Návrat späť:“ Výberom tejto položky výdete z režimu nastavovania budenia. Vrátite sa späť do hlavného menu a budete počuť text hlavného menu. 

„Nastavenie minút:“ Zvolením tejto položky sa dostanete do režimu nastavovania minút. Hneď po zaznení hlášky budete počuť nasledovné čísla: 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ak stlačíte tlačidlo pri čísle „nula,“ vtedy môžete nastavovať minúty medzi 1 – 9. Ak stlačíte tlačidlo pri zaznení čísla „desať,“ môžete potom nastavovať minúty medzi 10 – 19. Systém je potom podobný stlačením tlačidla pri vyslovovaní čísel „dvadsať,“ „tridsať,“ „štyridsať“ a päťdesiat. 
Pokiaľ napríklad chcete nastaviť 24 minút, stlačte tlačidlo pri zaznení čísla „dvadsať.“ Následne budete počuť vymenúvanie ďalších čísel: 21, 22, 23, 24 – tu opäť stlačte tlačidlo. Po uskutočnení výberu sa zariadenie opäť vráti naspäť na začiatok menu a budete počuť hlášku „nastavenie budenia.“

„Nastavenie hodín:“ Zvolením tejto položky sa dostanete do režimu nastavenia hodín. Budete počuť nasledovné čísla: 0, 10, 20. Pokiaľ stlačíte tlačidlo pri čísle „nula,“ môžete potom nastavovať hodiny medzi 0 – 9, ak stlačíte tlačidlo pri vyslovaní čísla „desať,“ môžete nastavovať čas medzi 10 – 19, stlačením tlačidla pri zaznení čísla „dvadsať,“ môžete nastavovať hodiny medzi 20 – 23. 
Ak si napríklad chcete nastaviť 7 hodín, stlačte tlačidlo po zaznení čísla „nula.“ Hneď potom budete počuť vymenúvanie ďalších čísiel: 0, 1, 2, 3, 4 ... 7 – tu stlačte tlačidlo znova. Po uskutočnení výberu sa zariadenie vráti späť do menu, kedy budete počuť hlášku „nastavenie budenia.“

„Tóny:“ Zvolením tejto položky si môžete vypočuť výber rôznych tónov budenia. Pokiaľ si nevyberiete žiadny, ostáva pôvodné alebo posledné nastavenie.  Po uskutočnení výberu sa zariadenie vráti späť do menu a budete počuť hlášku „nastavenie budenia.“

Budenie vypnete jednoducho len stlačením tlačidla. Pokiaľ tak neurobíte, tón budenia budete počuť ešte ďalších 20 krát (teda počas dvoch minút) a potom sa automaticky vypne.     
 

Nastavenie pripomienok

(!)tabuľka:
1.stĺpec: Čo počujete (hláška)
2.stĺpec: význam

 „Nastavenie pripomienky:“ Táto hláška znamená len názov konkrétneho menu. Nemusíte robiť nič, toto vám len pomáha pri zorientovaní sa v tom, kde sa práve nachádzate.    

„Návrat späť:“ Zvolením tejto položky sa dostanete z režimu nastavovania a vrátite sa naspäť do hlavného menu a budete počuť vymenúvanie jeho položiek. 

„Zapnutie alebo vypnutie pripomienky:“ Pri tejto položke môžete buď aktivovať alebo aj deaktivovať určitú pripomienku.  Vždy budete počuť len jednu hlášku, pričom ak stlačíte tlačidlo automaticky sa zariadenie prepne do ďalšieho režimu. Vždy budete počuť opak toho, čo je práve nastavené. Ak ste mali pôvodne aktivovanú pripomienku, zariadenie vám ponúkne jej deaktivovanie a naopak – v prípade, že ste mali pripomienku deaktivovanú, zariadenie vám ponúkne jej aktiváciu. Pokiaľ zmeníte stav pripomienky, zariadenie sa automaticky vráti do pôvodného menu a budete počuť hlášku „nastavenie pripomienky.“

„Tóny:“ Zvolením tejto položky budete počuť všetky tóny, ktoré je možné si vybrať k danej pripomienke. V prípade každej pripomienky potom zaznie ten istý tón. Pokiaľ si nevyberiete, ostáva vám pôvodné alebo posledné nastavenie. Po uskutočnení výberu sa zariadenie automaticky vráti na začiatok menu a budete počuť hlášku „nastavenie pripomienky.“

„Prvá pripomienka:“ Stlačením tlačidla si môžete vybrať pripomienku, ktorej čas chcete upresniť. 
Ak si nastavíte aj viac pripomienok, nemusíte si zvlášť nastavovať aj ich poradie (napríklad to, aby druhá pripomienka odznela až po tej prvej atď). Keďže postup pri nastavovaní všetkých štyroch pripomienok je úplne identický, preto vám, ako príklad, popíšeme nastavenie prvej pripomienky.

„Druhá pripomienka:“ Stlačením tlačidla si môžete vybrať pripomienku, ktorej čas chcete upresniť. 
Ak si nastavíte aj viac pripomienok, nemusíte si zvlášť nastavovať aj ich poradie (napríklad to, aby druhá pripomienka odznela až po tej prvej atď). Postup pri nastavovaní všetkých štyroch pripomienok je úplne identický. Ako príklad vám popíšeme nastavenie prvej pripomienky.

„Tretia pripomienka:“ Stlačením tlačidla si môžete vybrať pripomienku, ktorej čas chcete spresniť. 
Ak si nastavíte aj viac pripomienok, nemusíte si zvlášť nastavovať aj ich poradie (napríklad to, aby druhá pripomienka odznela až po tej prvej atď). Postup pri nastavovaní všetkých štyroch pripomienok je úplne identický. Ako príklad vám popíšeme nastavenie prvej pripomienky.

