
NEM KELL EGY KIS ÁRAMSZÜNET
BLACKOUT IS NOT AN OPTION

KÉPZELETBELI HŐSÜNK MINDENNAPJAIBA BIZONY NEM FÉR BELE EGY 
KIS ÁRAMSZÜNET. MOST MEGMUTATJA NEKÜNK, MILYEN KÜTYÜK 
KÍSÉRIK VÉGIG ÉS SZOLGÁLJÁK ZSÚFOLT NAPJAIT.
THERE’S NO ROOM FOR A BLACKOUT IN OUR IMAGINARY HERO’S 
LIFE. NOW HE IS SHOWING US, WHAT KIND OF WIDGETS HELP 
HIM ON HIS WAY.

8:30
A Philips Hue-n be tudom állítani, hogy reggel 
adott időpontban, fokozatosan kapcsoljon be,  
nálam például fél 9-kor. Szabályozható a fény 
erőssége és színe is, nálam a napfelkelte 
árnyalatai vannak beállítva. Amikor ezek 
bekapcsolnak, akkor már tudom, hogy ideje 
rávenni magam a felkelésre.
On Philips Hue I can set a certain time when it 
should be switched on. At my place it’s 8:30.  
I can set the strengh and the colors of the lights, 
to me these are the shades of the sunrise. When 
they turn on, I know it’s time to get up.

8:45
Az első utam a konyhába vezet. A legtöbb 
esetben ott töltődik este a laptopom, ezt 
természetesen azonnal bekapcsolom. Meg-
főzöm az első kávémat, elszívom a reggeli 
cigimet, amiket az Argus alkalmazásban 
is jegyezek. A testsúlyomat okos mérleg-
gel ellenőrzöm. Ez képes a pulzus és a 
testzsírtömeg megállapítására is, így tudja 
jelezni, ha átlépek a határon. Mivel min-
dezt a talpon keresztül méri, így egészen 
pontos eredményeket ad.
My first place to go is my kitchen. Most 
of the time my laptop is charged there, 
obviously I immediately turn it on. I make 
my first coffee, smoke my first cigarette, 
that I register in Argus App, too. I control 
my body weight with a smart scale. It also 
measures my pulse and my bodyfat. It is 
measured through my feet and gives quite 
an accurate result.

9:00
Az időjárást is rendszeresen követem a telefonomon. 
Ehhez nem a gyári lehetőséget használom, hanem a  
Netatmót. Ez annyiból áll, hogy van egy kis időjárás-
-figyelő állomásom a lakásban, ami beltéri és kültéri 
egységből áll. Ezek figyelik a hőmérsékletet, sőt még 
akkor is jeleznek, ha szellőztetnem kell. Az így begyűjtött 
adatokat a laptopon és az iPhone-on is látom.
I follow the weather on my phone. I don’t use the original 
option, but Netatmo.  I have a tiny weather forecast 
station in my flat with an indoor and outdoor unit. These 
check the weather and they even signal if I have to open 
the windows. I can see all the collected datas on my 
phone, too.
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10:00
Az zenehallgatáshoz az 
iTunes-t használom. Amikor 
rádiót hallgatok, és tetszik 
a szám, egyszerre nyomom 
be a Shazamot, és veszem 
is meg az iTunes Store-ból.
When it comes to music, 
I use iTunes. When I listen to 
the radio and I like a song, 
I find it on Shazam and I buy 
it on iTunes at the same time.

11:00
Általánosságban ha nem a telefonomon és iPaden, akkor 
a laptopon élem az életemet. Délelőttönként utóbbin 
szoktam dolgozni, a kanapén. Körülbelül délig tart, mire 
átolvasom a híreket, összeszedem a napi teendőket. A hírek 
átnyálazásához kizárólag gyári alkalmazásokat használok, 
illetve a Facebookról, a Twitterről és az Instagramról is sok 
információt szerzek.
In general, when not on the phone or iPad, I live my life on 
my laptop. In the morning I work with the laptop, and till 
noon I read all the news, collect all the things to do. I pick 
up a lot of information from the original applications only, but 
I use Facebook, Twitter and Instagram too.

18:00
Samsung tévém van, aminek az okosfunkcióit egyáltalán nem használom,  
kivéve azt, hogy van hozzá egy alkalmazás, amivel távirányítóként 
alkalmazható a telefon. De használok Apple TV-t is, amin fotókat 
szoktam nézegetni, és Youtube-videókat. A filmeket van, hogy pendrive 
segítségével transzportálom, de leginkább iTunes-ról nézem.
I have a Samsung tv, but I don’t use the smart functions of it, except one: 
with the help of an application, I can use my phone as a remote controller. 
I prefer Apple Tv, I can watch photos and YouTube videos on it. 
I transport films via pendrive, but usually I watch them from iTunes.
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