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A zsebóra tulajdonságai 

Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. 
A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni, folyamatosan üzemkész 
állapotban van. 

Mit tud a beszélı zsebóra? 

– Idı bemondása. 
– Dátum bemondása a hét napjaival, a téli–nyári idıszámítás automatikus átállásával. 
– Ébresztés, megemelt hangerıvel, 5 választható hanggal. 
– Négy figyelmeztetési lehetıség, megemelt hangerıvel, 5 választható hanggal. 
– Egygombos beállítás, magyar nyelvő menürendszerrel. 

Az idı és a dátum bemondása 

A készülék gombját egyszer megnyomva meghallgathatja a pontos idıt. Az idı bemondása 
közben vagy a bemondás után két másodpercen belül a gombot újra megnyomva a 
készülék bemondja a dátumot. A dátumbemondás közbeni újabb gombnyomásra a készülék 
elhallgat. 

A készülékprogramozási, beállítási lehetıségei. 

– Az idı beállítása. 
– A dátum beállítása. 
– Az ébresztés idıpontjának beállítása. 
– A figyelmeztetések idıpontjainak beállítása. 
– Az ébresztés és a figyelmeztetések ki- vagy bekapcsolása. 
– Az ébresztési és a figyelmeztetési hangjelzések kiválasztása. 

Belépés a programozás üzemmódba 

Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, amíg a „bip-bip” hangjelzést nem hallja. 

Kilépés a programozásból 

A programozás bármely részébıl kilépni a legegyszerőbben a nyomógomb folyamatos 
nyomva tartásával lehet. A kilépést a készülék a „Programozás vége” üzenettel jelzi. 
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Amit a programozásról tudni kell 

A programozás során a készülék felsorolja azokat a lehetıségeket, amelyek közül Ön vá-
laszthat. Ez olyan, mint amikor az étteremben a pincér sorolja az ételeket, és Ön csak akkor 
válaszol, amikor a kívánt étel nevét hallja. Ezért is nevezzük ezt menünek. A mi esetünkben 
ez a választás a nyomógomb egyszeri megnyomásával történik. Ezt a szöveg kimondásakor 
vagy az azt követı 2 másodpercen belül teheti meg. A rövid gombnyomást a továbbiakban 
kiválasztásnak nevezzük. A készülékben több menü is van, de a mőködés mindig ugyanaz. 
Hallgatja a kínálatot, és gombnyomással választ a megfelelı ajánlatnál. 
A programozásba belépni és kilépni hosszú gombnyomással lehet. A gombot addig kell 
nyomva tartani, amíg a „bip-bip” hangjelzést nem hallja. 

A menürendszer szabályai 

Az elıször elhangzó üzenet a menü neve. Hasonlatunkat folytatva, a pincér elıször be-
mondja, hogy levesek, és ezután sorolja a választékot. 
A program a menüket kétszer futtatja, azokon belül a számok és dátumadatok egyszer 
hangoznak el. Ha a felsorolás alatt Ön nem választott, akkor a készülék automatikusan, az 
eredeti beállításokat megtartva egy szinttel visszalép, vagy ha a fımenüben volt, kilép a 
programozásból. Ez egyben azt is jelenti, hogy a programozásból úgy is ki lehet menekülni 
következmények nélkül, hogy nem tesz semmit, mert ilyenkor a készülék folyamatosan 
„kihátrál” a programozásból. 
Beállítás nélkül, illetve ha a készülék elveszíti a pontos idıt és a dátumot, az idı nulla óra, 
nulla perc, a dátum 2006. január 1. hétfıvel indul. 



 

  

A készülék programozása 

Ha a gomb tartós megnyomásával belép a programozásba, elıször a fımenüt hallja. 

A fımenü hangüzenetei és használata 

Ön ezt hallja Az üzenet jelentése 

„Fımenü” 
A menü neve. Semmit nem kell tenni, csak a tájékozódásban segít. 
Megadja, hogy Ön éppen hol tart. 

