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1. Vzhled 

1.1. Velikost Riva: šířka 94 mm, výška 52 mm, tloušťka 12 mm a hmotnost 55 g.  

1.2. Na přední straně je 20 tlačítek uspořádaných do 4 řad a 5 sloupců. Na tlačítku 5 se uprostřed 
nachází drobný vystouplý bod.  

1.3. Mikrofon se nachází na levém okraji za třemi malými otvory, které jsou uspořádány svisle.  

1.4. Reproduktor se nachází na pravém okraji za svislým žlábkem.  

1.5. Na horní straně se nacházejí tři malá tlačítka; nalevo je vypínací tlačítko, na pravé straně (zleva 
doprava) jsou tlačítka Klávesnice a Zvuk.  

1.6. Na spodní straně se nacházejí otvory pro odnímatelné poutko a dále (zleva doprava) zdířka pro 
port Micro USB, reset v podobě špendlíkové dírky a zdířka pro sluchátka.  

 

2. Orientace a názvy tlačítek 

2.1. Rivo lze používat bud ve vodorovné nebo svislé poloze (orientaci) v závislosti na nastavení.  

2.2. Vodorovná orientace je výchozí, a i když změníte nastavení Riva na svislou orientaci, při 
opětovném zapnutí se nastaví zpět do vodorovné.  

2.3. Port USB směřuje ve vodorovné orientaci dolů, ve svislé orientaci směřuje doprava.  

2.4. Celá tato příručka předpokládá, že Rivo je používáno ve vodorovné orientaci, s výjimkou části 23, 
která se podrobně zaobírá svislou orientací.   

2.5. Ve vodorovné orientaci jsou tlačítka uspořádána ve 4 řadách a 5 sloupcích.  

2.6. Tlačítka ve sloupci zcela vlevo jsou L1, L2, L3 a L4 (shora dolů).  

2.7. Tlačítka ve sloupci zcela vpravo jsou R1, R2, R3 a R4.  

2.8. Tlačítka ve třech prostředních sloupcích jsou tlačítka B1 až B9, B*, B0 a B# a jsou uspořádána 
stejně jako klávesnice telefonu.  

2.9. Tlačítka na horní straně jsou (zleva doprava) Vypínač, Klávesnice a Zvuk, která odpovídají 
tlačítkům Vypínač, Klávesnice a Zvuk.  

2.10. Mikrofon je umístěn na přední straně vlevo od tlačítek L2 a L3, reproduktor vpravo od R2 a R3.  

2.11. Vypínač je na horní straně nad L1, tlačítko Klávesnice nad B3, a Zvuk nad R1.  

2.12. Port USB je na spodní straně pod B0 a zdířka pro sluchátka pod B# a R4.  

2.13. Ve svislé orientaci jsou tlačítka uspořádána v 5 řadách a 4 sloupcích.  

2.14. Tlačítka v horní řadě jsou zleva doprava T1, T2, T3 a T4.  



2.15. Tlačítka v pravém sloupci pod T4 jsou od shora dolů D1, D2, D3 a D4.  

2.16. Ostatní jsou tlačítka B1 až B9, B*, B0 a B# a jsou uspořádána stejně jako klávesnice telefonu.  

2.17. Povšimněte si, že pouze tlačítko B5 je fyzicky stejné ve vodorovné i svislé orientaci.  

2.18. Reproduktor je na přední straně nad T2 a T3, mikrofon pod B0 a B#.  

2.19. Tlačítko Zvuk je na levé straně vedle T1, Klávesnice vedle B1 a Vypínač vedle B*.  

2.20. Zdířka pro sluchátka je na pravé straně vedle T4 a D1, port USB vedle D2. 

 

3. Způsob zápisu příkazů 

3.1. Abychom se v této příručce vyhnuli dlouhým opisům, tak stisk tlačítka značíme jeho názvem. 
Například tedy „B1“ je zkratka pro stisknutí tlačítka B1.  

3.2. Posloupnost názvů tlačítek oddělených čárkou označuje stisknutí odpovídajících tlačítek 
postupně za sebou. Např. „B1, B2“ je zkratka pro stisknutí tlačítka B1, následovaného stisknutím 
tlačítka B2.  

3.3. Znaménko plus za názvem tlačítka označuje současné stisknutí tlačítek. Např. „L1 + B1“ znamená 
podržení tlačítka L1 a přistisknutí tlačítka B1.  

3.4. Znaménko plus za názvem tlačítka, které je následováno řadou názvů tlačítek oddělených čárkou, 
označuje přidržení prvního tlačítka před znaménkem plus, postupného stisknutí dalších tlačítek podle 
jejich pořadí a nakonec uvolnění prvního tlačítka. Např. „L1 + B1, B2“ je zkratka pro přidržení tlačítka 
L1 a následně postupné stisknutí tlačítek B1 a B2 a nakonec uvolnění L1.  

3.5. V případech, kdy je to jednoznačné, bude dvanáct tlačítek uprostřed označeno bez úvodního 
písmene B v jejich názvu. Např. „1“ znamená stisk tlačítka B1, „*“stisk tlačítka B* a „#“stisk tlačítka 
B#.  

3.6. V případech, kdy je to nutné pro upřesnění, bude úvodní písmeno B změněno na H, pokud je Rivo 
ve vodorovné (horizontální) orientaci a na V, pokud je Rivo ve svislé (vertikální) orientaci. Např. H1 
(respektive V1) je zkratka pro B1, pokud je Rivo ve vodorovné (respektive svislé) orientaci. 

 

4. Nabíjení baterie 

4.1. Rivo se nabíjí pomocí kabelu Micro USB. Baterie je plně nabita asi za 3 hodiny a může vydržet na 
jedno nabití více než 15 dnů, užívá-li se pouze klávesnice. Tento čas se zkrátí, používáte-li funkce jako 
„zvuk“ nebo „telefon“.  

4.2. Když se Rivo zapojí do nabíječky, zavibruje a začne blikat červená LED dioda. Když je baterie plně 
nabita, Rivo zavibruje a dioda se změní na zelenou.  

4.3. Chcete-li zkontrolovat stav baterie, stiskněte tlačítka Vypínač + Klávesnice. Počet krátkých vibrací 
udává stav baterie v pěti úrovních - 5 vibrací značí plné nabití, 1 vibrace značí slabou baterii.  

4.4. Když je stav baterie příliš nízký, Rivo se automaticky vypne. 

 



5. Nastavení odečítače VoiceOver pro iPhone 

5.1. Zapněte VoiceOver na iPhonu pomocí Nastavení/Obecné/Zpřístupnění/VoiceOver. Později 
můžete zkusit upravit nastavení VoiceOveru.  

5.2. Zvolíte-li možnost VoiceOver na panelu Nastavení/Obecné/ Zpřístupnění / Zkratka zpřístupnění, 
lze VoiceOver zapnout nebo vypnout pouhým rychlým trojím stisknutím tlačítka plochy na iPhonu. 

 

6. Nastavení odečítače TalkBack pro Android 

6.1. Chcete-li používat TalkBack, nainstalujte aplikaci „Android Accessibility Suite“ z obchodu Google 
Play.  

6.2. Zapněte odečítač TalkBack v nabídce Nastavení/Přístupnost/TalkBack.  

6.3. Později můžete zkusit upravit nastavení TalkBack v Nastavení/Přístupnost/TalkBack/Nastavení.  

6.4. Ujistěte se, že v Nastavení/Přístupnost/TalkBack/Nastavení/Klávesové zkratky/Vybrat mapování 
kláves je vybráno „výchozí mapování kláves“.  

