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 1. Vasco Translator

A Vasco Translator olyan eszköz, amely felismeri a beszédet, és még 
hosszú ,bonyolult szövegeket is lefordít, és lefordított mondato-
kat mond ki. A használtnyelvek teljes listájának megtekintéséhez 
keresse fel a gyártó honlapját. A Vasco Translator WiFi vagy GSM 
hálózatot igényel a fordításhoz.

1.1 A forrás - és célnyelv kiválasztása

Érintse meg a zászlót, hogy láthassa az 
elérhető nyelvek listáját. Húzza fel vagy 
le a képernyőt, hogy megtalálja a kívánt 
nyelvet. Érintse meg a nyelv nevét annak 
kiválasztásához.

A nyelv megváltoztatása a mondat fordítás 
után azt eredményezi, hogy  újra át kell for-
dítani egy másik nyelvre.

Ez a funkció különösen hasznos, ha gyors 
fordításra van szükség több nyelvre.
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1.2 Hangfelismerés

Ezzel a gombbal   írhat be szöveget a 
beszédfelismerés technológiájával. A szö-
veg beírásához nyomja meg a gombot, 
majd amikor a hang hallható, egy tónus-
ban,tiszta hanggal, kb. 15 cm távolságban 
a beszédkészüléktől.

A beszéd befejezése után a fordítás auto-
matikusan elindul. A fordítás körülbelül két 
másodpercet vesz igénybe. 

Az ikon  azt jelenti, hogy a beszédfel-
ismerés nem érhető el a kiválasztott nyel-
ven, és a billentyűzet segítségével be kell 
írnia a szöveget.

FIGYELEM: A fordítás minősége rosszabb lehet hangos háttérza-
jok mellett!

1.3 Manuális Szövegbevitel

Használja a szövegdobozokat a szöveg beviteléhez. Érintse meg a 
fenti vagy a lenti szövegdobozt a virtuális billentyűzet előhívásához. 
Gépelje be a kívánt szöveget. Hagyja jóvá azt az „Enter” gomb meg-
nyomásával a fordítás megkezdéséhez.

A billentyűzet nyelvét a “Space” gomb hosszas lenyomásával tudja 
megváltoztatni. Ékezetek használatához nyomja meg és tartsa 
nyomva a kiválasztott betűt, majd válassza ki a kívánt jelet. 
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A szövegdobozt ki lehet nagyítani. Ehhez érintse meg a nagyító 
ikont. A kinagyított képernyő bezárásához pedig nyomja meg  
a “Vissza” gombot.

A kiválasztott eszközökön szövegeket írhat be a fordítóval biztosí-
tott billentyűzet segítségével. 

1.4 Kiejtés
A készülék automatikusan fogja kiejteni a lefordított mondatokat, 
kivéve, ha a funkció le van tiltva az alkalmazás beállításaiban (lásd: 
12. oldal), vagy a nyelv nem áll rendelkezésre a kiválasztott nyelven.

A gomb  megnyomása újra kijelenti a lefordított szöveget. 

Az ikon  azt jelzi, hogy a nyelv nem áll rendelkezésre az adott nyel-
ven. A gomb inaktív. 

1.5 Törlés
Ezzel a gombbal   törölheti a beírt szöveget.

Nyomja meg a “Törlés” gombot az egész szöveg törléséhez. Betűk 
vagy szavak törléséhez használja a “Backspace” billentyűt.

1.6 Menü
 A menü  megjelenítéséhez nyomja le vagy mozgassa a képer-
nyőt balról jobbra.

1.6.1 Fordító

A Fordítás lapon a Vasco Translator alkalmazás fő képernyőjére jut.
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1.6.2 Fotó Fordító

A Fotó Fordító lehetővé teszi szövegek felismerését és lefordítását. 

Nyomja meg  vagy csúsztassa jobbra a képernyőt a Vasco 
Translator menü megjelenítéséhez, majd válassza a Fotó Fordító  
lehetőséget.

Nyomja meg a „Galéria” gombot a készülék 
memóriájában tárolt kép kiválasztásához, 
vagy válassza a „Kamera” (Fényképezőgép) 
lehetőséget egy új fénykép készítéséhez.