„Visszatérés” 
Gyors kilépési lehetıség a programozásból. Ha ezt választja, kilép a 
programozásból és a „Programozás vége” üzenetet hallja. 

„Ébresztés 
kikapcsolása” 

vagy 
„Ébresztés 
bekapcsolása” 

Ha Ön beállított egy ébresztési idıpontot, akkor itt lehet eldönteni, 
hogy kéri, vagy letiltja azt. Mindig csak az egyik üzenet hangzik el, az 
ellenkezıje annak, ami éppen be van állítva. Ha eredetileg engedé-
lyezve volt, akkor a kikapcsolást ajánlja fel, ha ki volt kapcsolva, akkor 
a bekapcsolást. Ha átváltja az ébresztést, az eszköz felajánlja a másik 
állapotot. Ha Ön ezután nem tesz semmit, a program továbblép a me-
nüben, és Ön az „Idıbeállítás” üzenetet hallja. 

„Idıbeállítás” Kiválasztásával belép az idıbeállítás menübe. 
„Dátumbeállítás” Kiválasztásával belép a dátumbeállítás menübe. 
„Ébresztésbeállítás” Kiválasztásával belép az ébresztésbeállítás menübe. 
„Figyelmeztetés-
beállítás” 

Kiválasztásával belép a figyelmeztetés-beállítás menübe. 



 

  

Az idı beállítása 

Ön ezt hallja Az üzenet jelentése 

„Idıbeállítás” 
A menü neve. Semmit nem kell tenni, csak a tájékozódásban segít. Megad-
ja, hogy Ön éppen hol tart. 

„Az idı: …” Bemondja az idıt. Az óra 24 órás, ez nem állítható. 

„Visszatérés” 
Kilépési lehetıség az idıbeállításból. Kiválasztásával visszalép a fımenübe 
és a „Dátumbeállítás” szöveget hallja. 
Kiválasztásával belép a percbeállításba. Ezután a következı számokat hall-
ja: 0; 10; 20; 30; 40; 50. Ha nullánál nyomja meg a gombot, a perceket 0 
és 9 között állíthatja. Ha 10-nél nyomja meg a gombot, a perceket 10-tıl 
19-ig állíthatja, 20-nál 20-tól 29-ig, 30-nál 30-tól 39-ig, 40-nél 40-tıl 49-ig, 
végül 50-nél 50-tıl 59-ig. „Percbeállítás” 
Ha például 24 percet akar állítani, akkor nyomja meg a gombot, amikor a 
20-at hallja. Ezután újra számolást hall: 20; 21; 22; 23; 24-nél nyomja meg 
a gombot. A kiválasztás után az eszköz automatikusan az órabeállításra 
lép, és Ön az „Órabeállítás” szöveget hallja.  

„Órabeállítás” 

Kiválasztásával belép az órabeállításba. Ezután a következı számokat hall-
ja: 0; 10; 20. Ha nullánál választ, akkor az órákat 0 és 9 között állíthatja. Ha 
10-nél nyomja meg a gombot, az órákat 10-tıl 19-ig állíthatja, 20-nál 20-tól 
23-ig. Ha például 13 órát akar beállítani, akkor nyomja meg a gombot, ami-
kor a 10-et hallja. Ezután újra számolást hall: 10; 11; 12; 13-nál nyomja 
meg a gombot. A kiválasztás után az eszköz bemondja a beállított idıt, és 
automatikusan az idıbeállítás menüben a „Visszatérés” szövegre lép. 



 

  

A dátum beállítása 

Ön ezt hallja Az üzenet jelentése 

„Dátumbeállítás” 
A menü neve. Semmit nem kell tenni, csak a tájékozódásban segít. Meg-
adja, hogy Ön éppen hol tart. 

„Dátum: … ” Bemondja a dátumot. Például: 2007. január 26. hétfı. 

