Tlmočník Prekladač Nástroj na Prekladanie

Duálny systém reproduktorov
Langie je vybavený so zabudovaným
vysokokvalitnými duálnymi reproduktormi,
jeden na zadnej strane kde ostatní ľudia
môžu jasne počuť čo vy hovoríte.
A jeden na prednej strane kde vy môžete
počuť jasne čo ostatní hovoria.

Rozloženie prekladača
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Duálny mikrofón
Vstavaný vysokokvalitný duálny mikrofón,
jeden na prednej strane na prijímanie
vášho hlasu, ďalší je na zadnej strane
na prijímanie hlasu ostatných.
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English

Dotyková LCD obrazovka
Chinese

Potiahnuť prstom doľava/doprava,
hore/dole alebo ťuknúť prstom na
použitie applikácie.
Tlačidlo "Hovoriť"
Stlačte a podržte počas hovorenia,
uvoľnite pre preloženie.
*Modré tlačidlo Hovorte vašim jazykom.
*Žlté tlačidlo Hovorte cudzím jazykom na
preloženie.

Mikro SD karta
Sluchátka
MSD CARD

USB

Online hlasový preklad 52 jazykov
**Wi-Fi pripojenie potrebné.
Modré tlačidlo je na preloženie vášho
materinského jazyka.
Žlté tlačidlo je na preloženie z cudzieho jazyka.

Slovenčina

Angličtina

Stlačte tlačidlo a hovorte.

Akonáhle skončíte hlasový odkaz,
uvoľnite tlačidlo
pre okamžitý preklad.

prečo je komunikácia
tak dôležité

为什么沟通是如此重要

Ak chcete počuť hlasový odkaz znovu,
ťuknite na obrazovku.

为什么沟通如此重
要

Wèishéme gōutōng rúcǐ
zhòngyào

Obľúbené
Potiahnite prstom preložený odkaz doľava a
uložte do "Obľúbené"

Uložiť ?

Nie je potrebné WiFi pripojenie,
môžete prehliadať uložené slová/vety.

Obľúbené

História
RNahrajte čo ste preložili,
aby ste mohli prehliadať súbory.

História

Stlač enter

Záloha
Môžete zálohovať Obľúbené a Históriu
nahrávok na ďalšie účely.

Zálohovanie
na MSD
Áno

Nie

Zmeňte jazyk
Choďte do Nastavení na obrazovke, ťuknite na
"Prekladač" na výber z 52 jazykov.
-- Modrý (Z) je váš materinský jazyk.
-- Žltý (DO) je cudzí jazyk, do ktorého chcete
preložiť.
Ťuknite pre zvolenie jazyka
*Ak je pri jazyku ikona (

),

nie je tam zvuk. Zobrazuje sa len text.
(Medzi 52 jazykmi je 33 jazykov, ktoré majú audio
a text, 19 jazykov len zobrazuje text.

From

Slovenčina
Čestina
Nemčina
Maďarčina

To

Čínština

Angličtina
Arabčina
Čestina

Japanese
Offline hlasový preklad
Nie je potrebné Wi-Fi pripojenie.
Preklad 12 jazykov
Preklad slov a jednoduchých krátkych viet bez
Wi-Fi pripojenia.
Hore je váš materinský jazyk, dolu je cudzí jazyk
na preklad.
Stlačte modré tlačidlo a hovorte.
Keď ukončíte váš hlasový odkaz, uvoľnite
tlačidlo pre okamžitý preklad.
Ak si chcete vypočuť hlas znovu, ťuknite na
obrazovku.
Ťuknite na spodné šípky

pre rozbalenie

zoznamu 12 jazykovpre výber jazyka.

Offline
prekladateľ

Angličtina

Čínština

Vyhľadaj obrázok
WiFi pripojenie je potrebné.
Langie rozpozná váš hlas a zobrazí niekoľko
súvisiacich obrázkov.
Môžete ho použiť ako referenčný materiál,
keď chcete niekomu povedať o miestach,
budovách alebo materiáloch atď.,
môže poskytnúť nejaké jemné rozdiely, ktoré sa
jednoducho nedajú popísať slovami.

