
MLV01A - Popis funkcí a ovládání verze 2021.11.22

MLV01A - Popis funkcí a ovládání

Tento dokument popisuje funkce a ovládání multifunkční mluvící pomůcky Mluvík MLV01A.

Přístroj se ovládá jedním tlačítkem.
Pro ovládání se používá krátký a dlouhý stisk tlačítka.

Za krátký stisk se považuje stisknutí a puštění tlačítka.
Krátký stisk může být jeden, případně více stisků bezprostředně po sobě.

Pro dlouhý stisk podržíme tlačítko, dokud přístroj nezareaguje.

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.

Na Obrázku 1 je vyobrazena mapa základních funkcí.

V této mapě a v dalších mapách v tomto dokumentu, je krátký stisk tlačítka vyobrazen šipkou s 
čárkovanou čarou.
Více krátkých stisků po sobě je vyobrazeno šipkou s čárkovanou čarou s číslem vyjadřujícím počet 
stisků nad čarou (např. 3x KS nad čarou znamená tři krátké stisky).
Dlouhý stisk je vyobrazen šipkou s plnou čarou.

Volba "Zpět", po vybrání dlouhým stiskem, vrací do předchozího seznamu příkazů.

(C) 2019 NIPPY s.r.o. Strana 1 z 19



MLV01A - Popis funkcí a ovládání verze 2021.11.22

(C) 2019 NIPPY s.r.o. Strana 2 z 19

Obrázek 1: Základní funkce
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Základní funkce

Z výchozího stavu jsou přístupné funkce uvedené v následujících tabulkách.

Funkce F1 - Čas, datum, jmeniny

Aktivace 1x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Hlášení aktuálního času, data, jmenin a státních svátků.
Hlášení data 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 data.

Funkce F2 - 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.

Funkce F3 - 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 F4 - Další funkce

Aktivace 4x krátký stisk (z výchozího stavu)

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

Funkce F4.1 - Další funkce - Krokoměr

Aktivace Z nabídky dalších funkcí

Popis Krokoměr měří počet ušlých kroků. Krokoměr hlásí počet ušlých kroků pro aktuální 
den a také pro den předchozí. Přímo z tohoto místa je v této volbě také možné 
krokoměr vypnout či zapnout. Krokoměr umožňuje automaticky hlásit počet ušlých 
kroků. Toto hlášení lze zapnout a nastavit počet kroků, po kterém se hlášení 
provede, ve volbě nastavení - další nastavení - krokoměr - hlášení kroků.
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Funkce F4.2 - 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 F4.3 - 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.

Funkce F4.4 - Další funkce - Indikace osvětlení

Aktivace Z nabídky dalších funkcí

Popis Indikace osvětlení převádí množství dopadajícího světla na tón, čím více je 
dopadajícího světla, tím je tón vyšší.

Funkce F4.5 - Další funkce - Kalendář

Aktivace Z nabídky dalších funkcí

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

Funkce F4.5.1 „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 F4.5.2 „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 F4.5.3 „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.
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Funkce F4.6 - 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 F5 - Jak mne používat

Aktivace 5x krátký stisk (z výchozího stavu)

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

Funkce F6 - 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 F7 - Stav baterie

Aktivace 7x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Hlášení stavu baterie.

Funkce F8 - Informace o nastavení

Aktivace 10x krátký stisk (z výchozího stavu)

Popis Tato funkce přehraje informace o nastavení budíku, krokoměru, upozorněních a 
automatických hlášeních.
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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 probíhající hlášení lze přeskočit krátkým stiskem tlačítka.

Na Obrázku 2 je vyobrazena mapa nastavení.

V této mapě a v dalších mapách v tomto dokumentu, je krátký stisk tlačítka je vyobrazen šipkou s 
čárkovanou čarou.
Více krátkých stisků po sobě je vyobrazeno šipkou s čárkovanou čarou s číslem vyjadřujícím počet 
stisků nad čarou (např. 3x KS nad čarou znamená tři krátké stisky).
Dlouhý stisk je vyobrazen šipkou s plnou čarou.

Volba "Zpět", po vybrání dlouhým stiskem, vrací do předchozího seznamu příkazů.