 

7. Nastavení hlasového asistenta v Androidu 

7.1. „Hlasový asistent“ je čtečka obrazovky, která je k dispozici v posledních smartphonech od 
Samsung Galaxy.  

7.2. Zapněte funkci hlasový asistent v nabídce Nastavení/Usnadnění/Zrak/Voice Assistant (Hlasový 
asistent).  

7.3. Později můžete zkusit upravit nastavení hlasového asistenta v Nastavení/Usnadnění/Zrak/Voice 
Assistant (Hlasový asistent)/Nastavení.   

7.4. Ujistěte se, že v Nastavení/Usnadnění/Zrak/Voice Assistant (Hlasový 
asistent)/Nastavení/Klávesové zkratky/ Mapování kláves je vybráno „výchozí mapování kláves“. 

 

8. Režim klávesnice, režim zvuku 

8.1. Chcete-li při používání Riva slyšet zvuk z reproduktoru zařízení, stiskněte tlačítko Klávesnice. Tím 
se Rivo s krátkým zavibrováním přepne do režimu klávesnice. Pokud nedojde k zavibrování, znamená 
to, že Rivo bylo uzamčeno. V tom případě stiskněte tlačítka Klávesnice + Vypínač.  

8.2. Chcete-li při používání Riva slyšet zvuk z reproduktoru Riva, stiskněte tlačítko Zvuk. Tím se Rivo s 
krátkým zavibrováním přepne do režimu zvuku. Pokud nedojde k zavibrování, znamená to, že Rivo 
bylo uzamčeno. V tom případě stiskněte tlačítka Zvuk + Vypínač.  

8.3. Po připojení k zařízení se Rivo vždy spouští v režimu klávesnice.  

8.4. Pokud dojde k tomu, že – poté, co jste nastavili Rivo do režimu klávesnice – uslyšíte zvuk z 
reproduktoru Riva, znamená to, že Rivo bylo automaticky přenastaveno do režimu zvuku na základě 
požadavku zařízení. V tom případě stiskněte L3 + L1, 7, 4, 5. Tímto pro příště odmítnete, aby se Rivo 
přepnulo do režimu zvuku na základě požadavku zařízení. Pokud chcete toto nastavení zrušit, 
stiskněte L3 + L1, 7, 4, 4. 



9. Vypnutí / zapnutí, uzamčení, stav 

9.1. Pokud podržíte vypínací tlačítko až do zaznění vibrací, Rivo se zapne nebo vypne. Při zapnutí se 
ozve jedna dlouhá vibrace a při vypnutí vibrace dvě.  

9.2. Pokud podržíte stisknuté tlačítko Klávesnice do doby, než dojde ke dvěma krátkým vibracím, Rivo 
se odpojí od připojeného zařízení a dojde k uzamčení (zablokování) tlačítek.  

9.3. Stisknete-li tlačítka Klávesnice + Vypínač, ozve se krátká vibrace. Rivo se opět připojí k zařízení v 
režimu klávesnice a dojde k odemčení (odblokování) tlačítek. 

9.4. Přidržíte-li tlačítko Zvuk do doby, než dojde ke krátké vibraci, Rivo se přepne do režimu zvuku a 
dojde k uzamčení tlačítek.  

9.5. Stisknete-li tlačítka Zvuk + Vypínač, ozve se krátká vibrace. Rivo se přepne do režimu zvuku a 
dojde k odemčení tlačítek.    

9.6. Stisknete-li krátce tlačítko Vypínač, ozvou se v závislosti na aktuálním stavu Riva jedna, dvě nebo 
tři krátké vibrace. Pokud se ozve jedna vibrace, značí to bud režim klávesnice nebo zvuku. Ozvou-li se 
dvě vibrace, Rivo je odpojeno a tlačítka jsou uzamčena. Ozvou-li se tři vibrace, znamená to, že tlačítka 
jsou uzamčena v režimu zvuku.  

9.7. Pokud stisknete tlačítka Vypínač + Zvuk nebo stisknete současně tlačítka Klávesnice a Zvuk, Rivo 
se odemkne a přepne do režimu telefonu. 

 

10. Párování Bluetooth, připojení, zařízení 

10.1. Zapněte Bluetooth na zařízení.  

10.2. Pro spárování se zařízením musí být Rivo v režimu párování. Pokud Rivo nebylo nikdy dříve 
spárováno, je automaticky při zapnutí nastaveno do párovacího režimu, který je indikován třemi 
krátkými vibracemi a blikáním modré LED diody. V opačném případě stiskněte L3 + 0, # (tím Rivo 
přepnete do párovacího režimu).    

10.3. Po chvíli se na obrazovce zařízení objeví „Rivo“. Abyste navázali spojení, „Rivo“ na obrazovce 
zařízení vyberte a dvakrát na něj poklepejte.  

10.4. Pokud je Rivo zapnuté, automaticky se pokusí připojit k zařízení, ke kterému bylo naposledy 
úspěšně připojeno.  

10.5. Správa zařízení Bluetooth se v Rivo provádí pomocí L3 + 0 níže uvedeným způsobem.  

10.6. Chcete-li uložit aktuální zařízení pod určitým číslem, stiskněte „L3 + 0, dané číslo, R3“, kde dané 
číslo muže být v rozsahu 1 až 6. Např. L3 + 0, 1, R3 uloží aktuální zařízení jako zařízení 1.  

10.7. V Rivo nelze uložit žádná duplicitní zařízení. To znamená, že pokud jako jiné zařízení znovu 
uložíte zařízení, které již bylo dříve uloženo, bude toto zařízení uloženo pouze jako nové zařízení.   

10.8. Chcete-li odstranit zařízení označené určitým číslem uložené v Rivu, stiskněte „L3 + 0, dané 
číslo, R1“. Například L3 + 0, 1, R1 odebere zařízení 1. 

10.9. Chcete-li zařízení odpojit, nebo zrušit aktuální požadavek na připojení, stiskněte L3 + 0, *.  



10.10. Chcete-li se připojit k zařízení označenému určitým číslem, stiskněte nejprve klávesy L3 + 0, * 
(tím se odpojíte) a potom stiskněte klávesy L3 + 0, dané číslo. Např. L3 + 0, 1 připojí Rivo k zařízení 1.   

10.11. Pro opětovné připojení k poslednímu zařízení, stiskněte L3 + 0, 0. Zařízením 0 je vždy míněno 
poslední zařízení v Rivo.  

10.12. Chcete-li přepnout Rivo do režimu párování, stiskněte L3 + 0, #. Ozvou se tři krátké vibrace a 
zabliká modrá LED dioda.  

10.13. Veškeré změny v nastavení Riva jsou automaticky ukládány spolu s informacemi o připojení k 
zařízení. 

 

11. Nastavení režimu odečítače obrazovky podle OS zařízení 

11.1. Rivo je ve výchozím nastavení v režimu VoiceOver (iOS) a pamatuje si poslední nastavení režimu 
odečítače obrazovky.  

11.2. Chcete-li nastavit Rivo do režimu TalkBack (Android), stiskněte L3 + L1, 3, 4, 2.  

11.3. Chcete-li nastavit Rivo do režimu hlasového asistenta Android, stiskněte L3 + L1, 3, 4, 5.  

11.4. Chcete-li nastavit Rivo do režimu VoiceOver (iOS), stiskněte L3 + L1, 3, 6.  

11.5. Po připojení k zařízení, které bylo uloženo, je Rivo automaticky nastaveno na posledně užitý 
režim odečítače obrazovky na zařízení. 

