
Mluvík MLV01 - rozšířený návod

Tento návod popisuje funkce a ovládání multifunkčních mluvících hodin Mluvík MLV01.

Princip ovládání

Přístroj se ovládá jedním tlačítkem.
Pro ovládání se používá jeden nebo více krátkých stisků a dlouhý stisk tlačítka.
Za krátký stisk se považuje stisknutí a puštění tlačítka.
Pro dlouhý stisk podržíme tlačítko, dokud přístroj nezareaguje.
Krátký stisk může být jeden, případně více stisků bezprostředně po sobě.

Pokud se tlačítko nemačká, přístroj se po určité době vždy automaticky vrátí do výchozího 
stavu.

Přístroj poskytuje základní nápovědu k používání po 5ti krátkých stisknutí tlačítka.

Základní nápověda k právě zvolené funkci je přehrávána automaticky.
Pokud již uživatel nápovědu nepotřebuje, dá se přeskočit stiskem tlačítka.
Stiskem tlačítka lze přeskočit i jakékoliv jiné probíhající hlášení.

Z nastavení můžeme vyvolat detailní informace k použití ze sekce „Jak mne používat“.

Schema ovládání zařízení je graficky vyobrazeno v dokumentu.

Základní funkce

Z výchozího stavu jsou přístupné funkce uvedené v následujících tabulkách.

Funkce Čas, datum, jmeniny

Aktivace 1x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Hlášení aktuálního času, data, jmenin a státních svátků.
Hlášení datumu lze vypnout nebo zapnout tak, že během hlášení času 
stiskneme tlačítko a držíme, dokud Mluvík neohlásí „datum vypnuto“ nebo 
„datum zapnuto“.
Jmeniny a státní svátky jsou hlášeny pouze pokud je zapnuto hlášení datumu.

Funkce Externí sonda / vnitřní teplota

Aktivace 2x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Pokud není připojena žádná sonda, Mluvík hlásí vnitřní teplotu. Pokud nějaká 
sonda připojena je, Mluvík automaticky zahájí hlášení k připojené sondě. V 
případě základní sondy MLV01-S1 Mluvík hlásí teplotu sondy. Detaily k 
hlášení a práci s jednotlivými sondami jsou uvedeny dále.
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Funkce Budík

Aktivace 3x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Hlášení stavu budíku. Pokud je budík zapnutý, hlásí za jak dlouho se budík 
spustí a čas budíku. Dlouhým stiskem lze budík vypnout nebo zapnout.

Funkce Další funkce

Aktivace 4x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Vstoupí do nabídky dalších funkcí. Další funkce obsahují funkce Rychlé 
hlášení, Minutka, Kalendář a Stopky. Listování funkcemi se provádí krátkým 
stiskem tlačítka, výběr funkce se provede dlouhým stiskem tlačítka.

Funkce Další funkce - Rychlé hlášení

Aktivace Z nabídky dalších funkcí

Popis Rychlé hlášení umožňuje zapnout režim, ve kterém je ve zvoleném intervalu 
hlášen aktuální čas. Hlášení se opakuje nastaveným počtem opakování. Tato 
funkce je užitečná, pokud chceme mít detailní přehled o čase bez potřeby 
zjišťovat aktuální čas. Například, pokud se někam chystáme. Můžeme si třeba
nastavit, aby Mluvík hlásil čas s intervalem opakování jedna minuta a počtem 
opakování deset. Po dobu deseti minut pak Mluvík hlásí čas každou minutu. 
Hlášení se automaticky vypne po zvoleném počtu opakování. Nebo je možné 
vypnutí z nabídky rychlého hlášení.

Funkce Další funkce - Minutka

Aktivace Z nabídky dalších funkcí

Popis Minutka nabízí funkci odpočtu času vhodnou například při vaření. Po zadaném
čase je spuštěna zvuková signalizace. Po zvolení funkce minutka z nabídky 
dalších funkcí je možné nastavit čas v rozsahu 1 až 60 minut. Spuštění 
minutky se provede dlouhým stiskem tlačítka. Pokud je již minutka spuštěna, 
je možné ji dlouhým stiskem vypnout.
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Funkce Další funkce - Kalendář

Aktivace Z nabídky dalších funkcí

Popis Kalendář nabízí funkce seznam svátků, den týdnu podle data a seznam jmen. 

