Omni Dictionary

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

PODSTAWOWE IKONY
= Nagranie wymowy zostało wybrane i gotowe do odtworzenia.
= Nagranie wymowy nie zostało wybrane Naciśnij przycisk
aby
wybrać.
= Wymowa komputerowa została wybrana i jest gotowa do odtworzenia.
= Wymowa komputerowa nie została wybrana. Naciśnij przycisk
aby wybrać.
= Wymowa jest niedostępna.
= Zapis fonetyczny
KLAWISZE WYMOWY
Klawisze wymowy
. Naciśnij przycisk, aby usłyszeć wymowę
Góra/dół
Naciśnij, aby wybrać linię w górę/w dół lub przejść do dostępnej opcji
głosowej.
Wymowa alternatywna
Naciśnij klawisz ALT, a następnie GŁOŚNIK, aby usłyszeć wymowę komputerową
zamiast wymowy lektora.
Dopasowanie wymowy
Naciśnij klawisz SHIFT, a następnie GŁOŚNIK, aby nagrać swoją
wymowę i porównać z lektorem.
Regulacja głośności
Przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciśnij klawisz
zwiększyć głośność.

, aby

. Przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciśnij klawisz
zmniejszyć głośność

, aby

Dostosuj szybkość wymowy
Przytrzymaj klawisz ALT i naciśnij klawisz
szybkość wymowy.
Przytrzymaj klawisz ALT i naciśnij klawisz
szybkość wymowy.

,aby zwiększyć

, aby zmniejszyć

ZASILANIE
• Tłumacz zasilany jest przez 2 baterie AAA (do tłumacza dołączono dwie
jednorazowe baterie alkaliczne).
• Tłumacz może również pracować po podłączeniu do komputera poprzez port
USB. Uwaga: Baterie nie ładują się przez USB!
• Tłumacz można obsługiwać za pomocą kabla mini USB i jest kompatybilny z
dostępnymi na rynku telefonami komórkowymi.
• Gdy baterie są blisko rozładowania na wyświetlaczu pojawi się
. Należy
wtedy wymienić baterie.
• Tłumacz należy wyłączyć przed wymianą baterii.
• Nie należy używać różnych typów baterii oraz baterii używanych.
• Upewnij się, że baterie są poprawnie ułożone w urządzeniu.
• Zawsze usuwaj rozładowane baterie z urządzenia.
• Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia związanych z wyciekiem z baterii, wymieniaj
baterie raz na 6 miesięcy.
• Nie narażaj baterii na źródło ciepła.

RESETOWANIE URZĄDZENIA
Jeżeli klawiatura nie odpowiada, lub wyświetlacz nie wyświetla obrazu, należy
zresetować tłumacz.
Wyłącz tłumacz i usuń baterie. Po około 1 minucie włóż baterie lub użyj cienkiego
obiektu i naciśnij przycisk reset.
Uwaga: Aby upewnić się że ostatnie zmiany nie zostały utracone (ustawienia,
ulubione, itp.), należy wyłączyć urządzenie przed usunięciem baterii.
KARTA MICRO-SD I USB
1. Czytnik kart Micro-SD znajduje się z boku urządzenia. Karta Micro-SD (zestaw nie
zawiera karty) może być używana do przesyłania danych do urządzenia.
Uwaga: Należy wyłączyć urządzenie, przed włożeniem lub wyjęciem karty
Micro-SD. W przeciwnym wypadku ustawienia nie zostaną zapisane.
2. Podłączenie urządzenia poprzez kabel USB do komputera służy pobieraniu plików
tekstowych, lub aktualizowania oprogramowania (jeśli pojawią się aktualizacje).
Urządzenie jest kompatybilne tylko z systemem Microsoft Windows.
KLAWISZE FUNKCYJNE

1.
：przycisk On/Off. Tłumacz posiada funkcję automatycznego wyłączania
(3, 5 lub 10 minut). Czas ten można ustawić naciskając „NARZĘDZIA → Odciąć
czas”. Domyślny czas automatycznego wyłączania do 5 minut.
2.

： Główne menu językowe.

3.

： Język menu. Naciśnij, aby zmienić język menu.

4.
：Ustawienia i narzędzia: konfiguracja systemu, kalkulator, konwerter
walut, jednostek miar i wag, odtwarzacz MP3, gry, wzory naukowe, czytnik plików
tekstowych, instrukcja obsługi.

5.
6.
7.

：.Naciskaj aby powiększyć lub pomniejszyć czcionkę.
： Spacja
：Menu tłumaczenia tekstu, klawisz funkcyjny.

a) