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Jelen kézikönyv tartalma minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhat. A
terméket Magyarországon forgalmazza az Alko-soft Nonprofit Bt. A kézikönyvet
fordította és szerkesztette az Alko-soft Nonprofit Bt. 2020. november.

ELŐSZÓ
Köszönjük, hogy a CareTech termékét választotta. Annak érdekében, hogy
készülékéből a legtöbbet kihozhassa, figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet.

A doboz tartalma:
 Tiny vízálló és rezgő karóra
 USB töltő fej
 Micro USB töltő kábel
 Gumi töltő záró elemek
 Pendrive
 Használati utasítás
Végre úszás, fürdőzés közben is lehetőség van rezgő óra használatára. Az óra
segítségével nem csak a látássérültek, hanem a siket-vakok is képesek az óra és
dátum lekérdezésére a rezgés funkciónak köszönhetően. Könnyű sportszíja
segítségével mindenki számára megfelelő, elegáns viselet.

A készülék főbb paraméterei
 Pontos idő lekérdezés
 Dátum lekérdezés
 Számítógépes beállítás
 Vízálló
 Rezgő funkció
 Sportszíj

I. A Tiny karóráról
A Tiny az első olyan karóra, amelynek egyedülállósága a vízállóság mellett, hogy
rezgések révén teszi tapinthatóvá az időt. Az óra alkalmas minden korosztály számára.
A számlap és a mutatók helyett egy modern érintéses felület áll rendelkezésünkre.
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Legyintések és koppintások révén kérdezheti le az időt és dátumot, Minden időegység jól
elkülöníthető, tapintható vibrációs jelzésekkel kerül meghatározásra. A vibrációk
lekérdezéséhez egyszerűen csak viselje karján az órát, vagy tartsa azt kezében annak
hátlapjánál fogva.
Figyeljen arra, hogy az óra kijelzőjén végzett legyintéseket és koppintásokat mindig az
ujjbegyével végezze.
A legyintéseket és koppintásokat mindig a kijelzőn végezze, ne pedig annak köralakú
szélén. Az időt mindig AM illetve PM formátumban adjuk meg.
A dátumhoz napot és hónapot használunk, az óra évek megjelenítésére nem
alkalmas.
Ami az óra vízállóságára vonatkozik, nagyon oda kell figyelnie az óra hátulján
található mikroUSB csatlakozó nyílására, amelyet egy kis gumifedél zár le. Ez a jól
kitapintható gumifedél felelős a víz beáramlásának megakadályozására. Amikor nem tölti az
órát, figyeljen arra, hogy a gumifedél a helyén legyen, ellenkező esetben az óra károsodhat.
Fontos figyelmeztetés:
Koppintáskor vagy legyintéskor soha ne alkalmazzon erős érintést, mivel ez az óra
kijelzőjének meghibásodásához vezethet. Ha túl gyorsan végez koppintásokat és
legyintéseket a kijelzőn, nem várt eredmények történhetnek, illetve a beállításoktól eltérő
viselkedést is eredményezhetnek.
Fontos: az óra maximum 3 méteres mélységig vízálló.
Megjegyzés: az energiatakarékosság jegyében az óra 30 másodperc tétlenség után készenléti
üzemmódba kapcsol.
Készenléti módban érintse meg a kijelzőt, ennek következtében az óra néhány
másodpercen belül visszatér a normál használathoz.
Az óra helyes tartása. Az óra funkcióit úgy írjuk le, hogy ha az órát kicsatolva
függölegesen az asztalra fekteti, akkor a csat fent legyen
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II. Az óra akkujának feltöltése
Az óra akkujának feltöltéséhez mellékelünk egy micro USB-kábelt, valamint egy
töltőfejet. A töltés érdekében számítógéphez is csatlakoztathatja Tiny óráját a mellékelt
kábel segítségével .
Egy teljes feltöltés kb. 2 órát vesz igénybe.
Figyelem! Az óra és csatlakozójának károsodása elkerülése érdekében függőlegesen helyezze
rá az USB csatlakozót az órára oly módon, hogy a kábel 90 fokos szöget zárjon be az órával.
Fontos: az órában lévő akku egy feltöltéssel nagyjából három hónapos használatot
tesz lehetővé normál használat mellett.
Az akku épségének megőrzése érdekében ne tárolja töltetlenül a készüléket több
mint hat hónapon keresztül.