 

12. Nastavení rychlé navigace v iPhonu 

12.1. Aby Rivo bylo plně funkční, je třeba v iPhonu zapnout rychlou navigaci. Pokud je rychlá navigace 
vypnutá, některé příkazy nemusejí být dostupné.   

12.2. Chcete-li změnit nastavení rychlé navigace, stiskněte R1 + 1.  

12.3. Pokud aktivujete textové pole stisknutím tlačítka 5 a začnete psát text, iPhone rychlou navigaci 
vypne. Když ale textové pole opustíte, iPhone rychlou navigaci opět automaticky zapne.  

 

13. Navigační režim a zkratky pro VoiceOver v iPhonu 

13.1. Chcete-li nastavit Rivo do navigačního režimu, stiskněte R4. Toto je výchozí režim, ve kterém se 
Rivo nachází, když ho zapnete.  

13.2. Chcete-li vybrat předchozí nebo další položku na obrazovce, stiskněte 4 nebo 6.  

13.3. Chcete-li vybrat předchozí nebo další kontejner, stiskněte L1 + 4 nebo L1 + 6.  

13.4. Chcete-li vybrat první nebo poslední položku na obrazovce, stiskněte 1 nebo 7.  

13.5. Chcete-li rolovat stránku nahoru nebo dolů, stiskněte 3 nebo 9.  

13.6. Chcete-li rolovat stránku vlevo nebo vpravo, stiskněte L2 nebo R2.  

13.7. Chcete-li aktivovat aktuální položku, stiskněte 5.  



13.8. Chcete-li vynutit aktivaci aktuální položky, stiskněte L1 + 5.  

13.9. Chcete-li aktivovat tlačítko Home na iPhonu, stiskněte 0.  

13.10. Chcete-li aktivovat Siri, podržte na vteřinu 0 nebo stiskněte R1 + 3 v režimu zvuku. Poté bude 
Siri aktivována při zaznění zvukového signálu.  

13.11. Chcete-li při používání Siri přepínat mezi mikrofonem sluchátek a mikrofonem Rivo, stiskněte * 
+ L3. Rivo zavibruje, když je zvolen jeho mikrofon.  

13.12. Pro deaktivaci Siri stiskněte krátce 0.  

13.13. Chcete-li otevřít přepínač aplikací, stiskněte dvakrát rychle po sobě 0.  

13.14. Chcete-li zavřít aplikaci z přepínače aplikací, vyberte tu, kterou chcete zavřít a pak stiskněte 9.  

13.15. Chcete-li zavřít přepínač aplikací, stiskněte 0. iPhone se navrátí do předchozí aplikace, pokud 
ta již nebyla uzavřena; v opačném případe se iPhone vrátí na domovskou obrazovku. 

13.16. Chcete-li spustit nebo zastavit VoiceOver, stiskněte rychle po sobě třikrát 0. Aby toto bylo 
funkční, musíte vybrat položku VoiceOver v Nastavení / Obecné / Zpřístupnění / Zkratka zpřístupnění.  

13.17. Chcete-li vybrat další nebo předchozí rotor, stiskněte # nebo L1 + #. Pro pohyb zpět můžete 
stisknout * namísto L1 + # hned po stisku #.  

13.18. Chcete-li zvýšit nebo snížit hodnotu aktuálního rotoru, stiskněte 2 nebo 8.  

13.19. Chcete-li vybrat předchozí nebo následující hodnotu aktuálního rotoru, stiskněte 2 nebo 8.  

13.20. Chcete-li se vrátit o nabídku zpět nebo zavřít vyskakovací okno, stiskněte *.  

13.21. Chcete-li si přečíst stavový řádek, stiskněte L1. Poté použijte 4 nebo 6 pro další navigaci.  

13.22. Chcete-li opustit stavový řádek a vrátit se na místo, kde jste byli předtím, stiskněte L1.  

13.23. Chcete-li otevřít oznamovací centrum, stiskněte L1, 3.  

13.24. Chcete-li otevřít ovládací centrum, stiskněte L1, 9.  

13.25. Chcete-li zavřít oznamovací centrum nebo ovládací centrum, stiskněte *.  

13.26. Chcete-li číst položky postupně počínaje aktuální, stiskněte R1.  

13.27. Chcete-li pozastavit nebo obnovit čtení položek, stiskněte R3 nebo L1 + R3.  

13.28. Chcete-li vyhledávat v iPhonu, stiskněte L1 + 3 pro přechod do textového pole hledání 
Spotlight, nebo stačí stisknout 3 na domovské obrazovce.  

13.29. Chcete-li zamknout nebo odemknout obrazovku, stiskněte L1 + R4.  

13.30. Chcete-li spustit nebo pozastavit aktuální médium, stiskněte L1 + R1, R1. Při přehrávání hudby 
nebo videa se přehrává nebo pozastaví jakékoli aktuální médium.  

13.31. Chcete-li přijmout příchozí hovor z iPhonu nebo ukončit aktuální hovor, stiskněte L1 + R1, R1. 
To platí v případě, že při příchozím hovoru nebo při telefonním hovoru je telefonní hovor aktuálním 
médiem.  

13.32. Chcete-li na aktuální položku dvakrát poklepat a podržet ji, stiskněte L1 + R1, 8.  



13.33. Chcete-li otevřít výběr položek aktuální obrazovky, stiskněte L1 + R1, 6.  

13.34. Chcete-li upravit popisek aktuální položky, stiskněte L1 + R1, 1. Pokud odstraníte celý text 
popisku, bude obnoven výchozí popisek položky.  

13.35. Chcete-li hledat na aktuální obrazovce, stiskněte L1 + R1, 7. Přepněte Rivo do režimu zadávání 
textu a zadejte hledaný text. Po zadání textu nezapomeňte stisknout klávesu R3 a ENTER 
následovaný R4, tím se vrátíte do navigačního režimu. Pokud stisknete klávesu R4 bez zadání textu, 
hledání je zrušeno.  

13.36. Chcete-li se pohybovat ve výsledcích vyhledávání, stiskněte L1 + 7 (předchozí výsledek) nebo 
L1 + 9 (další výsledek).  

13.37. Chcete-li změnit nastavení rychlé navigace, stiskněte R1 + 1.  

13.38. Chcete-li si přečíst aktuální řádek, stiskněte R1 + 2.  

13.39. Chcete-li si přečíst popis aktuální položky, stiskněte R1 + 5.  

13.40. Chcete-li přečíst položku celou, stiskněte R1 + 8.  

13.41. Chcete-li zapnout nebo vypnout mluvení VoiceOveru, stiskněte R1 + R3. 

 13.42. Chcete-li zapnout nebo vypnout clonu obrazovky, stiskněte R1 + R4.  

13.43. Chcete-li zkopírovat do schránky naposledy vyslovenou položku, stiskněte R1 + 7. 

13.44. Chcete-li přejít na Dock iPadu, nebo jej opustit, stiskněte R1 + 0.  

13.45. Chcete-li aktivovat předvolby VoiceOveru na iPhonu, stiskněte R1 + L1, 7. To znamená, že se 
otevře Nastavení / Obecné / Zpřístupnění / VoiceOver.  

13.46. Chcete-li zapnout nápovědu VoiceOveru, stiskněte R1 + L1, *. Pro její opuštění stiskněte *.  

13.47. Povšimněte si, že navigační příkazy ve formě L1 + X nebo R1 + X jsou funkční, i když se Rivo 
nenachází v navigačním režimu. 