„Visszatérés” 
Kilépési lehetıség a dátumbeállításból. Ha ezt választja, elırelép a fı-
menüben, és az „Ébresztésbeállítás” szöveget hallja. 
Kiválasztásával belép az évbeállításba. Ezután a következı számokat 
hallja: 6; 10; 20; 30. Ha 6-nál választ, az éveket 6 és 9 között állíthatja. 
Ha 10-nél nyomja meg a gombot, az éveket 10-tıl 19-ig állíthatja, 20-nál 
20-tól 29-ig, végül 30-nál 30-tól 39-ig. 

„Évbeállítás” 
Ha például 2008-at akar állítani, akkor nyomja meg a gombot, amikor a 
6-ot hallja. Ezután újra számolást hall: 6; 7; 8-nál nyomja meg a gombot. 
A kiválasztás után az eszköz automatikusan a hónapbeállításra lép, és 
Ön a „Hónapbeállítás” szöveget hallja.  

„Hónapbeállítás” 
Kiválasztásával belép a hónapbeállításba. Ezután a hónapok felsorolását 
hallja: január; február; március stb. Válassza ki a megfelelı hónapot. 
Ezután a „Napbeállítás” szöveget hallja. 
Kiválasztásával belép a napbeállításba. Ezután a következı számokat 
hallja: 1; 10; 20. Ha az 1-nél nyomja meg a gombot, a dátum napját 1 és 
9 között állíthatja. Ha 10-nél nyomja meg a gombot, a dátumot 10-tıl 19-
ig állíthatja, 20-nál 20-tól 31-ig választhat. 

„Napbeállítás” Ha például 24–ét akar állítani, akkor nyomja meg a gombot, amikor a 20-
at hallja. Ezután újra számolást hall: 20; 21; 22; 23; 24-nél nyomja meg a 
gombot. A kiválasztás után az eszköz bemondja a beállított dátumot, 
majd automatikusan a dátumbeállítás menüben a „Visszatérés” 
szöveget hallja. Azt, hogy az adott dátum milyen napra esik (hétfı, kedd 
stb.) nem kell állítani, mert azt az óra öröknaptárja tudja. 

A dátumbeállításnál tartsa be az óra által ajánlott sorrendet! Elıször az évet, azután a 
hónapot és csak legvégül a napot állítsa be! Ha a sorrendet követi, nem tud nem létezı 
dátumot (pl. április 31.) beállítani, mert minden hónapnak csak a létezı napjai hangoznak el 
(pl. április csak 30-ig). Hibát úgy követhet el, hogy beállítja a napot 31-re, majd ezután állítja 
a hónapot áprilisra. Mivel az óra ellenırzi a nem létezı dátumot, ilyen esetben az adott 
hónap legutolsó napját mondja be (április 30.). 



 

  

Az ébresztés beállítása 
Ön ezt hallja Az üzenet jelentése 

„Ébresztés-
beállítás” 

A menü neve. Semmit nem kell tenni, csak a tájékozódásban segít. Meg-
adja, hogy Ön éppen hol tart. 

„Ébresztési idı"  Bemondja az ébresztés idıpontját. 

„Visszatérés” 
Kilépési lehetıség az ébresztés beállításból. Kiválasztásával elırelép a 
fımenüben és a „Figyelmeztetés-beállítás” szöveget hallja. 
Kiválasztásával belép a percbeállításba. Ezután a következı számokat 
hallja: 0; 10; 20; 30; 40; 50. Ha nullánál nyomja meg a gombot, a 
perceket 0 és 9 között állíthatja. Ha 10-nél nyomja meg a gombot, a 
perceket 10-tıl 19-ig állíthatja, 20-nál 20-tól 29-ig, 30-nál 30-tól 39-ig, 40-
nél 40-tıl 49-ig, végül 50-nél 50-tıl 59-ig. „Percbeállítás” 
Ha például 24 percet akar állítani, akkor nyomja meg a gombot, amikor a 
20-at hallja. Ezután újra számolást hall: 20; 21; 22; 23, 24-nél nyomja 
meg a gombot. A kiválasztás után az eszköz automatikusan az 
órabeállításra lép, és Ön az „Órabeállítás” szöveget hallja.  
Kiválasztásával belép az órabeállításba. Ezután a következı számokat 
hallja: 0; 10; 20. Ha a nullánál nyomja meg a gombot, akkor az órákat 0 
és 9 között állíthatja. Ha 10-nél nyomja meg a gombot, az órákat 10-tıl 
19-ig állíthatja, 20-nál 20-tól 23-ig.  

