
BLINDSHELL CLASSIC 
 

V posledních několika letech jsme pracovali na vývoji toho nejlepšího způsobu ovládání 

telefonu pro zrakově postižené. Prodali jsme do desítek zemí a oslovili jsme tisíce 

zákazníků. Nyní přicházíme s tím nejlepším, co svět mobilních telefonů pro nevidomé může 

nabídnout. 

 

OVLÁDÁNÍ HLASEM 
Pomocí funkce ovládání hlasem můžete telefon ovládat bez nutnosti 

použít klávesnice. 

 Volání a posílání SMS zpráv kontaktům. 
 Otevření jakékoliv aplikace v telefonu. 
 Získání informací o počasí. 
 Získání informací o aktuální poloze, adrese a GPS souřadnicích. 

DIKTOVÁNÍ TEXTU 
Nechce se Vám psát zprávu na klávesnici? Jednoduše zprávu 

nadiktujte a telefon ji napíše za Vás. Mimo jiné diktování textu 

můžete využít k následujícímu: 

 Diktování SMS. 
 Diktování emailů. 
 Diktování poznámek. 

 

KLÁVESNICE 
 

BlindShell Classic má klávesnici s velkými, 

hmatnými tlačítky! Při vývoji tohoto telefonu jsme 

si kladli za cíl přijít s něčím opravdu výjimečným – 

tlačítky, které se vyrovnají telefonům, na které jsme 

byli zvyklí před příchodem smartphonů. A to se 

nám, věříme, podařilo. Je těžké popsat tlačítka 

BlindShell Classic slovy, musíte to vyzkoušet na 

vlastní kůži!  

Tlačítka jsou od sebe vzdálená tak, aby mezi nimi 

byla hmatatelná mezera, to je také důvodem proč 

lze telefon pomocí klávesnice ovládat tak snadno. 

Už se Vám nestane, že byste omylem stiskli jiné 

tlačítko, než jste chtěli. 



NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

Označování objektů 
 

Pokud máte problémy od 

sebe odlišit předměty, které 

mají stejný tvar? Pasta na 

zuby nebo krém na obličej, 

plechovka s kompotem nebo 

plechovka s hráškem? 

Pomocí označování objektů 

Vám tento problém zcela 

odpadne. Na předměty 

nalepíte speciální samolepku, 

telefon naučíte, co 

samolepka znamená a příště 

už s jistotou poznáta co máte 

v ruce. Jedna sada samolepek 

je zdarma v balení telefonu! 

Mnoho užitečných aplikací 
 

Označování objektů není 

jedinou užitečnou aplikací 

v BlindShell Classic. Mimo 

jiné je v telefonu Emailový 

klient, pomocí kterého 

můžete psát a přijímat emaily 

od kamarádů a kolegů.  

S aplikací Internetové 

rádio můžete poslouchat 

tisíce stanic z celého světa. 

Aplikace Počasí Vám ukáže 

aktuální předpověď a 

předpověď na další tři dny. 

Pokud nevíte, kde se zrovna 

nacházíte, použijte 

aplikaci Poloha, která Vám 

zobrazí adresu a souřadnice 

GPS. 

SOS tlačítko 
 

Pokud se dostanete do 

situace, v níž potřebujete 

rychlou pomoc, použijte SOS 

tlačítko. Zmáčknutím tohoto 

tlačítka zavoláte Váš 

nouzový kontakt. Nemusíte 

se však bát, že byste SOS 

tlačítko zmáčkli omylem. Pro 

jeho použití je nutné ho držet 

alespoň tři sekundy a posléze 

hovor potvrdit.

APLIKACE A FUNKCE 
 

BlindShell Classic je plný aplikací. Ale nemusíte se bát, že jimi budete zahlceni. Je jen na 

Vás, které z nich budete využívat. Můžete jen volat a posílat zprávy. Ale pokud chcete 

naplno využít potenciál, který Vám telefon nabízí, nestojí Vám nic v cestě.  

Hlavní funkce 

 Hovory 
 Voice recorder 
 Historie volání 
 SMS 
 SMS více příjemcům 
 Kontakty 
 Záloha a import kontaktů 
 Budík 
 Kalendář 
 Časovač 
 Poznámky 
 Záznamník hlasu 
 Kalkulačka 

Pokročilé funkce 

 SOS tlačítko 
 E-mail 
 Označování objektů 
 FM rádio 
 Internetové rádio 
 Přehrávač hudby 
 Čtečka knih 
 Rozpoznávání písniček 
 Předpověď počasí 
 GPS lokace 
 Rozpoznávání barev 



DALŠÍ FUNKCE TELEFONU 
 

Při vývoji telefonu BlindShell Classic jsme kladli důraz především na jednoduchost. Proto 

v telefonu najdete spoustu zjednodušení, které práci s telefonem usnadní a udělají ji tak 

pohodlnější. Zde jsou některá z nich: 

 Rychlé vytočení až 11 kontaktů – stiskněte jediné tlačítko a volejte. 
 Rychlé zjištění informace o aktuálním čase – Pro zjištění aktuálního času nemusíte telefon 

odemykat, stačí stisknout jedno tlačítko. 
 Rychlý přístup do nastavení zvukových profilů pomocí stisku jednoho tlačítka – nastavte profil na 

hlasitý, tichý nebo vibrace. 
 Navigace v menu pomocí zkratek – stiskněte číslo a ihned přejděte na požadovanou položku 

v menu. 
 Otevření obrazovky pro volání stiskem jediného tlačítka – stiskněte a volejte 
 Možnost změny rychlosti a intonace hlasu telefonu. 
 Množnost nastavení barevných profilů. 

 

SPECIFIKACE TELEFONU 
 

Telefon BlindShell Classic je CE certifikován a vyhovuje všem právním předpisům EU. 

 Frekvence mobilních sítí: 
 GSM: 900/1800/1900 MHz 
 WCDMA: 2100 MHz 
 LTE-FDD: B1/B3/B7/B20 

 CPU: Dual core 1,2 GHz 
 Paměť: 

 RAM: 512 MB 
 Paměť telefonu: 4 GB 
 Podpora pro SD karty 

 Display: 2,8 palců TFT barevný display, 240 x 320 px 
 SIM karty: Dual SIM – 2x micro SIM karta 
 Kamera: 2,0 MPx 
 Baterie: 1800 mAh 
 Hmotnost: 

 telefon bez baterie: 76 g 
 baterie: 35 g 

 Rozměry: 133 x 58 x 19 mm  
 SAR 

 Hlava: 1,399 W/kg (10 g) 
 Tělo: 1,611 W/kg (10 g) 

 WiFi 
 Bluetooth 
 GPS 
 FM rádio 
 LED světlo 
 SOS tlačítko 
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