🇨🇿 Hello Emma - Watch 🇸🇰
B U D O U C N O S T J E T E Ď A TA D Y. N A VA Š E M Z Á P Ě S T Í .

V roce 1984 jsme něco podobného mohli vidět v seriálu Návštěvníci. Teď můžete mít česky mluvící chytrou
asistentku na svém zápěstí. Díky zkratce Hello Watch můžete na hodinkách zadávat povely v češtině hledat v kontaktech, telefonovat, diktovat SMS včetně emoji, nastavovat budík, minutku, najít svůj iPhone.
Zkratka Emma Genius přidává encyklopedické znalosti a Emma News vám přečte novinové titulky.
V průběhu roku 2021 přidám další zkratky Kalendář, Připomínky, Nákupní seznam, Kalkulačka nebo
Tlumočnice…
Jak spustit Hello Emma na hodinkách Apple Watch?
Způsob 1: zvedněte zápěstí a řekněte Hey Siri – spustí se zkratka s tímto názvem, která
na pozadí spustí zkratku Hello Watch a ozve se česky Emma.
Způsob 2: stiskněte digitální korunku a řekněte Hey Siri a proběhnou stejné kroky jako v bodě 1.
Způsob 3: nejrychlejší - přidejte si zkratku Hey Siri na ciferník - Stiskněte ikonu a potvrďte spuštění zkratky.
Způsob 4: Otevřete aplikaci Zkratky na Apple Watch a spusťte zkratku Hey Siri.
Řekněte váš požadavek. Zatímco na iPhone po nadiktování textu po krátké přestávce Zkratky pokračují,
na hodinkách je potřena diktování ukončit - ťukněte kamkoliv na display nebo na nápis Hotovo.
Zkratky můžete používat i na iPhone, dokud nebudou k dispozici opravené zkratky Hello Emma pro iPhone.
Zkratka Hello Watch funguje v 7 jazycích
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🇨🇿 CZ česky • 🇸🇰 SK slovensky • 🇵🇱 PL polsky • 🇭🇺 HU maďarsky • BETA 🇺🇸 EN anglicky • 🇬🇷 GR řecky • 🇷🇴 RO rumunsky

🇨🇿 Hello Emma - Watch 🇸🇰
HODINKY MLUVÍ A ROZUMÍ ČESKY A SLOVENSKY

napiš zprávu pro
Štěpánku Růžičkovou
zpráva už jsme na cestě
symbol smajlík

kolik je hodin

nastav minutku na 15 minut

nastav budík na 7:20

zavolej mojí ženě
vytoč číslo 722 000 724

rozsviť stromeček

e-shop mojí ženy Země panenek

opakujte po mě
strč prst skrz krk

najdi v kontaktech Novák
hoď si korunou / kostkou

zapni lampičku

najdi můj iPhone

co to hraje

Zkratka Hello Watch umí 7 jazyků
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🇨🇿 Hello Emma - Genius

K DY Ž N E M Á M E C H Y T RÝ R E P R O D U K TO R , P O M Ů Ž E E M M A

Začnete-li větu slovy Emmo nebo řekni mi spustí se zkratka Emma Genius a předvede svoje encyklopedické znalosti.
Zkratka využívá data z hledání na Google. Je dostupná pro češtinu, možná časem pro slovenštinu a polštinu.
Pokud i při lenošení na gauči nebo při běhání chcete být v obraze a nemáte zapnuté rádio (třeba Blaník), řekněte
hodinkám, ať vám přečtou novinové titulky (pro všeobecný přehled nebo upřesněte kategorii) a spustí se Emma News.
Je dostupná pro češtinu a využívá zdroje ČTK, iDnes, New York Times a dalších.

Emmo jak vysoká je Sněžka
řekni mi jestli je meloun
ovoce nebo zelenina
řekni mi kdy byla představena
asistentka Siri
Emmo kdo vymyslel slovo robot
řekni co je to vánoční hvězda
řekni mi kdy se narodil Michal David

přečti mi novinové titulky z ekonomiky
řekni mi kam se
odstěhoval
Hliník

řekni mi
proč kopřiva pálí

Emmo kolik schodů vede na
petřínskou rozhlednu
řekni mi kdy se začala vyrábět
Kofola
Emmo jak dlouhý je panamský průplav

Důležité sdělení k iOS14
Hello Emma fungovala v iOS13.
Aktualizace na iOS14 byla jako let
Apolla 13. Životně důležité povely pro
Emmu přestaly náhle fungovat. Každá
jedna akce jako hledat text, spojit text,
změnit velikost písmen nebo rozdělit
řádky v seznamu je teď desetkrát
pomalejší a trvá přes 200 milisekund,
na hodinkách ještě o něco déle. Těchto
akcí jsou tam desítky a původní zkratky
jsou de facto nepoužitelné.
Pro šťastný návrat astronautů Apolla 13
museli najít způsob, jak spotřebu
modulu snížit na 12 Ampér. Já jsem
týdny zkoušel různé postupy a hledal
programátorské finty, abych se z 200
milisekund dostat zpátky na hodnoty
jako v iOS13, kdy povely trvaly do 20
milisekund. Již 3 měsíce všechny zkratky
upravuji, aby bylo vše co nejrychlejší a
použitelné také na hodinkách.
Opravit Emmu je daleko těžší než to
celé vymyslet.

POSLEDNÍ ŠANCE !!
Tohle je poslední šance, jak si užít
hlasové ovládání v češtině do příchodu
české Siri, které bychom se měli dočkat
v roce 2021.
Vypněte si aktualizace a počkejte vždy
na oznámení, že nová verze je
bezpečná!
• Vypněte si automatické aktualizace
iPhone – Nastavení (iPhone) –
Obecné – Aktualizace software –
Automatické aktualizace – vypnout!
• Vypněte si aktualizace aplikace
Zkratky – Nastavení (iPhone) –
Obecné – Aktualizace na pozadí –
Zkratky – vypnout!
• Vypněte si aktualizace hodinek - v
aplikaci Watch na iPhone - Obecné Aktualizace softwaru - Automatické
aktualizace - vypnout!

Pokud by další aktualizace iOS zase
něco rozbila, nebudu mít již šanci to
opravit!!
Hello Emma funguje
na iPhone s iOS 14.3
a hodinkách Apple
Watch s verzí 7.2
Sledujte můj Facebook
nebo Twitter, kde budu
představovat novinky.
Pokud se vám můj projekt líbí, budu rád
když mé snažení podpoříte finančním
příspěvkem.
Pokud mi chcete pomoci s testováním
nových funkcí nebo překlady do jiných
jazyků, ozvěte se mi.
Zkratku Hey Siri si vymažte, až bude k
dispozici česká siri. Ostatní zkratky
budou nadále funkční.

Jen 2 zkratky potřebujete pro základní
funkce. Stáhněte si je do iPhone, kde
také vše nastavíte a po chvíli se objeví i
ve vašich hodinkách Apple Watch.

APLIKACE ZKRATKY
1⃣ Pokud jste aplikaci Zkratky nikdy
nepoužili, alespoň JEDNU zkratku si
musíte z oficiální Galerie Apple stáhnout
(přidat) a spustit. Na mém youtube
najdete postup Jak povolit zkratky doporučuji Ranní rutina – Časovač
čištění zubů.

NASTAVENÍ IPHONE
2⃣ Ověřte, že máte iOS14 v iPhone a
na Apple Watch 7.2, jazyk čeština,
region Česko, formát 24h.
(SK slovenština/Slovensko)
3⃣ Nastavení – Zkratky - povolte
nedůvěryhodné zkratky (podmínkou je
splnění bodu 1)

zapněte

Některé zkratky mají průvodce instalací zeptají se na vaše jméno, jazyk atp.