„Órabeállítás” 
Ha például 7 órát akar beállítani, akkor nyomja meg a gombot, amikor a 
0-át hallja. Ezután újra számolást hall: 0; 1; 2; 3; … 7-nél nyomja meg a 
gombot. A kiválasztás után az eszköz automatikusan a hangbeállítás 
menüre lép és Ön a „Hangok” szöveget hallja. 

„Hangok” 

Kiválasztásával meghallgathatja az ébresztéshez rendelhetı hangok vá-
lasztékát. Ha nem választ, akkor a régebbi beállítás fog szólni. A kivá-
lasztás után az eszköz automatikusan a menü elejére lép és Ön az 
„Ébresztésbeállítás” szöveget hallja.   

Az ébresztés megszólalásakor a gomb megnyomására a készülék elhallgat. Ha nem 
teszünk semmit, a hangjelzés húszszor (ez kb. 2 perc) szólal meg, majd automatikusan 
elhallgat. 



 

  

A figyelmeztetések beállítása 

Ön ezt hallja Az üzenet jelentése 
„Figyelmeztetés-
beállítás” 

A menü neve. Semmit nem kell tenni, csak a tájékozódásban segít. 
Megadja, hogy Ön éppen hol tart. 

„Visszatérés” 
Kilépési lehetıség a figyelmeztetés-beállításból. Kiválasztásával vissza-
lép a fımenübe és a „Fımenü” szöveget hallja. 

„Hangok” 

Kiválasztásával meghallgathatja a figyelmeztetésekhez rendelhetı han-
gok választékát. Minden figyelmeztetéshez ugyanaz a hang fog elhan-
gozni. Ha nem választ, akkor a régebbi beállítás fog szólni. A ki-
választás után az eszköz automatikusan a következı menüpontra lép, 
és Ön az „Elsı idıpont” szöveget hallja.   

„Elsı idıpont” 
„Második 
idıpont” 
„Harmadik 
idıpont” 
„Negyedik 
idıpont” 

A gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy hányadik figyelmeztetés 
idıpontját akarja beállítani. Ha több figyelmeztetést is beállít, nem kell a 
sorrendre figyelni (például, hogy a második idıpont legyen késıbbi idı, 
mint az elsı idıpont). A négy idıpont beállításának menete teljesen 
egyforma. Példaképpen az elsı idıpont beállítását mutatjuk be. 

 

Egy figyelmeztetési idıpont beállítása 

Ön ezt hallja Az üzenet jelentése 

„Elsı idıpont” 
A menü neve. Semmit nem kell tenni, csak a tájékozódásban segít. Meg-
adja, hogy Ön éppen hol tart. 

„Beállított 
idıpont” 

Bemondja a beállított figyelmeztetési idıpontot. 

„Visszatérés” 
Kilépési lehetıség az idıpont beállításból. Kiválasztásával a következı 
idıpontra lép, és Ön a „Második idıpont” szöveget hallja. 

„Idıpont 
kikapcsolása” 
vagy 

„Idıpont 
bekapcsolása” 

Ha Ön beállított egy figyelmeztetési idıpontot, akkor itt lehet eldönteni, 
hogy kéri vagy letiltja azt. Mindig csak az egyik üzenet hangzik el, és ha a 
szöveg közben megnyomja a gombot, átváltja az üzemmódot a másik ál-
lapotra. Mindig az ellenkezıje hangzik el annak, ami éppen be van állítva. 
Ha eredetileg engedélyezve volt, akkor a kikapcsolást ajánlja fel, ha ki volt 
kapcsolva, akkor a bekapcsolást. Ha átváltja a figyelmeztetést, az eszköz 
felajánlja a másik állapotot. Ha ezután Ön nem tesz semmit, a program to-
vábblép a menüben és Ön a „Percbeállítás” szöveget hallja. 