Irányítsa a fényképezőgépet a tárgyra 
úgy, hogy minden szöveg látható legyen 
a képernyőn.

Ha a fényképezőgép automatikusan állítja 
be a fókuszt, nyomja meg az exponáló 
gombot.

A fénykép kivágásához nyomja meg a  
gombot. 

Új kép készítéséhez nyomja meg a  
gombot. 

Nyomja meg a “Szöveg fölismerés” gom-
bot, és várjon néhány másodpercet.



9

A felismert szöveget bárhol megérintve 
szerkesztheti.

A fordítás elindításához nyomja meg  
a „Fordíts” gombot.

Az új ablakban nyomja meg a nyelv nevét 
a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg 
az „Fordíts” gombot. 

A szöveg lefordításra kerül a választott 
nyelven a Vasco Translator alkalmazással

A fordító automatikusan hangosan 
elmondja a lefordított szöveget.

 

Ha úgy dönt, hogy kiválaszt egy képet a galériából, ismételje meg  
a fenti lépéseket.

Nyomja meg  a „Beállítások” gombot a szövegfelismerés pontos-
ságának kiválasztásához.
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1.6.3 Előzmények
A fordítási előzmények megtekintéséhez, módosításához vagy tör-
léséhez nyissa meg a menüt, és nyomja meg a Előzmény gombot. 

Egy adott kifejezés megjelenítéséhez az 
alkalmazás főablakában csak nyomja meg 
a kiválasztott fordítást.

A kijelölt fordítás vagy a teljes előz-
mény törléséhez nyomja meg a gombot  

, jelölje meg  kijelölt mondatot 
vagy az „összes kijelölése” mezőt, majd 
nyomja meg a gombot  és erősítse 
meg 

A kiválasztott fordítás nagyításához egy-
szerűen nyomja meg a gombot  .

A fordítások megosztásához válasszuk ki 
azokat, majd nyomjuk meg  és válasz-
szuk ki az alkalmazást.

1.6.4 Számláló

A fordítás számláló lehetővé teszi a GSM 
és a WiFi rendszereken keresztül fordítások 
számának nyomon követését. 

A kijelölt számláló nullázásához nyomja 
meg a gombot  és nyugtázza a nullázást 
a „Számlálók törlése” 
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1.6.5 Hasznos Mondatok
A leghasznosabb kifejezések készletét tartalmazó gyűjtemény.

Az indítás után, megjelenik a nyelvi párbeszédablak.

Az első jelölőnégyzet az a nyelv, amelyben a kifejezést a készülékbe 
írják.

A második jelölőnégyzet az a nyelv, amelyre a kifejezést lefordítják.

Ha megnyomja a „Keresés” gombot, megjelenik a billentyűzet. Írja 
be a mondatot a billentyűzetről. 

A beírt szöveget törölheti a gomb megnyomásával .

Miután beírta a szöveget, megjelenik a javaslatok listája. Válasszon 
ki egy mondatot a listából. A fordítás automatikusan megjelenik a 
képernyő közepén.

A lefordított frázis meghallgatásához nyomja meg  . 

1.6.6 Konverzáció

A “Konverzáció” lehetővé teszi a párbeszédet idegen nyelven.

A lefordított frázis meghallgatásához 
nyomja meg - zászlót. 

Beszélgetés indításához nyomja meg a 
«START» gombot. Amikor megjelenik a 
szimbólum , nyomja meg a kiválasz-
tott zászlót.

Amikor a jelző szimbólumra változik , 
mondja ki a mondatot.



12

Tolmácsolás 2 másodpercig tart. A készü-
lék azonnal elmondja a fordítást, és az ikon 
megváltozik  megváltozik  .

A beszélgetés folytatásához nyomja meg 
ismét a képernyő alján lévő zászlók egyikét. 

A kiválasztott fordítás nagyításához nyomja 
meg a nagyító ikont.

A kiválasztott mondat ismételt meghallga-
tásához nyomja meg a fordító gombot vagy 
vonalat  .

