
Ügye Ön is álmodott már egy saját személyi tikárról, ... 

Aki semmit nem felejt, és időben figyelmezteti, 
hogy vásárlásnál ne maradjon le a kávé, utazáshoz vigye magával a 
gyógyszereit, vegyen ajándékot a kedvese születésnapjára, időben 
induljon el egy fontos találkozóra. 

Aki mindig kéznél van. 
De persze bárhol és bármikor. Szól, ha szükséges, de diszkrét, ha 
másokat zavarna. 

Reggel felsorolja az aznapi teendőket, hogy ne érje váratlan meglepetés. 
Naprakész a múlt eseményeiből, tudj a névnapokat. 

Megjegyzi a kis dolgokat, de a több órás megbeszéléseket, iskolai 
előadásokat is. 

Vagy akár komplett bevásárló listákat, menetrendeket, óraendet, heti, havi 
teendőket, tud visszamondani. 

Tudja a pontos időt, a dátumot, és finoman ébreszti. 

Segít összeadni a csekkeket postára menet előtt. 

És ha ez még nem volna elég. 
 Tud zenélni, és játékokkal szórakoztat, hogy egy unalmas 

várakozásnál, vagy utazásnál gyorsabban teljen az idő. 
 Ismeri a számítógépet, amin eltárolja a fontos dolgokat, és onnan át 

tudja venni a kedvenc zenéit, hogy azokat bárhol hallgathassa. 
 A gyerekeknek szorzótáblát tanít, az esti altatáshoz mesét mond. 
 Minden napra tud egy evangéliumi idézetet. 
 Mindig szolgálatkész, nem fárad el, és nincsenek rigolyái. 
 De nem zavarja telefonhívásokkal, hogy segítsen megoldani mások 

problémáit. 
 
Igen, ezek egy jó személyi titkár ismérvei, mint a Hippolit a lakáj. 
Csak, hát neki is megvoltak a gyengéi, ki ment a divatból, és csak a 
grófok tudták megfizetni. 

De ez már nem álom mert itt a SzeTi, az Ön Személyi titkára. 

Egy segédeszköz nem pótolhatja az embert, viszont nem kell etetni, 
itatni, nem kér fizetésemelést, mindig kéznél van, sosem fáradt, és 

mindezt megfizethető áron. 
  



Személyi titkár vakok és gyengénlátók részére 

A beszélő Személyi Titkár (SzeTi) életminőség javítását szolgáló 
segédeszköz, látássérültek számára. Társ a mindennapi életben a 
szórakozástól, a munkavégzésig. 

Célja, hogy a látássérültek mindennapi életét, időbeosztását, 
munkavégzését, tanulását, szórakozását segítse. 

Magyarul beszélő segédeszköz hordozható kivitelben, ergonomikus 
tervezéssel, esztétikus megjelenéssel. A kezeléshez nincs szükség látásra,  
mert a kezelő gombok jól kitapinthatók, a működés közben mindenről 
hanginformációt ad.  

Tudása 
 Óra funkciók: idő, dátum, ébresztés, 

stopper, időzítő. 
 Gyors üzenetek rögzítése (diktafon). 
 Naptárbejegyzések (napi, heti, éves 

eseményekhez), a felmondott szövegnek a 
beállított időben történő lejátszásával 
(születésnapok, házassági évfordulók, 
találkozók stb.). 

 Naponta, hetente, havonta ismétlődő 
feladatokra figyelmeztetés (villany, gázóra 
leolvasás stb.). 

 Listák (bevásárláshoz, utazáshoz 
menetrendek stb.). 

 Magnó, a hosszú hanganyagok 
felvételéhez, lejátszásához (iskolai 
használatra, tárgyaláshoz). 

 MP3, wav lejátszás (tananyagok lejátszása, 
zenehallgatás). 

 Számológép a négy alapművelettel. 
 Játékok (szórakoztatásra, készségfejlesztésre). 
 Minden napra egy rövid információ (az aktuális dátumhoz köthető híres 

ember, történelmi esemény stb.).  
 Mindennapra egy Evangélium. 
 Mesegyűjtemény a gyerekeknek. 
 Zenegyűjtemény, ami szabadon bővíthető. 
 Számítógépes kapcsolat mini USB-n keresztül (hanganyagok le és 

feltöltéséhez, akkumulátortöltéshez). 
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