Funkce „seznam svátků“ po zadání roku krátkým stiskem tlačítka a potvrzení 
dlouhým stiskem umožňuje procházet státní svátky pro zadaný rok. Na další 
svátek se přechází krátkým stiskem. Dlouhý stisk se vrací do nabídky dalších 
funkcí. Funkce je ukončena při nečinnosti. 

Funkce „den v týdnu“ podle data umožňuje zjistit, jaký den v týdnu je, byl nebo
bude ve zvolený datum. Datum se zadává klasickým způsobem. Nejdříve rok, 
měsíc a den. Změna hodnoty se provádí krátkým stiskem, potvrzení zadání 
dlouhým stiskem. Po zadání celého data je ohlášen den v týdnu připadající na
zvolené datum.

Funkce „seznam jmen“ umožňuje procházet jména v českém kalendáři. 
Zadává se měsíc a den v měsíci, od kterého se zahájí procházení jmen. 
Pokud tedy chceme například projít všechna jména od prvního ledna, zadáme
leden a prvního. Poté můžeme krátkým stiskem postupně přecházet na další 
den.

Funkce Další funkce - Stopky

Aktivace Z nabídky dalších funkcí

Popis Stopky umožňují měřit časový interval. Stopky se aktivují z nabídky dalších 
funkcí. Krátkým stiskem se stopky spouštějí, dlouhým se ukončují.

Funkce Jak mne používat

Aktivace 5x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Tato funkce poskytuje základní informace o Mluvíku a jeho ovládání.

Funkce Hlasitost

Aktivace 6x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Umožňuje nastavit hlasitost na jednu ze tří úrovní. Krátkým stiskem se mění 
hlasitost, dlouhým stiskem se ukončuje nastavení. Nastavení je také 
ukončeno při nečinnosti.

Funkce Stav baterie

Aktivace 9x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Hlášení stavu baterie.
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Volitelné sondy

K mluvícím hodinám Mluvík MLV01 je k dispozici několik externích sond.
Informace o aktuálně dostupných sondách naleznete na internetových stránkách 
www.mluvik.cz.

Nastavení

Do nastavení se vstupuje dlouhým stiskem tlačítka z výchozího stavu.
Listování položkami se provádí krátkým stiskem tlačítka.
Výběr položky se provede dlouhým stiskem tlačítka.
Mluvík poskytuje průběžně nápovědu k dané funkci.
Nápovědu nebo jiné hlášení lze přeskočit krátkým stiskem tlačítka.

Funkce Budík - nastavení

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Položky k nastavení:

zapnuto / vypnuto – zapnuto aktivuje budík, vypnuto budík vypne
pokud je budík zapnut, tak lze dále nastavit tyto položky:

hodina – výběr hodiny buzení, hodnoty 0 až 23
minuta – výběr minuty buzení, hodnoty 0 až 59
zvuk – výběr zvuku buzení
postupné zesilování – pokud je zapnuto, tak se zvuk při buzení postupně 

zesiluje

Nastavení budíku je potvrzeno hlášením o nastaveném čase buzení.
Pokud je nastavení přerušeno nečinností během nastavení položky, dojde k 
uložení již změněných položek.

Funkce Hlasitost - nastavení

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Umožňuje nastavit hlasitost na jednu ze tří úrovní.

Funkce Čas - nastavení

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Položky k nastavení:

hodina – výběr hodiny, hodnoty 0 až 23
minuta – výběr minuty, hodnoty 0 až 59

Nastavení je potvrzeno hlášením o nastaveném čase.
Pokud je nastavení přerušeno nečinností během nastavení položky, nedojde 
ke změně času.
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Funkce Datum - nastavení

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Položky k nastavení:

rok – výběr roku, hodnoty 2016 až 2050
měsíc – výběr měsíce, hodnoty leden až prosinec
den – výběr dne, hodnoty od prvního do posledního dne vybraného měsíce

Nastavení je potvrzeno hlášením o nastaveném datu včetně dne v týdnu.
Pokud je nastavení přerušeno nečinností během nastavení položky, nedojde 
ke změně data.