Dále je v mapách funkcí použita hvězdička, která znamená automatický návrat do předchozího 
seznamu příkazů.

Protože je nastavení rozsáhlé, tak bylo nutné mapu rozdělit do několika částí.

Tyto části jsou na Obrázcích 3 - 6.
Přechod z jedné části do druhé je vyobrazen číslem v kroužku.

Každá funkce v nastavení je označena číslem u pravého horního rohu položky nastavení vyobrazené
v mapě. V tabulkách v dalším textu je ke každé položce nastavení uveden její popis.
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Obrázek 2: Nastavení - základní úroveň
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Obrázek 3: Nastavení - upozornění
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Obrázek 4: Nastavení - automatická hlášení



MLV01A - Popis funkcí a ovládání verze 2021.11.22

(C) 2019 NIPPY s.r.o. Strana 10 z 19

Obrázek 5: Nastavení - další nastavení
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Obrázek 6: Nastavení - další nastavení - nastavení sond
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Funkce 1 Budík

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 2 - Hlasitost

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Umožňuje nastavit hlasitost na jednu ze tří úrovní.

Funkce 3 - Čas

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.

Funkce 4 - Datum

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Položky k nastavení:

rok – výběr roku, hodnoty 2021 až 2060
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.
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Funkce 5 - Upozornění

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Upozornění jdou globálně vypnout z nastavení 5.1.

Toto je výhodné, pokud máme nastaveno několik upozornění, např. na braní léků, a 
chceme je dočasně vypnout, bez nutnosti vypínat každé upozornění zvlášť.
Pak právě tato volba umožní jejich vypnutí a opakované zapnutí.

Dále je k dispozici 10 upozornění.
U každého (5.2) upozornění lze nastavit tyto položky:

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

5.2.2 upozornění - výběr konkrétního upozornění, např. „vezmi si léky“, na výběr je 26 
různých upozornění

5.2.3 hodina hlášení – hodina hlášení, hodnoty 0 až 23

5.2.4 minuta hlášení – minuta hlášení, hodnoty 0 až 59

5.2.5 den hlášení – na výběr jsou volby: všechny dny, pondělí až pátek, pondělí, úterý, 
středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, sobota a neděle

5.2.6 potvrzování vyslechnutí – pokud je zapnuto, Mluvík po upozornění, které není 
potvrzeno stiskem tlačítka, signalizuje zmeškané upozornění každou minutu zvukovým 
signálem a blikáním tlačítka. Při stisku tlačítka je hlášení znovu přehráno a tím 
potvrzeno. Hlášení lze potvrdit také ihned při prvním přehrání stiskem tlačítka.

5.2.7 vibrace - zapnutí / vypnutí vibrování před upozorněním

5.2.8 zvuk před hlášením – umožňuje vybrat zvuk, který je přehrán před hlášením, na 
výběr je volba „vypnuto“ a výběr ze 43 různých zvuků

5.2.9 hlášení času - pokud je zapnuto, pak je součástí upozornění informace o 
aktuálním času

5.2.10 hlášení dne v týdnu - pokud je zapnuto, pak je součástí upozornění informace 
o dnu v týdnu (pondělí, úterý,...)
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Funkce 6 - Automatická hlášení

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Automatická hlášení jdou globálně vypnout z nastavení 6.1.

Toto je výhodné, pokud máme nastaveno automatických hlášení více a chceme je 
dočasně vypnout, bez nutnosti vypínat každé hlášení zvlášť.
Pak právě tato volba umožní jejich vypnutí a opakované zapnutí.

K dispozici je 5 automatických hlášení.
U každého hlášení (6.2) lze nastavit tyto položky:

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

6.2.2 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.

6.2.3 hodina hlášení – hodina hlášení, hodnoty 0 až 23

6.2.4 minuta hlášení – minuta hlášení, hodnoty 0 až 59

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

6.2.6 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

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

6.2.8 zvuk před hlášením – umožňuje vybrat zvuk, který je přehrán před hlášením, na 
výběr je volba „vypnuto“ a výběr ze 43 různých zvuků

6.2.9 vibrace - zapnutí / vypnutí vibrování před upozorněním
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Funkce 7 - Stav akumulátoru

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Hlásí stav akumulátoru: nabitý / málo nabitý / vybitý

Funkce 8 - Jak mne používat

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

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

Funkce 9 - Další nastavení

Aktivace Výběrem položky z hlavní nabídky nastavení

Popis Tato volba přechází na další nastavení, která z důvodu přehlednosti nejsou přímo v 
hlavní nabídce, ale jsou přístupná z této volby.

