Tlumočník



Překládač



Nástroj na překládání

Duální system reproduktorů
Langie je vybaven se zabudovanými
vysocekvalitními duálními reproduktormi,
jeden se nachází na zadní straně kde
vy můžete slyšet jasně co ostatní hovoří.

Rozložení překládače

M
I
C

Duální mikrofon
Vestavěný vysoce kvalitní duální mikrofon,
jeden na přední straně na přijímání
vašeho hlasu, další je na zadní straně
na přijímání hlasu ostatních.

M
I
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Čeština

Dotyková LCD obrazovka
Angličtina

Potáhněte prstem doleva/doprava,
nahoru/dolů nebo klepnout prstem
na použití aplikace.
Tlačítko "Hovořit"
Stiskněte a podržte během
mluvení,uvolněte pro přeložení.
*Modré tlačítko Mluvte Vaším jazykem.
*Žluté tlačítko Mluvte cizím jazykem na
přeložení.

Mikro SD karta
Sluchátka
MSD CARD

USB

Online hlasový překlad 52 jazyků
**Wi-Fi připojení zapotřebí.
Modré tlačítko je na přeložení vašeho mateřského
jazyka.
Žluté tlačítko je na přeložení z cizího jazyka.

Čeština

Angličtina

Stiskněte tlačítko a mluvte.

Jakmile ukončíte hlasový vzkaz, uvolněte tlačítko
pro okamžitý překlad.

proč je komunikace
tak důležitá

为什么沟通是如此重要

Chcete-li slyšet hlasový vzkaz znovu,
klepněte na obrazovku.

为什么沟通如此重
要

Wèishéme gōutōng rúcǐ
zhòngyào

Oblíbené
Potáhněte prstem přeložený vzkaz doleva
a uložte do "Oblíbené"

Uložit
Uložiť ??

Není zapotřebí Wi-Fi připojení,
můžete prohlížet uložené věty/slova.

Obľúbené

Historie
Nahrajte co jste přeložili, aby jste mohli
prohlížet soubory.
Historie

Spustit

Záloha
Můžete zálohovat Oblíbené a
Historii nahrávek pro další účely.

Zálohováí
na MSD
Ano

Ne

Změňte jazyk
Jděte do Nastavení na obrazovce, klepněte na
"Překládač" na výběr z 52 jazyků.
-- Modrý (Z) je váš mateřský jazyk.
-- Žlutý (DO) je cizí jazyk, do kterého chcete přeložit.
Klepněte pro zvolení jazyka
*Pokud je vedle jazyku ikona (

),

není tam zvuk. Zobrazuje se pouze text.
(Mezi 52 jazyky je 33 jazyků, které mají audio
a text, 19 jazyků pouze zobrazuje text.

From

Čestina

Slovenčina
Angličtina
Francouzština
Maďarčina
To

Čínština
Angličtina

Arabština
Čestina

Japanese
Offline hlasový překlad.
Není zapotřebí Wi-Fi připojení.
Překlad 12 jazyků.
Překlad slov a jednoduchých krátkých vět bez
Wi-Fi připojení.
Nahoře je váš mateřský jazyk, dole je cizí jazyk
na překlad.
Stiskněte modré tlačítko a mluvte.
Když ukončíte váš hlasový vzkaz, uvolněte
tlačítko pro okamžitý překlad.
Jestli si chcete znovu vyslechnout hlas, klepněte
na obrazovku.
Klepněte na spodní šipky

pro rozbalení

seznamu 12 jazyků pro výběr jazyka.

Offline
Překladatel

Angličtina

Čínština

Vyhledej obrázek
Wi-Fi připojení není zapotřebí.
Langie rozpozná váš hlas a zobrazí několik
souvisejících obrázků.
Můžete jej použít jako referenční materiál,
když chcete někomu říct o místech,
budovách nebo materiálech atd.,
může poskytnout nějaké jemné rozdíly,
které se jednoduše nedají popsat slovy.

Čestina

Angličtina
Stiskněte modré tlačítko pro mluvení.

Související obrázek je zobrazen na obrazovce.
Rolujte nahoru a dolů na prohlížení více obrázků.

Pražský hrad

Skupinový tlumočník
Wi-Fi připojení potřebné.
Připojte dva nebo více Langie přístrojů pro
povídání z různými jazykovými uživateli.
Vložte vaše jméno a klepněte na spodní šipky
(

) pro rozbalení seznamu jazyků
a na výběr vašeho jazyka.

Langie aktivuje funkci vyhledat další uživatele
Langie,a seznam jejich jmen.

Skupinový
tlmočník

Uživatel :

Čestina

OK

Klepněte na jméno vašeho přítele.
Stiskněte modré tlačítko pro mluvení.
Po ukončení vašeho hlasového vzkazu, uvolněte
tlačítkopro okamžité poslání vašeho odkazu.
Váš přítel uvidí a uslyší váš vzkaz s překladem
v jeho jazyku na jeho zařízení.

Vyberte...

Peter

Vyhledávání

Vzdělávací Flashkarty - výuka slov.
Není zapotřebí Wi-Fi připojení
Vzdělávací cvičení na výuku jazyka od základů od
ABC, 38 jazyků.
Jděte na Nastavení na obrazovce, klepněte na
"Učení" pro výběr jazyka.
Potáhněte prstem na obrazovce pro výběr
kategorie.
Klepněte na jednu z kategorií pro otevření.
Klepněte na obrázek pro vyslechnutí hlasu.
Rolujte nahoru a dolů pro zobrazení dalšího obrázku.
Učit se

[ ]

[

]

Multimédia
(Přehrávání údajů na mikro SD kartě)
Galerie, přehrávač videa a hudby.
Rovněž i nahrávač hlasu.
Multimédia

Aktualizace aplikace

APP
Storno

Aktualizov
at

Langie neustále pracuje na upgrade a aktualizaci
údajů nebo na zlepšení funkcí.
Update a aktualizace jsou přenášeny bezdrátově
(OTA) přímo do Langie zařízení.
Jakmile je připraven update Langie softvéru,
zobrazí se na obrazovce aktualizace
ihned při spuštění Langie a připojení na Wi-Fi.
Seznam 52 jazyků
LLangie má veliké množství jazyků, kterých počet a
kombinace závisí na různých modelech.
Seznam jazyků
52
Online překládač.
Offline Zobrazení Audio Římský
hlasových
Vyhledej obrázek
překládač textu
fonetický
Skupinový tlumočník
jazyků

Vzdělávací Systémový
Flashkarty
jazyk

Poznámka: Jazyky a údaje budou nadále přibývat a zlepšovat se. Aktualizace
jsou přiváděny ze "vzduchu" přímo do vašeho zařízení, a proto, v budoucnu můžete
najít v seznamu další jazyky nebo audio.

Balení
Langie hlasový překládač
USB nabíječka
USB kabel
Sluchátka
Přenosné pouzdro

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