III. A tapintható jelek (vibrációs rezgések) bemutatása
Fontos: mivel a Tiny karóra csak és kizárólag vibrációs jelzések kiadására alkalmas, a
jelzések alatt a továbbiakban mindig vibrációs, azaz rezgő jelzéseket értünk.
Az idő és dátum lekérdezése során az alábbi jelzésekkel találkozhat:
 A szaggatott jelzések az órákat jelzik 0-12 A.M. között.
 Egy hosszú szaggatott jelzés a 4-es számot, valamint a P.M. jelzést jelzi. Ennek
megfelelően a hosszú szaggatott jelzés jelezhet 4 percet, 4 órát, vagy akár a hét
negyedik napját is, tehát lehet csütörtök, április, de a délutáni órák is déltől éjfélig.
Pl.: a 8 óra két hosszú szaggatott jelzés egymást követően.
 Egy rövid jelzés jelzi az egyes számot. Eszerint az egy rövid jelzés jelezheti az egy
percet, egy órát, a hét első napját (hétfőt), valamint az év első hónapját (azaz
januárt). Példa: egy hosszú szaggatott jelzés, amelyet három rövid jelzés követ. Ez
lehet: hét perc, hét óra, a hét hetedik napja (tehát vasárnap), valamint az év hetedik
hónapja (tehát július).
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IV. Az óra és perc lekérdezése
A Tiny alapértelmezés szerinti lekérdezéskor az órát és percet fogja jelezni, valamint
az időt fél napra vonatkozólag (délelőtti idő: A.M, valamint délutáni idő: P.M.). Ha áttérne
egyéb lekérdezési funkciókra, a Tiny 10 másodperc múltán automatikusan visszaáll az alap,
tehát az óra és perc lekérdezésére alkalmas funkcióra.
 Az óra lekérdezéséhez legyintsen lentről felfelé egy ujjal.
 A perc lekérdezéséhez legyintsen fentről lefelé egy ujjal.
 A napszak lekérdezéséhez legyintsen jobbról balra egy ujjal. Egy szaggatott jelzés
jelenti a délelőttöt (A.M.), míg egy hosszú jelzés jelzi a délutánt (P.M.)

V. A dátum lekérdezése
A dátum lekérdezési mód kiválasztásához legyintsen egyszer balról jobbra egy ujjal az
óra kijelzőjén. Két rövid rezgő jelzés jelzi, hogy aktiválta a dátum lekérdezési módot.
 A hónap lekérdezéséhez legyintsen lentről felfelé egy ujjal .
 A nap lekérdezéséhez legyintsen fentről lefelé egy ujjal .
 A hét napjának lekérdezéséhez legyintsen jobbról balra egy ujjal. Eredményül annyi
jelzést fog kapni, ahányadik napja van a hétnek. Eszerint tehát a hétfő egy jelzést, a
kedd két jelzést jelent, stb.
Megjegyzés: a dátum és idő helytelen beállítása (pl.: február 31-e, vagy 31 óra) hibaüzenetet
eredményez, így a pontos dátum- és időbeállítást meg kell ismételni.

VI. További funkciók
Legyintsen kétszer balról jobbra,. ezt három rövid rezgő jelzés követi.
Ezáltal az alábbi funkciók válnak elérhetővé:
 Legyintsen fentről lefelé egy ujjal, így megtudhatja az akku töltöttségi szintjét. A
szaggatott rezgés azt jelzi, hogy az akku töltöttségi szintje alacsony. Kétrövid jelzés
jelzi, hogy az akku félig van feltöltve, míg a hosszu rezgő jelzés az akku feltöltöttségét
jelzi.
 A szoftver verziójának ellenőrzéséhez legyintsen lentről felfelé egy ujjal. Annyi rövid
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rezgő jelzést érzékelhetünk, ahányas a verziószám. Ha tehát a verziószám 2.0, két
rövid rezgő jelzést fogunk érzékelni.
 Rezgés gyorsaságának lekérdezése, és beállítása
o Rezgés gyorsaságának beállításához koppintson háromszor egy ujjal, majd
tartsa lent az ujját. Ezt követően három sebesség érték közül választhat.
Választásának megfelelően érintse meg egy ujjal a kijelzőt egyszer, kétszer,
vagy háromszor. Így állíthatja be a kívánt sebességértéket. A beállított
sebesség érvénybeléptetéséhez érintse meg hosszan egy ujjal a kijelzőt. Egy
szaggatott rezgés jelzi a beállítás sikerességét. Egyesével is lehet növelni a
sebességet egy-egy koppintással. A sebesség változtatása körkörösen
történik, tehát ha eléri a leggyorsabb rezgési kimenetet, a kijelzőt egyszer
megérintve újra a leglassabb rezgésmintáhozz jut.
o Rezgés aktuális sebességének lekérdezése. Legyintsen jobbról balra egy ujjal a
rezgés sebességének lekérdezéséhez. Az aktuális beállítástól függően egy,
kettő vagy három rövid rezgést érzékelhet, amely a beállított rezgési
sebességet jelzi vissza.