5⃣ Zpřístupnění – Předčítání obsahu -

*⃣ Zkratku Hey Siri si přidejte na

4⃣ Obecné - klávesnice - Diktování

stáhněte si hlas Zuzana vylepšená cca
160 MB! (SK Laura vylepšená). Počkejte
na dokončení! V hodinkách na vás ale
bude mluvit výchozí hlas.
6⃣ Zapněte si anglickou Siri pokud jí
ještě nemáte - není to ale zcela
nezbytné.
7⃣ Ze stránek www.HelloEmma.cz si
přímo na iPhone postupně stáhněte
2 základní zkratky Hey Siri a Hello
Watch a případně i další dostupné
funkce.
8⃣ U každé zkratky odrolujte až dolů –
můžete se cestou podívat na zdrojové
kódy – a klikněte na červené tlačítko
Povolit nedůvěryhodnou zkratku.

ciferník (nebo na plochu iPhone).
Spusťte zkratku na hodinkách nebo
iPhone a zadávejte hlasem první pokyny
- nastav minutku, nastav budík, najdi můj
iPhone - při prvním spuštění každé
zkratky musíte povolit přístup k
mikrofonu, k rozpoznávání řeči atp. Vždy
zvolte OK.
Kontakty musíte zkratku naučit, napsat
si oblíbené do seznamu č.1 a všechny z
adresáře naimportovat do seznamu č. 2.
Vlastí povely musíte napsat do seznamu
číslo 3.
Zkratka Hello Watch umí 7 jazyků
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ZKRATKY STAHUJTE VŽDY A POUZE ZE STRÁNEK www.HelloEmma.cz

Kontakty
Zkratky v kontaktech vyhledávají velmi
pomalu. V hodinkách navíc nemají
přístup na iCloud. Vyřešit se to dá
seznamy přímo ve zkratce Hello Watch.
Klikněte na tři tečky a zkratku si upravte
v iPhone. Funguje to uslyšíš=nahradíš

RYCHLÉ KONTAKTY a OPRAVY
SEZNAM ČÍSLO 1⃣
• zapiště si nejpoužívanější kontakty a
přezdívky v různých pádech pro
“expresní” vyhledání nebo nepřesnosti
co vám iPhone rozumí pro povely
vytoč…, napiš zprávu…
gábinu=123456789
gabi ně=123456789
mojí ženu=123456789
mojí ženě=123456789
• náhradu textu pro opravy jmen
tah tu=Táta
Dán=Dan
Honza=Jan
Richtr=Richter

• čísla pro SMS skupině, oddělte čárkou
pro povel napiš SMS rodině:
rodině=123456789,987654321

IMPORT VŠECH KONTAKTŮ
SEZNAM ČÍSLO 2⃣
Krok A: Spusťte zkratku Hello Watch na
iPhone (!) a nic neříkejte. Stiskněte
červený čtvereček pro zastavení
poslouchání - tím se zobrazí menu.
Zvolte 1 - Export na iCloud. Načtení
kontaktů trvá až 30 sekund a export 1-4
minuty.
Zopakujte krok A a zvolte 2 - Import kontakty se z iCloudu zkopírují do
schránky a otevře se zkratka pro úpravy.
Srolujte na seznam č.2 a vložte text ze
schránky - je to dlouhý seznam kontaktů.
Zopakujte krok A a zvolte 3 - přehraje
se vám překvapení a smaže se schránka,
aby tam nezůstaly vaše kontakty.

Pro vyhledávání kontaktů na hodinkách
je nejlepší říci jméno a příjmení v
1.pádu. Nebo jen část. Fungovat bude i
skloňování, ale je to o jedno hledání
navíc (250 milisekund) a může vrátit více
výsledků - porovnávám tři první písmena
jména a příjmení.
Najdi v kontaktech Štěpánka Růžičková
Najdi číslo na Štěpánku Růžičkovou
Najdi Štěpánka R
Najdi kontakt Růži

Vlastní Zkratky
VLASTNÍ ZKRATKY
SEZNAM ČÍSLO 3⃣
Rozsvěcejte stromeček, zásuvky,
lampičky. Naprogramujte si vlastní
zkratky pro chytrou domácnost nebo
vlastní akce pro práci s telefonem nebo
hodinkami.