 

  

Ön ezt hallja Az üzenet jelentése 

Kiválasztásával belép a percbeállításba. Ezután a következı számokat 
hallja: 0; 10; 20; 30; 40; 50. Ha nullánál nyomja meg a gombot, a perceket 
0 és 9 között állíthatja. Ha 10-nél nyomja meg a gombot, a perceket 10-tıl 
19-ig állíthatja, 20-nál 20-tól 29-ig, 30-nál 30-tól 39-ig, 40-nél 40-tıl 49-ig, 
végül 50-nél 50-tıl 59-ig. „Percbeállítás” 
Ha például 24 percet akar állítani, akkor nyomja meg a gombot, amikor a 
20-at hallja. Ezután újra számolást hall: 20; 21; 22; 23; 24-nél nyomja meg 
a gombot. A kiválasztás után az eszköz automatikusan a következı me-
nüpontra lép, és Ön az „Órabeállítás” szöveget hallja.  
Kiválasztásával belép az órabeállításba. Ezután a következı számokat 
hallja: 0; 10; 20. Ha nullánál nyomja meg a gombot, akkor az órákat 0 és 9 
között állíthatja. Ha 10-nél nyomja meg a gombot, az órákat 10-tıl 19-ig 
állíthatja, 20-nál 20-tól 23-ig.  

 „Órabeállítás” 

Ha például 13 órát akar beállítani, akkor nyomja meg a gombot, amikor a 
10-et hallja. Ezután újra számolást hall: 10; 11; 12; 13-nál nyomja meg a 
gombot. A kiválasztás után az eszköz bemondja a beállított idıt és Ön au-
tomatikusan az elsı idıpont menüben a „Visszatérés” szöveget hallja. 

A figyelmeztetés megszólalásakor a gomb megnyomására a készülék elhallgat. Ha nem 
teszünk semmit, a hangjelzés ötször szólal meg, majd automatikusan elhallgat. 



 

  

Az elemek 

Az óra 2 db AAA típusú „kis ceruza” elemmel mőködik, ami vásárláskor tartozék. 
Tölthetı akkumulátorok nem használhatók! 
A készülék elıjelzı hangot ad, ha az elemek már kimerülı félben vannak, de a mőködést 
még nem veszélyeztetik. Ez egy, a kimerülést szimuláló, lecsengı hang. Ha az elemek már 
túlzottan kimerültek a következı üzenetet hallja: „Kimerültek az elemek”. 
Az elıjelzı hang csak a dátum és az idı bemondása elıtt hangzik el. A „Kimerültek az 
elemek” szöveg bármikor, az éppen kimondott szöveget megszakítva figyelmeztet. 

Az elemek cseréje 

Mivel az elemek cseréjéhez az órát szét kell szedni (és össze is kell rakni) ajánlott ehhez 
látó ember segítségét kérni. 
Ha a régi elemek kivételét követı 2–4 percen belül behelyezi az újakat, a készülék megtartja 
a pontos idı- és dátumadatokat, ezért az elemeket készítse ki elıre. A programozáskor 
beállított ébresztési és figyelmeztetési információkat a kimerült elemek nem befolyásolják, 
anélkül is megırzıdnek. 
Az elemek cseréjéhez csavarja ki a hátoldalon lévı két csavart, és a gumiperembıl emelje ki 
a doboz fedelét. Figyeljen az elemek behelyezésére. A rugó felé nézzen az elem sima vége. 
Próbálja ki, hogy mőködik-e az óra, majd tegye vissza a doboz fedelét. 

Karbantartás, tisztítás 

A készülék karbantartást nem igényel. Tisztításnál ügyeljen, hogy a készülékbe folyadék ne 
kerüljön. Csak enyhén nedves (tisztítószeres) ruhával törölje át. 