 

14. Navigační režim a zkratky pro TalkBack v Androidu 

14.1. Chcete-li nastavit Rivo do navigačního režimu, stiskněte R4. Toto je výchozí režim, ve kterém se 
Rivo nachází, když ho zapnete.  

14.2. Chcete-li vybrat levou nebo pravou položku na obrazovce, stiskněte 4 nebo 6.  

14.3. Chcete-li vybrat horní nebo dolní položku na obrazovce, stiskněte 2 nebo 8.  

14.4. Chcete-li vybrat první nebo poslední položku na obrazovce, stiskněte 1 nebo 7.  

14.5. Chcete-li rolovat stránku vlevo nebo vpravo, stiskněte L2 nebo R2.  

14.6. Chcete-li kliknout na aktuální položku, stiskněte 5.  

14.7. Chcete-li aktivovat tlačítko Home v Androidu, stiskněte 0.  

14.8. Chcete-li aktivovat rozpoznávání hlasu, podržte na vteřinu klávesu 0 nebo v režimu zvuku 
stiskněte R1 + 3. Poté bude rozpoznávání hlasu aktivováno při zaznění zvukového signálu.  



14.9. Chcete-li pro rozpoznávání hlasu přepnout mezi mikrofonem sluchátek a mikrofonem Rivo, 
stiskněte * + L3. Rivo zavibruje, když je zvolen jeho mikrofon.  

14.10. Chcete-li deaktivovat rozpoznávání hlasu, stiskněte krátce 0.  

14.11. Chcete-li otevřít nebo zavřít seznam naposledy použitých aplikací, stiskněte R4 + 0.  

14.12. Chcete-li vybrat aplikaci v seznamu naposledy použitých aplikací, stiskněte R4 + 2 nebo R4 + 8.  

14.13. Chcete-li zavřít aplikaci v seznamu naposledy použitých aplikací, vyberte aplikaci, kterou 
chcete zavřít, a pak stiskněte R4 + 6, 5.  

14.14. Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky nebo zavřít vyskakovací okno, stiskněte *.  

14.15. Chcete-li se pohybovat mezi stavovým řádkem, navigačním panelem a hlavním oknem, 
stiskněte opakovaně L1.  

14.16. Chcete-li otevřít oznamovací centrum a menu rychlého nastavení, stiskněte L1 + 3.  

14.17. Chcete-li zavřít oznamovací centrum a menu rychlého nastavení, stiskněte *.  

14.18. Chcete-li číst položky postupně počínaje následující, stiskněte R1.  

14.19. Chcete-li zastavit čtení položek, stiskněte R3 nebo L1 + R3.  

14.20. Chcete-li zamknout nebo odemknout obrazovku, stiskněte L1 + R4.  

14.21. Chcete-li na aktuální položku dvakrát poklepat a podržet ji, stiskněte L1 + 5. 

14.22. Chcete-li přečíst předchozí nebo následující znak, stiskněte L1 + 4 nebo L1 + 6.  

14.23. Chcete-li přečíst předchozí nebo následující slovo, stiskněte L1 + L2 nebo L1 + R2.  

14.24. Chcete-li otevřít globální kontextové menu, stiskněte #.  

14.25. Chcete-li pozastavit nebo obnovit TalkBack, stiskněte R1 + R3.  

14.26. Povšimněte si, že navigační příkazy ve formě L1 + X nebo R1 + X jsou funkční, i když se Rivo 
nenachází v navigačním režimu.  

14.27. Jako volitelné ovládání Androidu podporuje Rivo níže uvedené způsoby: přidržte R4, pak L1 
pro TAB, L2 pro BACKTAB, 2 pro nahoru, 8 pro dolů, 4 pro vlevo, 6 pro vpravo, 5 pro Enter, 1 pro 
Home, 7 pro End, 3 pro stránku nahoru, 9 pro stránku dolů, R1 pro Backspace, R3 pro Enter, # pro 
mezeru a * pro ESC.  

 

15. Navigační režim a zkratky pro hlasového asistenta v Androidu 

15.1. Chcete-li nastavit Rivo do navigačního režimu, stiskněte R4. Toto je výchozí režim, ve kterém se 
Rivo nachází, když ho zapnete.   

15.2. Chcete-li vybrat levou nebo pravou položku na obrazovce, stiskněte 4 nebo 6.  

15.3. Chcete-li vybrat horní nebo dolní položku na obrazovce, stiskněte 2 nebo 8.  

15.4. Chcete-li vybrat první nebo poslední položku na obrazovce, stiskněte 1 nebo 7.  

15.5. Chcete-li rolovat stránku vlevo nebo vpravo, stiskněte L2 nebo R2.  



15.6. Chcete-li kliknout na aktuální položku, stiskněte 5.  

15.7. Chcete-li aktivovat tlačítko Home v Androidu, stiskněte 0.  

15.8. Chcete-li aktivovat rozpoznávání hlasu, podržte na vteřinu klávesu 0 nebo v režimu zvuku 
stiskněte R1 + 3. Poté bude rozpoznávání hlasu aktivováno při zaznění zvukového signálu. 

15.9. Chcete-li pro rozpoznávání hlasu přepnout mezi mikrofonem sluchátek a mikrofonem Rivo, 
stiskněte * + L3. Rivo zavibruje, když je zvolen jeho mikrofon. 

15.10. Chcete-li deaktivovat rozpoznávání hlasu, stiskněte krátce 0.  

15.11. Chcete-li otevřít nebo zavřít seznam naposledy použitých aplikací, stiskněte R4 + 0.  

15.12. Chcete-li vybrat aplikaci v seznamu naposledy použitých aplikací, stiskněte R4 + 2 nebo R4 + 8.  

15.13. Chcete-li zavřít aplikaci v seznamu naposledy použitých aplikací, vyberte aplikaci, kterou 
chcete zavřít, a pak stiskněte R4 + 6, 5.   

15.14. Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky nebo zavřít vyskakovací okno, stiskněte *.  

15.15. Chcete-li se pohybovat mezi stavovým řádkem, navigačním panelem a hlavním oknem, 
stiskněte opakovaně L1.   

15.16. Chcete-li otevřít oznamovací centrum a menu rychlého nastavení, stiskněte L1 + 3.  

15.17. Chcete-li zavřít oznamovací centrum a menu rychlého nastavení, stiskněte *. 

15.18. Chcete-li číst položky postupně počínaje následující, stiskněte R1.  

15.19. Chcete-li zastavit čtení položek, stiskněte R3 nebo L1 + R3.  

15.20. Chcete-li zamknout nebo odemknout obrazovku, stiskněte L1 + R4.  

15.21. Chcete-li na aktuální položku dvakrát poklepat a podržet ji, stiskněte L1 + 5.  

15.22. Chcete-li vybrat další položku rychlého menu, stiskněte #. Po stisknutí # se předchozí položka 
rychlého menu zvolí stiskem *.  

15.23. Chcete-li změnit hodnotu aktuální položky rychlého menu, stiskněte 3 nebo 9.  

15.24. Povšimněte si, že navigační příkazy ve formě L1 + X nebo R1 + X jsou funkční, i když se Rivo 
nenachází v navigačním režimu. 

15.25. Jako volitelné ovládání Androidu podporuje Rivo níže uvedené způsoby: přidržte R4, pak L1 
pro TAB, L2 pro BACKTAB, 2 pro nahoru, 8 pro dolů, 4 pro vlevo, 6 pro vpravo, 5 pro Enter, 1 pro 
Home, 7 pro End, 3 pro stránku nahoru, 9 pro stránku dolů, R1 pro Backspace, R3 pro Enter, # pro 
mezeru a * pro ESC. 