Amikor megnyomja a készülék «vissza» 
gombját, a fordítás automatikusan elmenti 
az alapértelmezett nevet: a beszélgetési 
nyelvet és annak dátumát.

Név megváltoztatásához vagy egy beszél-
getés törléséhez nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva a gombot, amíg meg nem jele-
nik a beszélgetési beállítások ablak. 
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1.6.7 Kiegészítők

A „Tartozékok” fül segítségével olyan eszkö-
zöket csatlakoztathat és konfigurálhat, ame-
lyek Vasco tolmácsmunkával működnek, 
fizikai billentyűzettel vagy fülhallgatóval.

A kiválasztott eszköz csatlakoztatásához 
kapcsolja be a Bluetooth funkciót , 
majd nyomja meg a név melletti gombot 

.

A kiválasztott tartozékok csatlakoztatá-
sáról a mellékelt használati útmutatóban 
olvashat. 

1.6.8 Beállítások 

Fordító beállításai

Folyamatos fordítás 

Ez az opció reális időben használatos. A folyamatos tolmácsolás 
több adat tarolását kívánja meg. Amennyiben nem szeretnél maga-
sabb költségeket,jelöld be a WiFi vagy soha felkínált lehetőséget!

•  Mindig

•  Csak WIFI 

•  Soha

Kiejtési beállítások

Automatikus kiejtés

•  Engedélyezd

•  Ne engedd



14

Beszéd sebessége - lehetővé teszi a beszéd félgyorsítását vagy 
lélassítását.

Betűméret - Mozgassa a csúszkát balra vagy jobbra a betűméret 
csökkentéséhez vagy növeléséhez. 

Egyéb

Kínában vagyok - Ez az opció lehetővé teszi a beszédfelismerés hasz-
nálatát angol nyelven Kínában. 

Az alkalmazásról -  a használati feltételek és a készülék verzióinfor-
mációinak megjelenítése. 

 2. Sygic
A Vasco Traveler készülék az egyik legjobb és legpontosabb navi-
gációs szoftverrel van ellátva. A navigáció internet kapcsolat nélkül 
is működik. Ha azt az üzenetet látja, hogy “Enter the Product Code”, 
vagyis gépelje be a készülék kódját, akkor a kért kódot a védőtok 
belsejében, a dobozban, vagy a készülék hátlapjának belső oldalán 
találja meg.

Ahhoz, hogy a navigáció megfelelően működjön, győződjön meg 
róla, hogy a GPS aktív és a WiFi ki van kapcsolva. A Vasco Traveler 
menüsorból válassza ki a WiFi / DATA / GPS / BT / HOTSPOT kapcso-
lódásokat mutató menüt, és itt aktiválja a GPS ikont.

Amikor először a Navigáció és GPS menübe lép, a nyelv még angol 
lesz. Ennek megváltoztatásához érintse meg a képernyő bal felső 
sarkát, itt lépjen a “Settings”, ezen belül a “Regional” menüpontba. 
Itt beállíthatja a “Voice” vagyis a GPS beszéd nyelvét, és a GPS nyel-
vét (Language) is. Válassza ki a magyart a listából. 
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2.1 Főképernyő

Navigálás célállomásra - Ahhoz, hogy megadjon egy úticélt, lépjen a 
Navigálás célállomásra menüpontba. Érintse meg a piros gombostű 
területét, aztán a zöld pontot, hogy magadja a kiindulási pontot. 
Több lehetséges módja van a kiindulási pont és az úticél meghatá-
rozásának. Kiválaszthatja az országot, irányító számot, utcanevet és 
házszámot adhat meg manuális bevitellel, vagy megvárhatja a GPS 
jelet és a helymeghatározást

Gyors keresés - Megadhatja a város vagy falu nevét, ahova sze-
retne eljutni, ez gyorsabb keresést tesz lehetővé. 

Előzmény - Az Előzmény menübe lépve az előzőleg beírt, illetve 
leutazott útvonalak jelennek meg. Innen is kiválaszthatja aktuális 
útvonalát/úticélját. Az előzmények a Útikalauz menüből is elérhe-
tőek.  

ÉP az útvonalon - válasszon útvonalat az Érdekes pontok (benzin-
kút, pihenőhely, kórház… stb.) alapján. A kék ikonok a kategóriát 
mutatják. A hosszabb lista eléréséhez nyomja meg  ikont.

Kedvencek - Itt tárolhatja kedvenc úticélokat és útvonalakat, és 
használhatja később azokat. Eléréséhez érintse meg  ikont

Kontaktusok - A kontaktusokat is használhatja az útvonal meg-
adásához. Érintese meg a könyvet ábrázoló ikont, és válasszon a 
kapcsolatok közül .

GPS koordináták - A cél meghatározásához adja meg a célállomás 
földrajzi koordinátáit.

Otthon - Az előre begépelt otthoni cím lehetővé teszi a gyorsabb 
navigációt. Lépjen a Menübe és válassza ki az Otthon alpontot.

Munkahely - Az előre meghatározott munkahelyi cím lehetővé 
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teszi az útvonal gyors betöltését. Lépjen a Menübe és válassza a 
Munkahely alpontot.

Válasszon térképről - A kiindulási pont megadásához érintse meg 
a térképen azt a pontot, ahová szeretne eljutni, majd nyomjon a 
Kiválasztás gombra

2.2 Útvonal

A navigáció lehetővé teszi, hogy megváltoztassa az útvonal.

A meghatározáshoz lépjen a Navigáció” menübe. Miután az úticélt 
begépelte, az útvonalat betölti és a képernyőn megjeleníti a készü-
lék.

Alternatív útvonal - Opcionálisan megjeleníttetheti az alternatív 
útvonalakat is. Itt maximum három útvonal közül választhat. A kivá-
lasztott útvonal lesz megvilágítva.

Nyomjon a Start - ra a navigáció elindításához.

Köztes úticél - válasszon ki egy pontot a térképről és nyomjon a Köz-
tes úticél-ra.

Húzd és dobd - Az útvonal megváltoztatásához érintsünk meg egy 
pontot a térképen, majd tartsuk ujjunkat az adott ponton amíg egy 
szürke gombostű meg nem jelenik. Aztán húzza azt az új úticélra és 
engedje el. Az útvonal újra be fog tölteni. 

2.3 Gyors menü
A navigáció alatt érintse meg a képernyőt bárhol, hogy elérje a gyors 
menüt. Várjon amíg a navigáció meghatározza az Ön helyzetét.

Útvonal törlése - Kitörli az aktuális útvonalat

Hang / Némítás – Némítani lehet vagy a hangot visszaállítani.

Gyaloglásra váltás - Autós naivágálásról gyalogosra válthat.
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Közelemben - A közelben lévő ÉP pontokat jeleníti meg. 

Bemutatás - Megmutatja a kijelölt út szimulálását.

2.4 Menü

A 

mów odtwarzaj wyczyść

mów odtwarzaj wyczyść

DATA  ikon megérintésével érhető el. A képernyő jobb oldali 
megérintésével is elérhető a menü fül.
Belépés - Lehetősége van egy ingyenes fiók létrehozására a Sygic 
store-ban.   

Sygic Store - Lehetőség újabb/több funkció megvásárlására.

Térképek kezelése – Letölthet új térképeket és törölhet is közülük. 

Beállítások - A beállítás menü a testreszabás lehetőségét biztosítja

Térkép - A beállítások testre szabása

• Érdekes pontok

• Autozoom

• Vezetés 2D módban

• Térkép részletek

Útvonaltervezés 

• Fizetős utak

• Földutak

• Autópályák

• Kompok

• Útvonaltervezés

legrövidebb útvonal, gazdaságos útvonal
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Regionális

• Nyelv

• Távolsági mértékegységek

• Időformátum

• GPS koordináták

Értesítések és hangok - Bekapcsolás/Kikapcsolaás

• Hang

• Útszámozások

Hang - Kiválaszthatja a beszédhang nyelvét

• Traffipaxok

• Sebességhatárok

• Forgalom információk

• Éles kanyar figyelmeztető

• Vasúti átkelő

• Jobb útvonal

• Bluetooth

Megjelenítés

• Szín séma - Nappali / Éjszakai Automatikus beállítás  (időzóna 
alapján)

• ÉP az útvonalon - Válasszon a megjelenített Érdekes Pontok 
közül

• Információ fül - Információk testreszabása

• Sávmutató
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• Közlekedési tábla információ

• Kereszteződés nézet

• Aktuális út neve

• Secondary Instruction Mode

• Közlekedési események

• Térkép forgatásának engedélyezése

• Teljes képernyő

• Párbeszéd ablak automatikus zárása

• Parkoló asszisztens

2.5 Gyors keresés
A gyors keresés segít abban, hogy a navigációban gyakran használt 
funkciókat, és kedvenc helyeket gyorsan és könnyen el tudja érni a 
menüből.

Otthon – nyomja meg hogy beállítsa otthoni címét

Munkahely – nyomja meg, hogy beállíthassa a munkahelyi címét

Útikönyv – elmenti az információkat a megvalósult utazásokról, és 
megmutatja a kedvenceket

SOS – lehetővé teszi a gyors segélyhívást, vagy segít megtalálni a 
legközelebbi kórházat, rendőrséget, gyógyszertárat, vagy benzin-
kutat.

HUD – kivetíti a navigációt a szélvédőre

Fedélzeti kamera – A navigáláció használata során felveszi az utat 
az eszköz kamerájával. Sípszó után kezdődik a felvétel. Ha a Fedél-
zeti kamera ikont megérinti, a felvétel megáll és elmentésre kerül a 
galériába.
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 3. Telefon
A Vasco Traveler telefonként is használható. A beépített SIM kártya 
lehetővé teszi az ingyenes hívásfogadást világszerte.

3.1 Bejövő hívások

Hívásfogadáshoz érintse meg a telefon ikont, majd húzza el jobbra. 
Immáron a világ több, mint 160 országában ingyen fogadhat hívá-
sokat. A részletes díjtáblázat megtekintéséhez látogasson el a 
www.vasco-electronics.com weboldalra.

3.2 Kimenő hívások

 Hívás eseteben , nyomd meg a gombot  , írd be a számot és 
nyomd meg a gombot .

Amennyiben a gyári SIM kártyán keresztül kezdeményez hívást, a 
telefonszámot az ország előhívószámával adja meg (pl: +44 223 …). 
A kapcsolat azonnal megszakad, majd egy kis idő elteltével bejövő 
hívást kap. Fogadja, és várjon a mobilkapcsolatra.

FIGYELEM! A kimenő hívások költsége tart1zkodási országonként 
eltérő lehet. Tudjon meg többet és látogasson el a  
www.vasco-electronics.com weboldalra.

 4. Személyek
Az alkalmazás lehetővé teszi a partnerek hozzáadását és kapcsola-
tok megtekintését. 
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 5. Útikönyv
Az „Útikönyv” alkalmazás országok, városok, és egyéb helyek hatal-
mas tárházát tartalmazza világszerte. Az alkalmazás használata nem 
igényel Internet kapcsolatot.

A Vasco Traveler Premium különböző városok és helyek útikönyvei-
nek gazdag adatbázisával rendelkezik. Az útikönyvek angol, lengyel, 
francia, olasz, német, spanyol, orosz nyelven állnak rendelkezésére. 
Akár Łódźba, akár Londonba, akár Mogadishuba készül, a Vasco Tra-
veler Premium segít gyakorlati információkkal szolgálni ezekkel a 
városokkal kapcsolatban és mindezt Internet hozzáférés szükséges-
sége nélkül! 

Az alkalmazás elindításakor megjelenik az applikációs főképernyő. 
Népszerű cikkek részletei és az útikönyvek általános információi lát-
hatók itt.

Helyek keresése

Az adatbázisból való kereséshez kezdje el begépelni a hely nevét a 
nagyítóval ellátott szövegdobozba. Az adatbázis kontinensek, orszá-
gok, régiók, városok, faluk és egyéb helyek információit tartalmazza.