Funkce 10 - Další nastavení - Hlas

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Výběr hlasu ze tří možností.

Funkce 11 - Další nastavení - Režim ovládání

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Na výběr je volba normální a zjednodušený. Ve zjednodušeném režimu jsou přístupné 
funkce a nastavení omezeny na minimum.

Funkce 12 - Další nastavení - Pořadí funkcí

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Zde je možné vzájemně zaměnit funkci jednoho a dvou stisků tlačítka, na výběr je „čas, 
sonda“ a „sonda, čas“, kdy první je vždy funkce pro jeden stisk a druhá funkce je pro 
dva stisky tlačítka.

Funkce 13 - Další nastavení - Osvětlení tlačítka

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Zde je možno nastavit, zda je při používání osvětleno ovládací tlačítko.

Funkce 14 - Další nastavení - Způsob hlášení

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Zde je možno zvolit, zda jsou hlášení zkrácená či nezkrácená. U zkrácených hlášení 
jsou hlášení stručněji, vynechávají se jednotky. Zkrácené hlášení je například hlášení 
času „šestnáct dvacet pět“ a nezkrácené „šestnáct hodin, dvacet pět minut“.
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Funkce 15 - Další nastavení - Způsob hlášení času

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis V tomto nastavení je možné zvolit zda je při hlášení času hlášen také datum 15.1, zda 
jsou hlášeny jmeniny 15.2 a zda jsou hlášeny státní svátky 15.3.

Funkce 16 - Další nastavení - Krokoměr

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Následuje možnost zapnout či vypnout krokoměr 16.1 a nastavit počet kroků, po 
kterém je počet kroků automaticky hlášen 16.2.

Funkce 17 - Další nastavení - Nastavení pro upozornění

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Zde je možné nastavit počet opakování hlášení upozornění 17.1, možné volby jsou 1
až 5 opakování. 
Dále je zde volba zvuku zmeškaného upozornění 17.2, kde je možné si vybrat zvuk, 
kterým je signalizováno zmeškané upozornění. Na výběr je 10 různých zvuků.
Poslední volbou je zapnutí či vypnutí vibrace 17.3 při upozornění.

Funkce 18 - Další nastavení - Nastavení sond

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Tato volba obsahuje nastavení týkající se odpojitelných sond, které je možné používat s
přístrojem a rozšířit tak jeho funkce.

Obsahuje nastavení pro meteo sondu 18.1, teplotní sondu 18.2, sondu pro měření 
tlaku v pneumatikách 18.3 a sondu pro rozpoznání barev 18.4.
Nastavení jsou popsána dále.
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Funkce 18.1 - Další nastavení - Nastavení sond - Meteo sonda

Aktivace Výběrem položky z nabídky nastavení sond

Popis Nastavení pro meteo sondu.