 

16. Zkratky pro média a režim média 

16.1. Chcete-li přehrát nebo pozastavit hudbu, stiskněte * + 5.  

16.2. Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost zvuku, stiskněte * + 2 nebo * + 8.  

16.3. Když jsou k Rivu připojena sluchátka, hlasitost zvuku zvýšíte nebo snížíte stiskem * + # nebo * + 
0 (tím změníte jen hlasitosti sluchátek připojených k Rivo, nikoli hlasitost zařízení).  



16.4. Chcete-li zcela ztlumit zvuk, stiskněte * + 9.  

16.5. Chcete-li přeskočit na předchozí nebo další skladbu, stiskněte * + 4 nebo * + 6.  

16.6. Chcete-li skladbu přetočit dozadu nebo dopředu, stiskněte a podržte * + 4 nebo * + 6.  

16.7. Chcete-li nastavit Rivo do režimu média, stiskněte L3 + *. V režimu média nemusíte ve výše 
uvedených zkratkách pro média přidržet tlačítko *.  

 

17. Režim telefonu 

17.1. Chcete-li nastavit Rivo do režimu telefonu, stiskněte tlačítka Vypínač + Zvuk nebo stiskněte 
současně tlačítka Klávesnice a Zvuk. V režimu telefonu je Rivo funkční pouze ve svislé orientaci, která 
je nastavena automaticky.   

17.2. Chcete-li přijmout první příchozí hovor, stiskněte T1.  

17.3. Chcete-li přijmout druhý příchozí hovor, stiskněte T1.  

17.4. Chcete-li přepínat mezi prvním a druhým hovorem, stiskněte T1.  

17.5. Chcete-li ukončit aktuální hovor, stiskněte T4.  

17.6. Chcete-li ukončit první hovor a přijmout druhý příchozí hovor, stiskněte T4.  

17.7. Chcete-li odmítnout první příchozí hovor, stiskněte T4.  

17.8. Chcete-li odmítnout druhý příchozí hovor, stiskněte D4 + T4.  

17.9. Chcete-li volat pomocí DTMF tónových předvoleb, stiskněte odpovídající číselná tlačítka během 
hovoru.  

17.10. Chcete-li zadat ručně telefonní číslo, stiskněte odpovídající číselná tlačítka. Maximální délka 
telefonního čísla je 20 číslic.  

17.11. Chcete-li odstranit poslední zadanou číslici, stiskněte T4.  

17.12. Chcete-li vymazat celé zadané číslo, stiskněte D4 + T4.  

17.13. Chcete-li zavolat na telefonní číslo, zadejte je a stiskněte T1.  

17.14. Chcete-li opět uskutečnit poslední odchozí hovor, stiskněte T1.  

17.15. Chcete-li přepnout na hlasitý hovor, stiskněte T2. Když se hlasitý hovor zapne, Rivo zavibruje.  

17.16. Chcete-li během hovoru zcela ztlumit mikrofon, stiskněte T3. Když se mikrofon ztlumí, Rivo 
zavibruje.  

17.17. Chcete-li během telefonního hovoru přenášet zvuk mezi Rivem a smartphonem, stiskněte D3 + 
0.  

17.18. Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost související s hovorem v režimu telefonu, stiskněte D1 nebo 
D2. Můžete ovládat hlasitost hovoru, vyzváněcího tónu, tónu zpětného vyzvánění a sluchátek.  

17.19. Chcete-li nastavit Rivo tak, aby při příchozím hovoru vibrovalo a přehrálo vyzváněcí tón, 
stiskněte D3 + D4.  



17.20. Chcete-li nastavit Rivo tak, aby při příchozím hovoru přehrálo vyzváněcí tón, stiskněte D3 + D4, 
D4.   

17.21. Chcete-li zcela ztlumit vyzváněcí tón nebo vibrace, stiskněte D3 + 4 nebo D3 + 6.  

17.22. Chcete-li smartphone během telefonního hovoru používat se čtečkou obrazovky, stiskněte 
tlačítko Zvuk. Tím se Rivo přepne do režimu zvuku.   

17.23. Chcete-li přepnout mezi mikrofonem sluchátek a Riva, stiskněte D3 + #. Je-li vybrán mikrofon 
Riva, Rivo zavibruje.  

 

18. Zkratky pro telefonování 

18.1. Zkratky pro telefonování používají stejná tlačítka v kombinaci s * bez ohledu na aktuální režim a 
orientaci.   

18.2. Chcete-li přijmout první příchozí hovor, stiskněte * + R1. Toto je funkční i v případě, kdy jsou 
tlačítka uzamčena, ale stav uzamčení je zachován.  

18.3. Chcete-li přijmout druhý příchozí hovor, stiskněte * + R1.  

18.4. Chcete-li přepínat mezi prvním a druhým hovorem, stiskněte * + R1.  

18.5. Chcete-li ukončit aktuální hovor, stiskněte * + R4. Toto je funkční i v případě, kdy jsou tlačítka 
uzamčena, ale stav uzamčení je zachován.   

18.6. Chcete-li ukončit první hovor a přijmout druhý příchozí hovor, stiskněte * + R4. Toto je funkční i 
v případě, kdy jsou tlačítka uzamčena, ale stav uzamčení je zachován.  

18.7. Chcete-li odmítnout první příchozí hovor, stiskněte * + R4. Toto je funkční i v případě, kdy jsou 
tlačítka uzamčena, ale stav uzamčení je zachován. 

18.8. Chcete-li přepnout na hlasitý hovor, stiskněte * + R2. Když se hlasitý hovor zapne, Rivo 
zavibruje.  

18.9. Chcete-li během hovoru zcela ztlumit mikrofon, stiskněte * + R3. Když se mikrofon ztlumí, Rivo 
zavibruje.  

18.10. Chcete-li během telefonního hovoru přenášet zvuk mezi Rivem a smartphonem, stiskněte * + 
L2.  

18.11. Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost související s hovorem, stiskněte * + # nebo * + 0. Můžete 
ovládat hlasitost hovoru, vyzváněcího tónu, tónu zpětného vyzvánění a sluchátek. 

18.12. Chcete-li nastavit Rivo tak, aby při příchozím hovoru vibrovalo a přehrálo vyzváněcí tón, 
stiskněte * + L4.  

18.13. Chcete-li nastavit Rivo tak, aby při příchozím hovoru přehrálo vyzváněcí tón, stiskněte * + L4, 
L4.  

18.14. Chcete-li zcela ztlumit vyzváněcí tón nebo vibrace, stiskněte * + 2 nebo * + 8.  

18.15. Chcete-li nastavit Rivo do režimu telefonu, stiskněte tlačítka Vypínač + Zvuk nebo stiskněte 
současně tlačítka Klávesnice a Zvuk.  



19. Nastavení klávesnic 

19.1. V Rivu lze nastavit až dva jazyky; jeden povinný jazyk pomocí L3 a další volitelný jazyk pomocí 
L4.  

19.2. Na iPhonu vyžaduje Rivo příslušné klávesnice v Nastavení/Obecné/Klávesnice/Klávesnice, stejně 
jako odpovídající hardwarovou klávesnici pro každou z klávesnic v 
Nastavení/Obecné/Klávesnice/Hardwarová klávesnice.   

19.3. V Androidu je třeba výchozí klávesnici změnit na klávesnici Google, Gboard. V obchodu Google 
Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci „Gboard-Google Keyboard“ a přejděte do 
Nastavení/Systém/Jazyk a vstup. Pak nastavte Gboard jako aktivní ve Virtuální klávesnice v sekci 
Klávesnice a zadávání a nastavte Gboard jako výchozí klávesnici ve Výchozí klávesnice.  