A szövegbevitel kezdetekor ajánlott helyeket fog kapni. A kiválasz-
tott helyről szóló cikkhez érintse meg annak nevét. Ha az applikáció 
nem mutatja a kiválasztott információt, használjon többféle megne-
vezést, vagy keressen régió szerint, vagy államokban, ahol a kívánt 
hely megtalálható.
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FIGYELEM! A cikkek olvasása közben előfordulhatnak külső webol-
dalakra mutató linkek. Kérjük figyeljen arra, hogy a GSM hálózaton 
keresztül történő Internetes böngészés az egyenleg gyors lemerü-
lését okozhatja.

 6. Segélyhívó számok

A Vasco Traveler egy olyan terjedelmes listával van ellátva, mely a 
világ összes országának segélyhívó számait tartalmazza.

Segélyhívószám kereséséhez érintse meg a menüt és válassza ki az 
országot, melyben tartózkodik.

Az kiválasztott ország segélyhívószámainak listáját fogja látni. 
Érintse meg a kívánt telefonszámot a hívásindításhoz.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA! A segélyhívószámok érvényességüket 
veszthetik. Utazás előtt kérjük ellenőrízze a számokat.

 7. Nagykövetségek

A Vasco Traveler a világszerte megtalálható nagykövetségek terje-
delmes adatbázisával van ellátva.

Nagykövetségének megtalálásához érintse meg a menüt és válasz-
sza ki nemzetiségét.
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Majd válassza ki az országot, melyben tartózkodik.

Látni fogja a nagykövetség adatait a kiválasztott országban. Érintse 
meg a telefonszámot annak hívásához, érintse meg az e-mail címet 
elektronikus üzenet küldéséhez, érintse meg az Internetes oldalt, 
hogy a nagykövetség honlapjára navigálhasson vagy érintse meg a 
címet, hogy megkapja a navigációs program instrukcióit (a navigá-
ció verziójától függően)

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA! Az adatbázis érvényességét vesztheti. 
Utazás előtt kérjük ellenőrízze az adatokat.

 8. Egység Átalakító

Használja az Egység Átalakító alkalmazást valuták, hosszúság, tömeg, 
nyomás, sebesség, hőmérséklet és térfogat egységek átváltásához.

Érintse meg a felső, kék színű dobozt az átválatni kívánt egység 
kiválasztásához.

Vigye be a számot a bal oldali fehér színű dobozba, és látni fogja az 
átváltott értéket a jobb oldali fehér dobozban.

FIGYELEM! Az alkalmazás automaikusan letölti az aktuális valuta 
árfolyamot. Manuálisan is beviheti az árfolyamot. Ehhez pipálja be 
“Az árfolyam kézi bevitele” dobozt. A mértékek nevei eltűnnek. A 
konverter ekkor megszorozza a bal oldali dobozban lévő számot a 
manuálisan bevitt értékkel. Az eredmény a jobb oldali dobozban fog 
megjelenni.
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 9. SOS 
Az SOS funkció lehetővé teszi SOS üzenet küldését egy előre beállí-
tott telefonszámra egy előre beállított szöveggel.

Az alkalmazás első használatának alkalmával be kell állítania azt a 
telefonszámot, amelyre a későbbiekben szeretné elküldeni az üze-
netet. Az aktuális GPS koordináták elküldéséhez a “hely hozzáadása” 
részt is ki kell pipálni.

Az SOS üzenet elküldéséhez nyomja meg a piros “SOS küldés” 
gombot.

Az előre beállított telefonszámot bármikor módosíthatja, a “Telefon-
szám és szöveg szerkesztése” gombra kattintva.

 10. Időjárás
A parancssorban a zóna védelem alatt áll a podróżników. A rendel-
kezésre álló információk a jelenlegi találatokról a lehető legmegfe-
lelőbbek. A készülék automatikusan letölti a tartózkodási helyének 
aktuális időjárását, feltéve, hogy a készülék GPS-je be van kapcsolva 
és nagy pontossággal van beállítva. Kapcsolja be a GPS-t, és meg-
változtathatja annak pontosságát az eszköz beállításaiban a „Hely” 
részben. 

Hozzáadhat helyeket az érintőképernyő billentyűzetével.



25

Új hely felvételéhez nyomjuk meg a gombot , írjuk be a város 
nevét  és nyomjuk meg  az érintőképernyő billentyűzetet.

