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1. Eszközkezelés
1.1 Funkciógombok
Be / ki gomb 
• Készülék kikapcsolt állapotban: a készülék bekapcsolásához kb. 

5 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.

• A készülék bekapcsolt állapotban: 

• nyomja meg a gombot a kikapcsoláshoz, nyomja meg újra a 
készülék képernyőjének bekapcsolásához

• tartsa lenyomva a gombot kb. 1 másodpercig, és kapcsolja ki a 
készüléket, majd kattintson a „Kapcsolja ki” gombot

Hangerő gomb
Működés közben: a fel vagy le gomb megnyomásával növelheti vagy 
csökkentheti a hangerőt. A készülék képernyőjén egy sáv jelenik meg, 
amely jelzi az aktuális hangerőt .

Vissza gomb
A menü gomb segítségével további funkciókat és beállításokat adhat 
meg, vagy visszatérhet az előző képernyőre.

Nyilak
 A „fel / le” gombok lehetővé teszik, hogy kiválasszon egy lefordított 
mondatot vagy válasszon egy opciót a beállítások menüben.

Gomb hallgatása / megerősítése
A gomb lehetővé teszi, hogy egy lefordított mondatot kimondjon, 
vagy megerősítse a kiválasztott opciót a menüben.
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1. Érintőképernyő, 2. Forrásnyelv, 3. Célnyelv,  4. Nyilak,  
5.Meghallgatás/megerősítés, 6. Engedélyezés / tiltás, 7. Hangerő,  
8. Vissza, 9. Slot SIM/Micro SD, 10. Fejhallgató bemenet,  
11. Micro USB bemenet 12. Hangszóró. 



4         Magyar Magyar           5

FIGYELEM: Ne hajlítgassa vagy karcolja meg a SIM kártyát. Nem 
szabad vízzel, porral és elektromossággal érintkeznie..

1.4 Az eszköz első indítása
1. Az eszköz első indításakor válassza ki a felhasználó nyelvét, és 

olvassa el a használati feltételeket. A nyelvválasztás megváltoz-
tatja az eszköz regionális beállításait - a megjelenítési nyelvet és 
a billentyűzet típusát.

2. A készülék indítása után megjelenik a Vasco Mini fõképernyõ. 

3. A feloldáshoz húzza a képernyőt. A készülék készen áll a munkára.

2. Vasco Mini
A Vasco Mini olyan eszköz, amely felismeri a beszédet, és még hosszú 
és bonyolult kijelentéseket is lefordít, és lefordított kifejezéseket mond 
ki. A támogatott nyelvek teljes listája a gyártó honlapján található. Az 
alkalmazás megfelelő működéséhez WiFi-hálózathoz vagy GSM-háló-
zathoz kapcsolódni kell.

2.1 A forrás és a 
célnyelv kiválasztása
A gomb megnyomásával megnyílik 
a rendelkezésre álló nyelvek listája. 
A megfelelő nyelv kiválasztásához 
húzza a listát felfelé vagy lefelé, majd 
nyomja meg a kívánt nyelvet.

Magyar
(Magyar)

Angol
(English)

OK

1.2 Az akkumulátor töltése
• Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a töltőt egy elektromos 

aljzathoz, majd csatlakoztassa a kábelt a készülékhez.

• A töltõ csatlakoztatása után az akkumulátor jelzője töltő üzem-
módba kerül.

• Az akkumulátor körülbelül 4 óra elteltével teljesen fel van töltve.

• A töltés után vegye ki a dugót a konnektorból és a kábelt a 
készülékből.

FIGYELEM! Az akkumulátor töltését jól szellőztetett helyiség-
ben kell elvégezni, -10 °C és + 35 °C közötti hőmérsékleten. A 
töltéshez használja a gyártó által biztosított töltőt. A nem jóvá-
hagyott töltő használata károsíthatja a készüléket.

1.3 Gyári SIM-kártya
Az eszköz nemzetközi SIM kártyával van felszerelve, amely lehetővé 
teszi az eszköz működését a WiFi hálózathoz való hozzáférés nélkül. 
Nem igényel előfizetést vagy szerződést.

1.3.1 SIM-kártya használat
A készülékek magam és nem kommerciális használatra valók. Az adat 
küldések és fordítások személyes kapcsolatoknál szolgálnak, másféle 
felhasználás eseten a készülék leblokkolható.

A kártya a szabályosan vásárolt hozzávaló készülékkel használható.

1.3.2 A kártya érvényessége
A kártya határozatlan ideig érvényes.

1.3.3 SIM kártya száma
SIM kártyájának száma 2345 -vel kezdődik. A teljes számot a doboz 
belső felén megtalálja.
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2.4 Fordítási történet
A fordítási előzmények a fő tolmá-
csablakban jelennek meg.
A régebbi fordítások megtekintéséhez 
nyomja meg a felfelé mutató nyilat.
A kijelölt fordítás lejátszásához 
nyomja meg a „hallgasd meg” 
gombot.
Nyomja meg a lefelé mutató nyíl gom-
bot a legújabb fordításokhoz való 
visszatéréshez.

 Where do you live?

 ¿Dónde vives?

Vivo en el centro 

I live in the center 

OK

3. Menü
Nyomja meg a  gombot, vagy mozgassa a képernyőt jobbra az esz-
köz menübe való belépéshez.
Nyomja meg a  gombot, vagy mozgassa a képernyőt balra a nyelv-
választó képernyőhöz való visszatéréshez.