19.4. Povinný jazyk, přiřazený tlačítku L3, muže být libovolný jazyk s římskou abecedou. Angličtina je 
přednastavena ve výchozím, továrním nastavení. V současné době je v systému Android 
podporována pouze angličtina.  

19.5. Chcete-li nastavit jazyk pro L3, stiskněte L3 + L1, 6, následované stisknutím kódu jazyka. 
Například kód češtiny je 7 7.  

19.6. Chcete-li nastavit Rivo do režimu psaní v jazyce pro L3, stiskněte L3.  

19.7. Volitelný jazyk, přiřazený tlačítku L4, muže být libovolný jazyk. Počáteční tovární nastavení je 
„žádný“. V současné době je v systému Android podporována pouze korejština.  

19.8. Chcete-li nastavit jazyk pro L4, stiskněte L3 + L1, L4, 6, následované stisknutím kódu jazyka.  

19.9. Chcete-li zrušit jazyk pro L4, stiskněte L3 + L1, L4, R1.  

19.10. Chcete-li nastavit Rivo do režimu psaní v jazyce pro L4, když máte nastavený jazyk pro L4, 
stiskněte L4. Povšimněte si, že pokud pro L4 není jazyk nastaven, Rivo se stisknutím L4 nastavuje do 
režimu zadávání čísel; jinak se Rivo nastavuje do režimu zadávání čísel stisknutím L4 + R4.  

19.11. Rozložení písmen a typizace české diakritiky jsou popsány v dodatku a jazyková dokumentace 
pro Rivo obsahuje veškeré informace o podporovaných jazycích a potřebných nastaveních.  

19.12. Momentálně podporované jazyky pro iPhone jsou následující: angličtina, arabština, britská 
angličtina, bulharština, čeština, dánština, finština, francouzština, hebrejština, holandština, islandština, 
italština, japonština, katalánština, korejština, maďarština, němčina, norština, polština, portugalština, 
rumunština, ruština, řečtina, srbština, španělština, švédština, turečtina, ukrajinština, vlámština.  

19.13. Momentálně podporované jazyky pro Android jsou následující: angličtina, korejština. 

 

20. Synchronizace klávesnic  

20.1. Při psaní textu se ujistěte, že aktuální jazyk telefonu je stejný jako aktuální jazyk Riva.  

20.2. Přepínání mezi výstupy klávesnice na smartphonu lze provést opakovaným stisknutím L3 nebo 
L4. To znamená, že pokud nastavíte Rivo do režimu psaní v jazyce pro L3 nebo L4, ale zadaná písmena 
nejsou dle očekávání, přepněte aktuální klávesnici smartphonu na tu, která odpovídá aktuálnímu 
jazyku Riva, a to opakovaným tisknutím L3 nebo L4, dokud na smartphonu nevyberete správnou 
klávesnici. 



21. Psaní textu 

21.1. Chcete-li psát do textového pole v iPhonu, pole musí být nejprve aktivováno. Chcete-li textové 
pole aktivovat, zvolte jej a stiskněte 5. Upozorňujeme, že rychlá navigace je dočasně vypnutá, ale 
zapne se automaticky, jakmile kurzor VoiceOveru opustí textové pole. 

21.2. Namísto aktivace textového pole v iPhonu můžete také rychlou navigaci ručně vypnout pomocí 
R1 + 1. V takovém případě nezapomeňte po dokončení rychlou navigaci znovu zapnout pomocí R1 + 
1. V některých případech, kdy nemůžete aktuální textové pole aktivovat nebo potřebujete posunout 
kurzor VoiceOveru na obrazovce, abyste si pročetli obrazovku při stálém zadávání písmen do 
textového pole, je možné, že budete muset použít tuto alternativu. Poté však rychlou navigaci 
nezapomeňte znovu zapnout.   

21.3. Písmena každého jazyka jsou přiřazena číselným tlačítkům, jak je popsáno v příslušném 
jazykovém oddílu.  

21.4. Písmena s háčky a čárkami se zadávají soustiskem R2 + číslo X, přičemž Rivo se nachází v režimu 
psaní, jak je uvedeno v odpovídajícím jazykovém oddílu.  

21.5. Jazyky s římskou abecedou sdílejí rozložení QWERTY Mobience a rozložení ABC.  

21.6. Mobience QWERTY je výchozí rozložení při psaní písmen, které lze nastavit stiskem L3 + L1, 4, 1.  

21.7. Abecední rozložení lze nastavit stiskem L3 + L1, 4, 2. 

21.8. Důrazně doporučujeme rozložení Mobience QWERTY, protože se s ním lépe pracuje při psaní 
textu a je konzistentní při psaní textu s háčky a čárkami, stejně jako při psaní symbolů.   

21.9. Chcete-li zadávat velká písmena, nastavte Rivo bud do režimu věty, nebo do režimu CAPS LOCK. 
V režimu věty je velké pouze první písmeno a v režimu Caps Lock jsou velká i všechna následující 
písmena. Povšimněte si, že v těchto režimech se zadávají velká písmena i s háčky a čárkami.  

21.10. Chcete-li přepnout Rivo do režimu psaní malých písmen v jazyce L3, stiskněte L3.  

21.11. Chcete-li přepnout Rivo do režimu věty v jazyce L3, stiskněte R1 + L3.   

21.12. Chcete-li přepnout Rivo do režimu CAPS LOCK v jazyce L3, stiskněte R1 + L3, L3.  

21.13. Chcete-li přepnout Rivo do režimu psaní malých písmen v jazyce L4, stiskněte L4.  

21.14. Chcete-li přepnout Rivo do režimu věty v jazyce L4, stiskněte R1 + L4.   

21.15. Chcete-li přepnout Rivo do režimu CAPS LOCK v jazyce L4, stiskněte R1 + L4, L4.   

21.16. Povšimněte si, že některé jazyky nastavené pro L4 nemusejí rozlišovat malá a velká písmena.  

21.17. Chcete-li zadat písmeno na tlačítku, kterému je přiřazeno více písmen, tiskněte tlačítko 
opakovaně, dokud není zadáno správné písmeno.  

21.18. Chcete-li zadat další písmeno přirazené stejnému tlačítku ihned po zadání písmene, stiskněte 
L2 nebo R2. Chcete-li např. zadat www, stiskněte klávesy 1, 1, R2, R2, 1, 1.  

21.19. Chcete-li zadat tabulátor pro zadání znaku tabulátoru nebo pro přechod na další textové pole, 
stiskněte L1.  

21.20. Chcete-li zadat BACKTAB pro přechod na předchozí textové pole, stiskněte R4 + L1, L1.  



21.21. Chcete-li zadat BACKSPACE pro smazání předešlého znaku, stiskněte R1.  

21.22. Chcete-li zadat ENTER, stiskněte R3; chcete-li zadat ENTER se zapnutým modifikátorem, 
stiskněte R4 + R3. V závislosti na konkrétní aplikaci jeden z nich uvozuje nový řádek, zatímco druhý 
aktivuje událost, jako je např. odeslání zprávy.   

21.23. Chcete-li zadat mezeru, stiskněte #.  

21.24. Interpunkční znaménka se zadávají v režimu symbolů, podrobnosti jsou uvedeny v dodatku 
Běžné symboly.  

21.25. Chcete-li v libovolném textovém režimu nastavit Rivo do režimu symbolů, stiskněte *. Pak 
zadejte symbol stejně, jako když zadáváte písmeno. Povšimněte si, že symboly přirazené na B* 
mohou být zadávány pomocí L2 nebo R2.  