Ahhoz, hogy ellenőrizze az időjárás előrejelzését egy másik helyre 
 , nyomja meg a gombot ,majd lépjen be egy másik városba, 

és nyomja meg újra  . 

Az alkalmazás emlékeztetőt ad a beírt városokról.

Funkciók

•  helyek hozzáadása és módosítása

•  Celsius foktól fok fahrenheitig

•  időjárás-frissítés a kiválasztott helyre 

 11. Üzenetek
Az SMS alkalmazás rövid szöveges üzenetek küldését és fogadását 
teszi lehetővé.

 12. Kamera
Érintse meg a “Kamera & Galéria” lehetőséget az almenü 
megtekintéséhez.
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A készülék elülső és hátsó kamerákkal * van ellátva. Minden kép a 
Galériába kerül mentésre.

Fénykép készítéséhez nyomja meg a  gombot

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg két ujjal a képernyőt, 
majd húzza össze vagy szét ujjait

A kamerák váltásához* nyomja meg a  gombot *

Video készítéséhez nyomja meg a  gombot

A beállításokhoz nyomja meg a  gombot

* modelltől függően elérhető

 13. Galéria
Minden fényképezővel készített kép a Galériában kerül mentésre. A 
fotók közti böngészéshez érintse meg a Galériát.
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14. Böngésző

Az Böngésző alkalmazás lehetővé teszi a weboldalak böngészését.

FIGYELEM! Egyes webhelyek nagy mennyiségű adatot tölthetnek 
le. A WiFi hálózathoz való csatlakozás után javasoljuk az internet 
használatát.

A webcím, a keresési kifejezés vagy a szó megadásához kattintson 
a keresési mezőre. Ezután írja be a szöveget az érintőképernyő bil-
lentyűzetével. A kiválasztott oldal megnyitásához vagy a keresési 
eredmények megjelenítéséhez nyomja meg az érintőképernyőn az 
„OK” gombot.

A böngészőbeállítások megadásához kattintson a gombra . 

Ha egy oldalt szeretne hozzáadni a könyvjelzőkhöz, lépjen be a beál-
lítások közé, majd nyomja meg a gombot  . 

A könyvjelzők megtekintéséhez nyomja meg  a képernyő alján.

Az ikon  mutatja az aktuálisan megnyitott kártyák számát. 

Nyomja meg őket.

Új lap megnyitásához nyomjuk meg a gombot , majd írjuk be a 
beállításokat és válasszuk az „új kártya” lehetőséget . 

A lap bezárásához az aktuálisan megnyitott lapokat jelenítse meg a 
gomb megnyomásával  , majd nyomja meg  vagy csúsztassa 
a kártyát balra vagy jobbra. 

Az összes kártya bezárásához lépjen a beállításokra, és válassza az 
„Összes kártya bezárása” lehetőséget.
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A történet megtekintéséhez érintse meg  a képernyő alján, majd 
válassza a „teljes történet megtekintése” lehetőséget, vagy írja be a 
beállításokat, és válassza a „történelem” lehetőséget.

 15. Számológép
A készülékek típusától függően a számológép alkalmazás egy vagy 
két panellel is elérhető. Az egypaneles alapverzió lehetővé teszi 
az egyszerűbb matematikai műveletek elvégzését. A haladó panel 
eléréséhez nyomja meg a “Menü” ikont. 

 16. Óra
Az Óra a jelenlegi időt és dátumot mutatja. Beállíthat ébresztést, 
megtekintheti a világórát, és időzítőt használhat.

 17. Gyógyszer Emlékeztető
Ez az alkalmazás segít ütemezni a gyógyszerszedés időpontjainak 
beállításait. A Gyógyszer Emlékeztető használatával könnyen kezel-
heti orvosságait. 