VII. Az idő beállítása
VII.1. Az idő automatikus szinkronizálása számítógép segítségével
 Telepítse számítógépére a Pendrive-n mellékelt "Caretec PC-Link" szoftvert
 Csatlakoztassa Tiny óráját számítógépéhez.
 A jelenlegi időbeállítások automatikusan szinkronizálásra kerülnek az órán.
Alapvetően mindig a számítógépen keresztüli időszinkronizálást javasoljuk. Azokban az
országokban,a hol jelenleg még létezik téli-nyári időszámítás, javasoljuk az egyes
óraátállítások során elvégezni a számítógépes szinkronizálást.

VII. 2. Idő manuális beállítása
Óra beállítása
Koppintson háromszor a kijelzőn egy ujjal, majd tartsa lent az ujját mindaddig, amíg
egy szaggatott rezgést nem érzékel. Ezt követően koppintson egy ujjal a kijelzőn annyiszor,
ahány órát szeretne beállítani. Pl.: ha 8 órát szeretne beállítani, nyolcszor koppintson a
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kijelzőn. Koppintson majd tartsa lent az ujját mindaddig, amíg szaggatott rezgést nem
érzékel. Ezzel el is végezte az órabeállítást.
Perc beállítása
A percek beállításakor először a tizes, majd az egyes számjegyet kell beállítania. A
tizes számjegy beállításához Koppintson annyiszor egy ujjal a kijelzőn, ahány tizes helyiértékű
percet kíván beállítani. Ezt követően koppintson majd tartsa lent az ujját a szagggatott
jelzésig. Ezzel beállította a tizes számjegyet.
Az egyes számjegy beállítása 0-9 között: Koppintson a kijelzőn egy ujjal annyiszor, ahány
egyes helyiértékű percet kíván beállítani, ezt követően koppintson egy ujjal és tartsa lent a
kijelzőn mindaddig, amíg szaggatott rezgést nem érzékel. Ezzel beálította az egyes
számjegyet is.
Ha bármelyik helyértéken 0-t kíván beállítani, egyszerűen koppintson egy ujjjal a
kijelzőn, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg az adott helyiértéknél a szaggatott rezgést nem
érzékeli.

VIII. A dátum beállítása
Legyintsen kétszer balról jobbra egy ujjal a kijelzőn a dátum beállításának
megkezdéséhez. Ezt követően koppintson háromszor egy ujjal, majd tartsa lent az ujját a
szaggatott rezgésig.
Az év beállítása.
Ahogyan azt már a bevezetőben is említettük, az évek tárolására és kijelzésére nincs
lehetőség. Mindazonáltal az év utolsó két számjegyét meg kell adni, hogy a Tiny meg tudja
határozni a szökőéveket.
Az év megadása hasonló a perc megadásának módszeréhez. Először a tizes számjegyű
értékeket kell beállítani, ezt követően pedig az egyeseket. Minden esetben a szaggatott
rezgés jelzi a sikeres beállítás tényét.
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Hónap megadása.
A hónap megadása 1-12 között történhet. Amint az évet beállította és megtörtént a
szaggatott rezgéssel történő megerősítés, koppintson gyors egymásutánban annyiszor egy
ujjal a kijelzőn, ahányadik sorszámú hónapot szeretné beállítani. Pl.: ha március hónapot
szeretné beállítani, koppintson háromszor gyors egymásutánban a kijelzőn. Ezt követően
koppintson egy ujjal, majd tartsa lent az ujját mindaddig, amíg a szaggatott rezgést nem
érzékeli. Ezzel beállította a hónapot.
Nap beállítása 1-31 között:
A hónap megadását követően a nap beállítására van lehetőség. A nap számjegyeinek
beállítása azonos módon történik, mint az év, vagy a perc beállítása esetén. A megerősítést
jelző szaggatott rezgés jelzi, hogy a napot is sikeresen beállítottta.