21.26. Po zadání symbolu se Rivo automaticky vrátí zpět do předchozího textového režimu.  

21.27. Chcete-li napsat písmeno na tomtéž tlačítku bezprostředně poté, co na něm byl zadán symbol, 
stiskněte L2 nebo R2. Chcete-li například zadat @i, stiskněte *, 6, L2.  

21.28. Mohou existovat některé další symboly v závislosti na konkrétním jazyce, jak je uvedeno v 
odpovídajícím jazykovém oddíle. Zadávají se ve formě *, R2 + X.  

21.29. Čísla se zadávají v číselném režimu nebo pomocí klávesových zkratek.  

21.30. Chcete-li nastavit Rivo do číselného režimu, pokud není nastaven žádný jazyk pro L4, stiskněte 
L4.  

21.31. Chcete-li nastavit Rivo do číselného režimu v případě, kdy je pro L4 jazyk nastaven, stiskněte 
L4 + R4.  

21.32. Čísla lze též zapsat jednodušším způsobem pomocí klávesových zkratek, přičemž můžete být v 
libovolném režimu (není nutné přepnutí do číselného režimu), a to přidržením L4 a následným 
stisknutím číselných tlačítek. Tento způsob je vhodný pro zadávání krátkých čísel během psaní textu 
nebo pro zadávání hesla v navigačním režimu.  

21.33. Backspace muže být také zadán pomocí L4 + R1 v jakémkoli režimu a ENTER pomocí L4 + R3.  

21.34. Symboly * a # mohou být také zadány pomocí L4 + * a L4 + #.  

21.35. Chcete-li ručně zobrazit nebo skrýt klávesnici na obrazovce, stiskněte L4 + R4, R4. 

 

22. Úprava textu 

22.1. Chcete-li psát do textového pole v iPhonu, pole musí být nejprve aktivováno. Chcete-li textové 
pole aktivovat, zvolte jej a stiskněte 5. Upozorňujeme, že rychlá navigace je dočasně vypnutá, ale 
zapne se automaticky, jakmile kurzor VoiceOveru opustí textové pole. Pak nastavte Rivo do režimu 
zadávání textu a můžete začít provádět úpravy.  

22.2. Namísto aktivace textového pole v iPhonu můžete také rychlou navigaci ručně vypnout pomocí 
R1 + 1. V takovém případě nezapomeňte po dokončení rychlou navigaci znovu zapnout pomocí R1 + 
1.  



22.3. Pamatujte, že úprava textu je možná pouze tehdy, když se Rivo nachází v režimu zadávání textu. 
Rychlou navigaci je v iPhonu třeba vypnout.  

22.4. Všechny příkazy pro editaci jsou zkratky ve formě R4 + X.  

22.5. Pro přesun kurzoru po znacích stiskněte R4 + 4 nebo R4 + 6.  

22.6. Pro přesun kurzoru po slovech stiskněte R4 + L2 nebo R4 + R2.  

22.7. Pro přesun kurzoru na začátek nebo konec aktuálního řádku na obrazovce stiskněte R4 + 1 nebo 
R4 + 7.  

22.8. Pro přesun kurzoru po řádcích stiskněte R4 + 2 nebo R4 + 8.  

22.9. Chcete-li odstranit následující znak, stiskněte R4 + R1. Pamatujte, že R1 odstraní předchozí znak.  

22.10. Chcete-li vybrat blok textu, přesuňte nejprve kurzor na počáteční pozici. Podržte R4, stiskněte 
5, čímž zahájíte výběr bloku textu. Přesuňte kurzor na požadovaný konec textového bloku a pak 
uvolněte R4.  

22.11. Chcete-li vybrat celý text v aktuálním textovém poli, stiskněte R4 + 9.  

22.12. Chcete-li vybraný blok textu vyjmout nebo zkopírovat do schránky, stiskněte R4 + * nebo R4 + 
0.  

22.13. Chcete-li vložit blok textu ze schránky, stiskněte R4 + #.  

22.14. Existuje další, rozšiřující skupina příkazů pro úpravy textu. Tyto příkazy lze vyvolat přidržením 
R4 a stisknutím klávesy L1 bez uvolnění R4. To znamená, že tyto rozšiřující příkazy se zadávají v 
podobě R4 + L1, X.  

22.15. Chcete-li přesunout kurzor na začátek aktuálního textového pole, stiskněte R4 + L1, 3.  

22.16. Chcete-li přesunout kurzor na konec aktuálního textového pole, stiskněte R4 + L1, 9.  

22.17. Chcete-li odstranit předchozí znak, stiskněte R4 + L1, 4.  

22.18. Chcete-li odstranit následující znak, stiskněte R4 + L1, 6.  

22.19. Chcete-li odstranit předchozí slovo, stiskněte R4 + L1, L2.  

22.20. Chcete-li odstranit následující slovo, stiskněte R4 + L1, R2.  

22.21. Chcete-li odstranit všechny znaky do začátku aktuálního řádku na obrazovce, stiskněte R4 + L1, 
1.  

22.22. Chcete-li odstranit všechny znaky do konce aktuálního řádku na obrazovce, stiskněte R4 + L1, 
7.  

22.23. Chcete-li odstranit všechny znaky na aktuálním řádku na obrazovce, stiskněte R4 + L1, 5.  

22.24. Chcete-li zrušit poslední operaci, stiskněte R4 + L1, *.  

22.25. Chcete-li provést operaci znovu, stiskněte R4 + L1, #. 

 

 



23. Svislá orientace 

23.1. Rivo lze použít bud ve vodorovné nebo svislé orientaci v závislosti na nastavení.  

23.2. Vodorovná orientace je výchozí, a i když změníte nastavení Riva na svislou orientaci, při 
opětovném zapnutí se Rivo přepne na vodorovnou orientaci.  

23.3. Tlačítka ve vodorovné orientaci jsou přímo mapována na odpovídající tlačítka ve svislé orientaci 
podle názvu.  

23.4. L1, L2, L3 a L4 jsou v tomto pořadí mapována na T1, T2, T3 a T4.  

23.5. R1, R2, R3 a R4 jsou v tomto pořadí mapována na D1, D2, D3 a D4.   

23.6. Ostatní tlačítka jsou mapována na tlačítka se stejnými názvy.  

23.7. Chcete-li přepnout Rivo do vodorovné orientace, stiskněte L3 + R3.  

23.8. Chcete-li přepnout Rivo do svislé orientace, stiskněte L3 + R3, R3. Při nastavení do svislé 
orientace Rivo zavibruje.  

23.9. V podstatě většina příkazů ve vodorovné orientaci je mapována přímo na příkazy ve svislé 
orientaci pouhým mapováním názvu tlačítek.  

23.10. Některé příkazy používají stejná fyzická tlačítka v obou směrech. Jedná se o klávesy pro 
nastavení orientace, nastavení režimu média, zkratky pro telefonování, párování 
Bluetooth/připojení/čísla zařízení a dále nastavení Riva.  

23.11. Některé příkazy nemusejí být ve svislé orientaci k dispozici. 

23.12. Zkratky pro média ve vodorovné orientaci jsou funkční také ve svislé orientaci za použití 
stejných fyzických tlačítek. 

 

Dodatky  

Dodatek 1. Jazyková nastavení pro češtinu 

1.1. Angličtině je ve výchozím nastavení přiřazeno tlačítko L3. Kód pro angličtinu (EN) je 1 9. Chcete-li 
pro tlačítko L3 znovu nastavit angličtinu, stiskněte L3 + L1, 6, 1, 9.  