„Štvrtá pripomienka:“ Stlačením tlačidla si môžete vybrať pripomienku, ktorej čas chcete spresniť. 
Ak si nastavíte aj viac pripomienok, nemusíte si zvlášť nastavovať aj ich poradie (napríklad to, aby druhá pripomienka odznela až po tej prvej atď). Postup pri nastavovaní všetkých štyroch pripomienok je úplne identický. Ako príklad vám popíšeme nastavenie prvej pripomienky.


Nastavenie jednej pripomienky:

(!)tabuľka:
1.stĺpec: Čo počujete (hláška)
2.stĺpec: význam

 „Nastavenie prvej pripomienky:“ Ide o názov menu, nie je potrebné robiť nič. Hláška vám len má pomôcť v zorientovaní sa v tom, kde sa práve nachádzate. 

„Nastavený čas:“ Vysloví nastavený čas pripomienky.

„Návrat späť:“ Výberom tejto položky sa vrátite späť do menu nastavovania pripomienok a budete počuť hlášku: „nastavenie pripomienky.“  

„Zapnutie alebo vypnutie času pripomienky:“ Pokiaľ ste si nastavili konkrétny čas pripomienky, ešte sa môžete rozhodnúť, či ju chcete aktivovať alebo nie. Vždy odznie opak toho, čo máte práve nastavené – pokiaľ ju máte aktivovanú, zariadenie vám ponúkne jeho deaktiváciu a naopak. Ukončením nastavenia sa zariadenie automaticky vráti naspäť na začiatok menu a budete počuť hlášku „prvá pripomienka.“ 

„Nastavenie minút:“ Výberom tejto položky  vstúpite do režimu nastavovania minút. Budete počuť nasledovné čísla: 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ak stlačíte tlačidlo pri čísle „nula,“ následne môžete nastavovať minúty medzi 0 – až 9. Podobne ak stlačíte tlačidlo pri čísle „desať,“ môžete nastavovať minúty medzi 10 – až 19, stlačením tlačidla pri čísle „dvadsať,“ môžete nastavovať minúty medzi 20 – až 29, stlačením tlačidla pri čísle „tridsať,“ môžete nastavovať minúty medzi 30 – až 39, stlačením tlačidla pri čísle „štyridsať,“ nastavujete minúty medzi 40 – až 49 a v prípade stlačenia tlačidla pri čísle „päťdesiat,“ môžete nakoniec nastavovať minúty medzi 50 – až 59. 
Ak napríklad chcete nastaviť 24 minút, stlačte tlačidlo hneď keď započujete číslo 20. Následne budete počuť ďalšie vymenúvanie čísel – 21, 22, 23, 24 – tu stlačte tlačidlo. Po uskutočnení tohto nastavenia sa zariadenie automaticky vráti na začiatok menu a budete počuť hlášku „nastavenie času prvej pripomienky.“ 

Signalizáciu pripomienky môžete zastaviť stlačením tlačidla. Pokiaľ tak neurobíte, zvukový signál sa zopakuje päť krát a potom sa vypne.   
Pozor! V rámci menu s názvom „nastavenie pripomienky,“ je možné vypnúť (deaktivovať) všetky pripomienky naraz, ale v prípade potreby existuje aj možnosť osobitného nastavenia. Teda pokiaľ nezaznie niektorá z pripomienok, skontrolujte, či je ich aktivácia povolená alebo nie, a to najlepšie na oboch miestach .Aktivácia (alebo povolenie) znamená, že zariadenie vám na oboch miestach ponúkne deaktiváciu alebo vypnutie pripomienky. 



Baterky
Hodinky fungujú na báze dvoch malých ceruzkových bateriek (typ „A“), ktoré automaticky patria do príslušenstva zariadenia hneď pri jeho zakúpení. Do hodiniek nie je možné používať nabíjacie baterky. V prípade vybitia bateriek vám zariadenie oznámi danú skutočnosť, a to prostredníctvom zvuku. Síce toto ešte neohrozuje fungovanie zariadenia, ide o akúsi simuláciu vybitia bateriek. Ak sú baterky už veľmi vybité, budete počuť hlášku – „vybitie batérie.“ Spomenutý signalizujúci tón budete počuť len pred hlásením dátumu alebo času. Hlášku „vybitie batérií“ môžete počuť kedykoľvek, aj počas nejakej inej hlášky.

Výmena bateriek
Vzhľadom na to, že na výmenu bateriek je potrebné zariadenie rozobrať (potom samozrejme aj poskladať), odporúčame preto pomoc vidiacej osoby. Ak uskutočníte výmenu bateriek 4 minúty po ich vybití, hodinky si zachovajú pôvodné nastavenie času i dátumu, takže je užitočné mať pripravené nové baterky. Čas budenia ako aj čas pripomienky navolený v rámci nastavovacieho režimu sa takisto uchová, keďže vybyté baterky na túto skutočnosť nemajú žiadny vplyv.   
Pred výmenou bateriek rozšróbujte šróby nachádzajúce sa na zadnej strane zariadenia a potom vysuňte kryt.Dávajte si pozor na vkladanie baterky – hladká strana má byť otočená smerom k pružinke. Vždy najprv vyskúšajte, či hodinky fungujú a až potom nasaďte kryt naspäť.       


Údržba a čistenie
Hodinky si nevyžadujú špeciálnu starostlivosť. Pri ich čistení si dávajte pozor na to, aby sa nedostala žiadna tekutina do vnútra zariadenia. Čistenie môžete uskutočniť pomocou jemne navlhčenej handry (prípadne namočenej do nejakého čistiaceho prostriedku).  