18.1.1 Nadmořská výška
Toto nastavení umožňuje nastavit nadmořskou výšku pro správné určení 
barometrického tlaku.
18.1.2 Automatická hlášení
Dále umožňuje zapnout či vypnout automatická hlášení z meteo sondy. Zapnutím 
těchto hlášení může docházet k rychlejšímu vybíjení baterií přístroje. 
18.1.2.1 Oznámení deště
Funguje pouze s meteo sondou vybavenou dešťovým senzorem.
18.1.2.2 Oznámení východu slunce
Pro správné rozpoznání východu a západu slunce musí být meteo sonda umístěna tak, 
aby na ní dopadalo pouze denní světlo, nesmí tedy být např. osvětlena lampou 
veřejného osvětlení, světlem na domě a podobně.
18.1.2.3 Oznámení západu slunce
18.1.2.4 Čas hlášení
Umožňuje nastavit časové rozmezí ve které jsou automatická hlášení aktivní. Nejdříve 
se v položce „hodina“ nastavuje hodina, od které jsou automatická hlášení z meteo 
sondy aktivní, v další položce „hodina konec hlášení“ se nastavuje hodina, do které jsou
hlášení aktivní. Nastavíme-li rozmezí od 8, do 20, pak bude hlášení možné od 8:00 do 
19:59, mimo tento čas se hlášení provádět nebudou. výchozí nastavení je 7 až 20.
18.1.2.5 Zvuk před hlášením
Umožňuje vybrat zvuk přehrávaný před hlášením, vybrat je možné „vypnuto“ a 43 
různých zvuků.
18.1.3 Způsob hlášení
 Dále jsou zde k dispozici nastavení způsobu hlášení informací z meteo sondy. Je zde 
možné vypnout či zapnout hlášení některých informací ze sondy.
18.1.3.1 Prší - zapnutí/vypnutí hlášení zda prší, k dispozici pouze u sondy s dešťovým 
senzorem.
18.1.3.2 Teplota je - zapnutí/vypnutí hlášení o teplotě.
18.1.3.3 Tlak je - zapnutí/vypnutí hlášení o barometrickém tlaku.
18.1.3.4 Vlhkost je - zapnutí/vypnutí hlášení o relativní vlhkosti.
18.1.3.5 Rosný bod je - zapnutí/vypnutí hlášení o teplotě rosného bodu.
18.1.3.6 Osvětlení je - zapnutí/vypnutí hlášení o míře osvětlení meteo sondy.
18.1.3.7 Vnitřní teplota je - zapnutí/vypnutí hlášení o vnitřní teplotě Mluvíku.
18.1.3.8 Způsob hlášení - výběr zda budou hlášení z meteo sondy hlášena v 
nezkrácené nebo zkrácené formě.
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Funkce 18.2 - Další nastavení - Nastavení sond - Teplotní sonda

Aktivace Výběrem položky z nabídky nastavení sond

Popis Nastavení pro teplotní sondu.

18.2.1 Způsob hlášení
18.2.1.1 Vnitřní teplota je
Při měření teploty z připojené teplotní sondy je hlášena její teplota. Tímto nastavením 
lze zapnout/vypnout automatické hlášení vnitřní teploty přístroje po každém hlášení 
teploty z teplotní sondy.

Funkce 18.3 - Další nastavení - Nastavení sond - Sonda tlaku

Aktivace Výběrem položky z nabídky nastavení sond

Popis Nastavení pro sondu tlaku v pneumatikách.

18.3.1 Verze sondy
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. Nastavení je důležité pro starší 
verze sond pro měření tlaku v pneumatice.

Funkce 18.4 - Další nastavení - Nastavení sond - Sonda pro rozpoznání barev

Aktivace Výběrem položky z nabídky nastavení sond

Popis Nastavení pro sondu pro rozpoznání barev.

18.4.1 Kalibrace
Toto nastavení uživatel běžně neprovádí, provádí se pouze v případě, že sonda barev 
nepracuje správně. Nesprávně provedená kalibrace sondy barev může vést k nepřesné
či nefunkční detekci barev. Toto nastavení umožňuje provést kalibraci sondy barev.
18.4.2 Kalibrační data
Informace o aktuálních kalibračních datech sondy pro měření barev.

Funkce 19 - Další nastavení - Produktové informace

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Umožňuje zapnout režim, kdy přístroj hlásí informace o mluvících zařízeních Mluvík, 
vhodný například pro předváděcí kus na prodejně, apod.
Tato volba je ve výchozím stavu vypnutá.
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Funkce 20 - Další nastavení - Vymazání všech nastavení

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Umožňuje uvést přístroj do výchozího stavu, kdy jsou všechna provedená nastavení 
vymazána. Všechna nastavení přístroje jsou po provedení „vymazání všech nastavení“ 
nastavena do stavu, ve kterém byla, když byl přístroj nový.

Funkce 21 - Další nastavení - Servisní data

Aktivace Výběrem položky z nabídky dalších nastavení

Popis Tato volba hlásí servisní informace a je určena převážně pro servisní účely.

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.
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