1.2. Kód pro češtinu (CS) je 7 7 a lze jej nastavit pro L3 nebo L4.  

1.3. Chcete-li nastavit češtinu pro L3, stiskněte L3 + L1, 6, 7, 7.  

1.4. Chcete-li nastavit češtinu pro L4, stiskněte L3 + L1, L4, 6, 7, 7.  

1.5. Chcete-li zrušit jazyk pro L4, stiskněte L3 + L1, L4, R1.   

1.6. Mobience QWERTY je výchozí rozložení při psaní písmen a lze jej nastavit stiskem L3 + L1, 4, 1.  

1.7. Abecední rozložení lze nastavit stiskem L3 + L1, 4, 2.  

1.8. Ujistěte se, že v iPhonu pod Nastavení/Obecné/Klávesnice/Klávesnice je zvolena česká 
klávesnice.  

1.9. Ujistěte se, že v iPhonu pod Nastavení/Obecné/Klávesnice/Hardwarová klávesnice/Česká je pro 
hardwarovou klávesnici vybrána volba buď „automaticky“ nebo „česká“.  



Dodatek 2. Mobience QWERTY 

Písmenům abecedy jsou v rozložení Mobience QWERTY přiřazena číselná tlačítka následujícím 
způsobem: 

1: e, w, q 

2: t, u, y 

3: o, p 

4: a, d, z 

5: r, f, v 

6: i, l, j 

7: s, c, x 

8: h, g, b 

9: n, m, k 

 

Dodatek 3. ABC 

Písmenům abecedy jsou v rozložení ABC přiřazena číselná tlačítka následujícím způsobem: 

2: a, b, c 

3: d, e, f 

4: g, h, i 

5: j, k, l 

6: m, n, o 

7: p, q, r, s 

8: t, u, v 

9: w, x, y, z 

 

Dodatek 4. Běžné symboly 

Běžným symbolům jsou přiřazena číselná tlačítka následujícím způsobem: 

1: vykřičník, lomítko, zpětné lomítko 

2: otazník, vlnovka, obrácená čárka 

3: mínus, plus, svislá čára 

4: jednoduchá uvozovka, menší než, levá hranatá závorka 

5: dvojitá uvozovka, rovnítko, podtržítko 



6: zavináč, levá kulatá závorka, levá složená závorka 

7: středník, vetší než, pravá hranatá závorka 

8: dvojtečka, ampersand, znak pro dolar 

9: čárka, pravá kulatá závorka, pravá složená závorka 

*: hvězdička, procenta, stříška 

0: tečka 

#: znak pro číslo 

 

Dodatek 5. Psaní diakritických znaků 

Písmena s diakritikou se zadávají následujícím způsobem: 

é: R2 + 1 

ě: R2 + 1, 1 

ť: R2 + 2 

ú: R2 + 2, 2 

ý: R2 + 2, 2, 2 

ó: R2 + 3 

á: R2 + 4 

ď: R2 + 4, 4 

ž: R2 + 4, 4, 4 

ř: R2 + 5 

í: R2 + 6 

š: R2 + 7 

č: R2 + 7, 7 

ů: R2 + 8 

ň: R2 + 9 

 

Dodatek 6. Psaní dalších symbolů 

Další symboly lze zadat v režimu symbolů následovně: 

€: R2 + 6 

Ł: R2 + # 

 



Rivo 2: Možné problémy 

Rady pro odstranění potíží při užití Riva 2 s aktuální verzí firmwaru.  

Poslední změna v příručce provedena 20. 9. 2018. 
 

1. (iOS) Tlačítko plochy (Home) po probuzení iPhonu z režimu zamčené obrazovky není funkční. 

Když odemknete iPhone přidržením tlačítka Home na Rivu, může se stát, že tlačítko Home už od této 
chvíle nebude funkční. V takovém případě Rivo odpojte od iPhonu a znovu zapojte. Pro odpojení 
přidržte tlačítko Klávesnice, dokud se neozvou dvě krátké vibrace. Pak stiskněte tlačítka Klávesnice + 
Vypínač pro připojení Riva do režimu klávesnice, nebo Zvuk + Vypínač pro připojení do režimu zvuku. 
Můžete také Rivo vypnout a znovu ho zapnout. Domníváme se, že po probuzení pomocí stisku 
tlačítka Home iPhone zapomene reagovat na stisknutí tlačítka Home, ale reaguje až po jeho uvolnění. 
Používání tlačítka Home je v důsledku toho nekonzistentní. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste 
iPhone neodemykali pomocí tlačítka Home, dokud tento problém nebude odstraněn. 

2. (iOS) Nespouští-li se Siri pomocí tlačítka Home, zkuste místo toho stisknout R1 + 3. 

3. (iOS) L1 + R4 neprovede uzamčení obrazovky iPhonu.  

Pokud je VoiceOver vypnutý, příkaz je funkční, ale po jeho zapnutí nikoli. Vypadá to na problém v 
aktuální verzi systému iOS. 

4. Režim zvuku se po odpojení opakovaně zapíná.  

Pokud uslyšíte zvuk iPhonu z Riva, poté co nastavíte režim klávesnice, znamená to, že Rivo bylo 
automaticky přepnuto do režimu zvuku na základě žádosti od připojeného zařízení. Stane-li se tak, 
stiskněte L3 + L1, 7, 4, 5. Tím se příště v těchto případech Rivo odmítne připojit do režimu zvuku. 
Chcete-li toto nastavení zrušit, stiskněte L3 + L1, 7, 4, 4.  

5. (iOS) Některé navigační příkazy nejsou funkční.  

Pro většinu z nich postačí zapnout režim rychlé navigace, aby byly funkční. Rychlou navigaci zapnete 
ručně stiskem R1 + 1. Jestliže problém stále přetrvává, i když máte rychlou navigaci zapnutou, bude 
pravděpodobně nutné přeinstalovat systém iOS. Ověřili jsme, že přeinstalování systému iOS pomocí 
iTunes tento problém může vyřešit. Pokud chcete přeinstalovat iOS, nejprve zazálohujte data z 
Vašeho iPhonu v iTunes, poté uveďte iPhone do režimu DFU, nainstalujte iOS a nakonec proveďte 
obnovení dat. Podrobný postup, jak přeinstalovat iOS, je možno dohledat na internetu.  

6. (iOS) Nelze zadávat text do textového pole.  

Pro psaní do textového pole je lepší mít vypnutý režim rychlé navigace. Toho docílíte stiskem tlačítka 
5, čímž aktivujete textové pole. Pokud problém přetrvává, protože se rychlá navigace sama od sebe 
opakovaně zapíná, zkuste ji vypnout ručně stiskem R1 + 1. V tomto případě ji však nezapomeňte 
znovu zapnout pomocí R1 + 1, když je psaní ukončeno. 

7. (Android) Rivo je prvotně nastaveno pro práci s VoiceOverem (zařízení iOS).  

Po připojení k zařízení s Androidem se přesvědčte, že Rivo je nastaveno pro práci s TalkBack nebo s 
Hlasovým asistentem v závislosti na tom, který z nich jste nastavili pro užití ve Vašem zařízení. Pro 
TalkBack v Androidu stiskněte L3 + L1, 3, 4, 2 a pro Hlasového asistenta v Androidu stiskněte L3 + L1, 
3, 4, 5. Pro VoiceOver v iOS stiskněte L3 + L1, 3, 6. 