EMOJI
SEZNAM ČÍSLO 4⃣
V SMS zprávách můžete diktovat emoji,
připište si do seznamu vaše oblíbené.
symbol smajlík=❤
symbol smajlík=😀

Povely si napište do seznamu č.3 ve
zkratce Hello Watch
zapni stromeček=@Stromeček
spustí vaší zkratku Stromeček a předá ji
nadiktovaný text.
Můžete ale přidat i parametry a různé
varianty co vám iPhone rozumí:
zapni stromeček=@Stromeček#1
rozsviť stromeček=@Stromeček#1
rozsvěcí stromeček=@Stromeček#1
to vše spustí vaší zkratku Stromeček a
předá ji číslo 1 na začátku a nadiktovaný
text, takže víte, že stromeček chcete
rozsvítit.

ZKRATKY STAHUJTE VŽDY A POUZE ZE STRÁNEK www.HelloEmma.cz

Diktujte do počítače s Windows PC
D A L Š Í Z L E P Š O VÁ K Z M O J Í D Í L N Y • K D Y Ž C O R TA N A N E U M Í Č E S K Y A S L O V E N S K Y
Závidíte majitelům Maců, že mají diktování v češtině? A co využít schopnosti iPhone a diktovat
z něho rovnou do počítače s Windows? Já takhle v práci diktuji krátké maily, když mě už
nebaví datlovat na klávesnici. Funguje to pro jakoukoliv aplikaci, např. Word nebo Outlook.
Jedná se o prémiovou zkratku Emma PC, která je k dispozici jen fanouškům, kteří mi přispěli
nebo přispějí 250 Kč. Vyžaduje mnou naprogramovanou aplikaci do počítače s Windows, ve
které si zároveň můžete opravovat “přeslechy” pro postupné zdokonalování.

Plánováno na
leden 2021

Objednávky na mailu info@helloemma.cz. Diktování funguje jen z iPhone, nikoliv z hodinek!
Diktování lze použít pro češtinu, slovenštinu, polštinu, maďarštinu.

Tajné

Informace
INFORMACE
Hello Emma nepoužívejte při
řízení motorových vozidel, na
kole, na eskalátorech a při
podobných činnostech.
KONTAKTY iOS 13.4.1 - ve Zkratkách
se objevila chyba a značně se zpomalilo
vyhledávání v kontaktech na 5-30
sekund. Emma potřebuje několik
pokusů. Řešením je export kontaktů jméno, číslo, firma, mail jako textový
soubor na váš iCloud. Jen tak Emma umí
rychle vyhledávat. Export pro 500
kontaktů trvá asi 90 s na iPhone X.
Emma vás vším provede. Pro hodinky se
kontakty musí naimportovat přímo do
zkratky Hello Watch.
Pokud nechcete nic exportovat, můžete
si možnosti Emmy vyzkoušet tak, že si
zapíšete pár (desítek) kontaktů do
seznamu “Rychlé kontakty”:
Jméno Příjmení=telefon

INFORMACE O PROJEKTU
www.HelloEmma.cz
YouTube: Hello Emma
facebook.com/helloemmacz
Twitter: @DavidBeckCZ
Dotazy a náměty:
info@helloemma.cz
Hlášení chyb:
error@helloemma.cz

Chcete ocenit můj nápad a
hodiny programování?
Pozvěte mě „virtuálně na kafe".
Číslo účtu ČR:

232338027/0600
PayPall: donate@helloemma.cz
IBAN: CZ16 3030 0000 0010 4483
4044 • BIC AIRACZPPXXX

Kontakt pro média:
press@helloemma.cz
Hello Emma © 2020 David Beck. Praha.
Made in the Czech Republic.

ZKRATKY STAHUJTE VŽDY
A POUZE ZE STRÁNEK
www.HelloEmma.cz
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