IX. Biztonság és karbantartás
Ha garantálni szeretné a Tiny karóra hosszú távú, biztonságos használatát, kérem,
vegye figyelembe az alábbi utasításokat:
 Soha ne nyissa fel az óra tetejét vagy hátulját.
 Az órát vízálló használatra tervezték, és így biztonságos a használata, ha betartja a
biztonsági utasításokat.
 Ne tegye ki az órát szélsőséges hőmérsékleti körülményeknek. A Tiny karóra
biztonságos működése +5-+40 celsius fok között garantálható.
 Ne használja az órát, ha annak felülete sérült, megrongálódott, vagy betört.
 Ha a gyártó által mellékelt tartozékoktól eltérőeket használ (micro USB-kábel,
töltőfej), győződjön meg arról, hogy a tartozékok paraméterei megegyeznek az óra
gyártója által biztosítottakéval. Csak 5 V kimeneti feszültséget biztosító töltőfejet
használjon.
 Az óra felületét lágy, szöszmentes, enyhén nedves ronggyal tisztítsa.
 Az óraszíjat szappanos vízzel is lemoshatja.
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X. Technikai adatok
 Szín: fekete (az óra és a szíj is)
 Méretadatok: Szélesség: 37mm, Hosszúság: 32mm, Magasság: 11mm
 Szíj méretei: 19cm vagy 21cm (cserélhető szilikon szíj).
 Súly: 30g (szíjjal együtt)
 Áramellátás: 1 x 3.7V 160 mAh Lithium-Polymer
 újratölthető akku
 Adapter: 5V / 1A per micro-USB kábel az óra csatlakoztatásához
 Anyag: magas minőségű műanyag

XI. Garancia és szolgáltatások
A garanciális idő a számla átvételétől kezdődik, és az alábbi dolgokra terjed ki:
 24 hónap termékgarancia
 Az óra tartozékaira (töltőfej, usb-kábel), 12 hónap garanciát válallunk.
 A további mellékelt eszközökre , pl.: a pendrive) nincs garancia.

XII. Az elektronikai hulladékok kezelése
Az elektronikai eszközökre jellemző címkével ellátott termékeket a meghibásodást
követően a háztartási hulladéktól szigorúan elkülönítve kell kezelni.
Mielőtt kidobná a terméket, figyelmesen tanulmányozza a hulladék kezelésére
vonatkozó helyi törvényeket, rendeleteket. További információkért vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatóságokkal.
A lemerült vagy teljesen elhasználódott elemeket, akkukat az erre kijelölt gyűjtőkben
kell elhelyezni, vagy olyan elektronikai termékeket forgalmazó vállalkozáshoz kell eljuttatni,
amely foglalkozik az elhasználódott elemek összegyűjtésével és kezelésével.
Megjegyzés:
A  Pb-Dd-Hg kémiai jelöléseket megtalálja az elemeken és azakkukon.
A pb jelentése: ólmot tartalmaz.
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A Cd jelentése: kadmiumot tartalmaz.
A Hg jelzés jelentése: higanyt tartalmaz.

XII. A gyártóról
A Tiny karórát az Ausztriában található Caretec vállalat gyártja.
A Caretec vállalat 1988-bani megalakulásától fogva fejleszt különböző tapintható és beszélő
segédeszközöket vak, gyengénlátó, színvak, illetve siketvak ügyfelek számára.
A vállalat számos terméke ismert a világ különböző pontjain, ahová helyi
viszonteladók segítségével jutnak el. A Magyarországi viszonteladó partnere az ALko-soft
Nonprofit Bt.
Díjak:
 A német vakok és gyengénlátók szövetsége által alapított Louis Braille díj
 "Winston Gordon díj" - a Kanadai Vakok Úniójának díja.
 Az első Mercur díj, valamint az 5. Mercur elismerés, amelyet a Bécsi Kereskedelmi és
Iparkamara hozott létre.
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