Slovenčina

Angličtina

Stlačte modré tlačidlo pre hovorenie.

Súvisiaci obrázok je zobrazený na obrazovke.
Rolujte hore a dolu na prehliadnutie viac obrázkov.

Bratislavský

Skupinový tlmočník
Wi-Fi pripojenie potrebné.
Pripojte dva alebo viac Langie prístrojov pre
rozprávanie sa z rôznymi jazykovými užívateľmi.
Vložte vaše meno a ťuknite na spodné šípky (

)

pre rozbalenie zoznamu jazykov a na výber
vášho jazyka.
Langie aktivuje funkciu vyhladať ďalších Langie
užívateľov, a zoznam ich mien.
Skupinový
tlmočník

Používate㶃:

Slovenčina

OK

Ťuknite na meno vášho priateľa.
Stlačte modré tlačidlo pre hovorenie.
Po skončení vášho hlasového odkazu, uvoľnite
tlačidlopre okamžité poslanie vášho odkazu.
Váš priateľ uvidí a počuje váš odkaz s prekladom
v jeho jazyku na jeho zariadení.

Vyberte...

Peter
Slovenčina
Vyhľadávanie

Vzdelávacie Flashkarty -- výučba slov
Nie je potrebné Wi-Fi pripojenie
Vzdelávacie cvičenie na výučbu jazyka od
základov od ABC, 38 jazykov.
Choďte na Nastavenia na obrazovke, ťuknite na
"Učenie" pre výber jazyka.
Potiahnite prstom na obrazovke pre výber kategórie.
Ťuknite na jednu z kategórií pre otvorenie.
Ťuknite na obrázok pre vypočutie hlasu.

Rolujte hore a dolu pre zobrazenie ďalšieho obrázka.
učiť sa

[ ]

[

]

Multimédia
(Prehrávanie údajov na mikro SD karte)
Galéria, prehrávač videa a hudby.
Taktiež aj nahrávač hlasu.

Multimediálne

Aktualizácia aplikácie

APP
Zruš

Aktualizov
ať

Langie nepretržite pracuje na upgrade a
aktualizácii údajov alebo na zlepšení funkcií.
Update a aktualizácia sú prenášané bezdrôtovo
(OTA) priamo do Langie zariadenia.
Akonáhle je pripravený update Langie softwaru,
zobrazí sa aktualizácia na obrazovke
hneď pri spustení Langie a pripojení na Wi-Fi.
Zoznam 52 jazykov
Langie má veľké množstvo jazykov, ktorých počet a
kombinácie závisia od rôznych modelov.
Zoznam jazykov
52
Online prekladač.
Offline Zobrazenie Audio Rímsky Vzdelávacie Systémový
hlasových Vyhľadaj obrázok prekladač
fonetický Flashkarty
textu
jazyk
Skupinový tlmočník
jazykov

Poznámka: Jazyky a údaje sa budú naďalej prídávať a zlepšovať sa. Aktualizácie
sú privádzané zo "vzduchu" (OTA) priamo do vášho zariadenia, a preto, do budúcna môžete
nájsť v zozname ďalšie jazyky alebo audio.

Balenie
Langie hlasový prekladač
USB nabíjačka
USB kábel
Slúchadlá
Prenosné púzdro

Špecifikácie
CPU-ARM CORTEX-A7 QUAD-CORE @1,3GHz
27,5mm (1,08inch) kruhový TFT LCD
Batéria 3,7V/2000mAH
BlueTooth V4.0
Wi-Fi : 802.11b/g/n
MSD karta až do 32GB
Slúchadlá jack : 3,5mm
Micro USB nabíjačka
Vstup : 100V -- 240VAC
Výstup: 5V DC 1500mA
Rozmery: 48x148x17mm
Hmotnosť: 125 g