3.1 Archívum törlése
A kijelölt bejegyzés törléséhez tartsa lenyomva a kiválasztott sort kb. 
1 másodpercig, és erősítse meg.
Az összes fordítás törléséhez lépjen a készülék menüjébe a gomb  
megnyomásával, válassza ki a „Történelem törlése” pontot, és hagyja 
jóvá a  gombbal. 

3.2 Eszköz beállításai
Mozgassa a képernyőt jobbra, vagy nyomja meg a  , majd a „Eszköz 
beállításai” beállítást a WiFi hálózat konfigurálásához, változtassa meg 
az alkalmazás nyelvét, a képernyő fényerejét stb.  

2.2 Beszédfelismerés
Hardvergombok  amelyek szö-
veges beszédfelismerő technológi-
ával történő bevitelére szolgálnak. 
A szöveg beírásához nyomja meg a 
gombot, majd a hangjelzést köve-
tően, egyenletes hangon világosan 
mondja be a mondatot a készüléktől 
kb. 15 cm távolságra. A beszéd befe-
jezése után a fordítás automatiku-
san elindul. A fordítás körülbelül két 
másodpercig tart.

FIGYELEM! A beszédfelismerés minősége romlik a zajos kör-
nyezetben.

2.3 Kiejtés
Az eszköz automatikusan fogja majd kiejteni a lefordított mondatokat. 
A hardver „Meghallgatás / megerősítés” gomb megnyomásával meg-
ismétli a lefordított szöveget. 
Nagyíthatja a szövegmezőt ha gyorsan megérinti a képernyőt kétszer. 
A nagyítás ablak bezárásához nyomja meg a «Vissza» gombot.
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MEGJEGYZÉS: A frissítések letöltéséhez csatlakozni kell a WIFI 
hálózathoz. 

Ha a szoftver új verziója elérhető, a „Frissítések ellenőrzése” gombra 
kattintva megjelenik az új frissítésről és a letöltési lehetőségről szóló 
információ.
A szoftver frissítéséhez töltse le és telepítse az alkalmazást, nyomja 
meg a gombot
„Ok” és indítsa újra az eszközt.
Ha nincs frissítés elérhető, megjelenik a „Nincs új verzió” üzenet.
Az eszköz aktuális verziójának száma megtalálható az információban
„A készülékről” a jobb felső sarokban.
Ha megjelenik az „Hiba: A készülék nincs regisztrálva.” üzenet, fordul-
jon a forgalmazóhoz.

Keszüköről - itt talál információt a szoftver verziójáról és az egyes 
eszközazonosítóról.

3.3 A keszüköről
Megjeleníti a használati feltételeket és a készülék verzióinformációit.

3.2.1 Networks

WiFi beállítási hálózat

Itt csatlakozhat bármely rendelkezésre álló WiFi hálózathoz. Ha a „WiFi 
ki” szót látja, majd nyomja meg az ikont  Elindul a rendelkezésre 
álló WiFi hálózatok keresése. 

Lakat – jelszóval védett hálózatot jelent. A hálózathoz való csatlako-
záshoz nyomjuk meg a WiFi hálózat nevét, és írjuk be a jelszót.

Tartomány – a WiFi jel erősségét mutatja. Minél több zöld sáv, annál 
jobb a WiFi tartomány.

Név – a keresett hálózat neve.

FIGYELEM: A lakat jel nélküli hálózat azt jeleti, hogy a hálózat 
nyitott. Ebben az esetben nincs szükség jelszóra a kapcsoló-
dáshoz. Kérjük, tartsa észben, hogy néhány ilyen hálózat egyéb 
beállításokat is kérhet csatlakozás előtt, úgy mint bejelentkezés 
vagy szerződési feltételek elfogadása. Az ilyen jellegű hálózatok 
használata nem lehetséges.  

SIM-beállítások
Data Roaming (Adatbarangolás) - az adatbarangolási szolgáltató-
sok engedélyezése / letiltása. (Ha az eszközt GSM hálózaton használja, 
akkor engedélyezni kell az opciót). 

3.2.2 Készülék
Menünyelv – lehetővé teszi a teljes menü nyelvének gyors 
megváltoztatását. 

Frissítések  ellenőrzése – lehetővé teszi a rendelkezésre álló esz-
közfrissítések ellenőrzését.
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Értesítési sáv
Akkumulátor jelző

Az ikon mutatja az akkumulátor aktuális állapotát.

WiFi

Az ikon  azt jelenti, 
hogy a WiFi modul be 
van kapcsolva.

Az ikon azt jelenti, hogy 
a WiFi modul ki van 
kapcsolva. 

? Az ikon azt jelenti, hogy a WiFi hálózat elérhető, és a 
tartományon belül van, de az eszköz nincs csatlakoztatva.

GSM

Az ikon mutatja a 
mobil kommunikációs 
jel erősségét.

Az ikon azt jelenti, hogy a 
készülék nem csatlakozik 
a GSM hálózathoz. 

Az ikon jelzi, hogy a SIM-kártya nincs telepítve.

DATA

Az ikon azt jelenti, 
hogy a mobiladat 
engedélyezve van. 

Az ikon azt jelenti, hogy 
a mobiladatok ki vannak 
kapcsolva.

Műszaki leírás
Képernyő 2 "TFT 240x 320 képpontos  

érintőképernyő feldolgozó

Procesor MT6735

RAM memória 1 GB

ROM memóriát 8 GB

Modem 3G/4G Igen

Wi-Fi 2.4 GHz

Akkumulátor Beépített 1200 mAh

Méretek 42 x 113 x 12 mm

Súly 70g

Fejhallgató csatlakozó
bemenet

3,5 mm

USB-bemenet Micro USB
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