Érintse meg a  gombot, hogy láthassa az alá bbi opciókat:

• Név – üsse be a gyógyszer nevét
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• Leírás – írja be a gyógyszer jellemzését, amit érdemes megje-
gyezni róla

• Emlékeztető dátuma – állítsa be az emlékeztető kezdetének 
dátumát 

• Emlékeztető gyakorisága – állítsa be milyen gyakran kell szed-
nie a gyógyszert

• Emékeztető órák – állítsa be az emlékeztetők időpontjait 

• Szín – állítson be színt a gyógyszerhez

• Hang – állítson be hangot az emlékeztetőhöz

• Mentés – mentse el az emlékeztetőt

Érintse meg az emlékeztető nevét annak szerkesztéséhez vagy 
törléséhez

Látni fogja az új emlékeztető hozzáadása képernyőt. Érintse meg 
bármelyik mezőt a szerkesztéshez.

Érintse meg a  jelet és látni fogja a piros ikonokat az egyes 
gyógyszerek mellett.

Érintse meg a  jelet a kiválasztott emlékeztető törléséhez.

 18. Teendők
A Teendők segít ütemezni feladatait.

Kategóriák

• Érintse meg a  jelet új kategória létrehozásához.
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• Érintsen meg egy mappát, hogy a kiválasztott kategóriába 
léphessen.

• Érintse meg a  jelet, és válassza ki a törölni kívánt 
kategóriát.

Feladatok

• Érintse meg a  jelet új feladat létrehozásához.

• Érintse meg a nevét, hogy szerkeszthesse az adott feladatot.

• Érintse meg a nevét és a “Törlés”-t a feladat törléséhez.

 19. Naptár
Az applikáció lehetővé teszi a napok, hónapok nézetét és események, emlé-
keztetők létrehozását.

 20. YouTube
A YouTube egy népszerű videomegosztó szolgáltatás. Kérjük figyel-
jen arra, hogy az alkalmazás használata Internet kapcsolatot igényel, 
és az esetlegesen letöltött video fájlok nagy adatforgalmat igényel-
hetnek. Az alkalmazást WiFi hálózaton keresztül ajánlott használni.
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 21. E-mail
Lehetővé teszi, hogy hozzáférjen saját fiókjához. A levelezés beállítá-
sának céljából adja meg E-mail címét és jelszavát, valamint a kimenő 
és bejövő POP3 és SMTP mail szervereket. Amennyiben nem ismeri 
ezeknek a szervereknek a nevét, lépjen kapcsolatba a postafiók 
szolgáltatójával.

 22. Gmail
A Gmail egy ingyenes levelezőprogram szolgáltatás, mely a Goog-
le-höz tartozik. A Gmail használatának elengedhetetlen feltétele a 
Google fiók megléte.

 23. Számlaegyenleg

A számlaegyenleg lekérdezéséhez érintse meg a készülék főképernyő-
jén található “Frissíts” opciót .

A számlaegyenleget híváskezdeményezéssel is lekérdezheti. Csak tár-
csázza a számot és látni fogja a képernyőn az egyenleginformációt.
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 24. Play Store
A Play Store egy olyan online bolt, amiben Android operációs rend-
szerhez való alkalmazások, játékok, zenék, újságok, filmek és TV 
programok találhatók. A bolt a Google-höz tartozik, és fizetős, vala-
mint ingyenes applikációkat is tartalmaz.

Első használat
A Play Store-ból történő vásárláshoz Önnek rendelkeznie kell Google 
fiókkal. Ha rendelkezik vele, érintse meg a “létezik” gombot és jelent-
kezzen be. Ha nem rendelkezik Google fiókkal, hozzon létre egyet.

Bolt
A boltban található alkalmazások közti kereséshez érintse meg a 
nagyító ikont a képernyő tetején. Kérjük, tartsa észben, hogy a Play 
Store használata Internetkapcsolatot igényel. Használata Wifi háló-
zaton keresztül ajánlott.

Egyéb beállítási opciók megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

FIGYELEM! A Vasco Electronics nem vállal felelősséget azon appli-
kációk helytelen működéséért, melyek harmadik személy tulajdo-
nában vannak.

 25. Hangrögzítő
Ez az alkalmazás lehetővé teszi hangok rögzítését és a felvételek 
visszajátszását.
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 26. Videók
Az alkalmazás lehetővé teszi a médiafájlok lejátszását. Támogatja a 
legnépszerűbb audio és video formátumokat. 
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