Funkce Automatická hlášení - nastavení

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Umožňuje nastavit automatická hlášení.
K dispozici je 5 automatických hlášení.
U každého hlášení lze nastavit tyto položky:

zapnuto / vypnuto – zapnuto aktivuje hlášení, vypnuto hlášení vypne.
Pokud je hlášení zapnuto, je možné nastavit tyto položky:

typ hlášení – na výběr jsou volby čas, čas a sonda, sonda

Volba „sonda“ znamená, že se provede hlášení z připojené sondy. Záleží, jaká
sonda je v době hlášení připojena k Mluvíku. Podporované jsou sondy teplotní
S1 a S2, sonda vlhkosti a teploty S3 a meteo sonda S7. Je-li v době hlášení 
připojena jiná nebo žádná sonda, bude hlášena vnitřní teplota přístroje.

hodina – hodina hlášení, hodnoty 0 až 23

minuta – minuta hlášení, hodnoty 0 až 59

den – den hlášení, hodnoty všechny dny, pondělí až pátek, pondělí, úterý, 
středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, sobota a neděle

interval opakování – lze nastavit v rozsahu 1 minuta až 12 hodin

počet opakování – počet kolikrát se bude hlášení opakovat ve zvoleném 
intervalu opakování, lze nastavit v rozsahu 1 až 60 opakování, volba vypnuto 
znamená, že se hlášení přehraje pouze jednou ve zvolený čas

zvuk před hlášením – výběr zvuku, který je přehrán před hlášením, na výběr 
jsou různé zvuky a hlášení jako „vezmi si léky“ a další

potvrzování vyslechnutí – pokud je zapnuto, Mluvík po provedeném 
automatickém hlášení pípá v intervalu přibližně jedné minuty, dokud není 
stisknuto tlačítko. Při stisku tlačítka je hlášení znovu přehráno a tím potvrzeno.
Hlášení lze potvrdit také hned při prvním přehrání stiskem tlačítka
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Funkce Nastavení sond

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Umožňuje nastavit některé nastavení týkající se rozšiřujících sond.

Obsahuje tyto položky:

1. Nastavení meteo sondy
Nastavení umožňuje nastavit nadmořskou výšku pro správné určení 
barometrického tlaku. Dále umožňuje zapnout či vypnout automatická hlášení 
z meteo sondy. Zapnutím těchto hlášení může docházet k rychlejšímu vybíjení
baterií přístroje. Dále jsou zde k dispozici nastavení způsobu hlášení informací
z meteo sondy. Je zde možné vypnout či zapnout hlášení některých informací 
ze sondy.

2. Nastavení teplotní sondy
Nastavení umožňuje vypnout či zapnout hlášení "vnitřní teplota je" před 
hlášením vnitřní teploty.

3. Nastavení sondy pro měření tlaku v pneumatice
Nastavení umožňuje nastavit verzi sondy pro měření tlaku v pneumatice. Toto 
nastavení by uživatel neměl měnit. Aktuální verze sondy pro měření tlaku v 
pneumatice mají automatické rozpoznání verze sondy.

4. Nastavení sondy pro rozpoznávání barev
Nastavení umožňuje provést kalibraci sondy barev. Toto nastavení by se 
nemělo použít v případě, že sonda barev pracuje správně. Nesprávně 
provedená kalibrace sondy barev může vést k nepřesné či nefunkční detekci 
barev.

Funkce Další nastavení

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis V tomto nastavení je možné zvolit zda je při hlášení času hlášen také datum, 
zda jsou hlášeny jmeniny a zda jsou hlášeny státní svátky. Nastavení pořadí 
funkcí umožňuje zvolit, zda je na jeden stisk hlášen čas a na dva stisky 
tlačítka spuštěna práce se sondou, či naopak. Dále je zde možnost zvolit si, 
zda jsou hlášení zkrácená či nezkrácená. U zkrácených hlášení jsou hlášení 
stručnější. Dále je zde možnost výběru hlasu. Nastavení režimu obchod, které
by pro běžné použití mělo být vypnuté, slouží pro režim předvádění v 
obchodě, kdy je přístroj více upovídaný. Následuje nastavení produktových 
informací, to může být vypnuto. Při zapnutém hlášení přístroj jednou za čas 
řekne něco o sobě. Volba vymazat všechna nastavení vymaže všechna 
uživatelská nastavení a uvede přístroj do stavu, ve kterém byl zakoupen. 
Volba servisní data hlásí některé informace servisního charakteru jako je 
počet stisknutí tlačítka apod.
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Funkce Napětí baterií

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Tato volba hlásí napětí a stav baterií.

Funkce Jak mne používat

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Zde si může uživatel poslechnout detailní návod k obsluze zařízení.
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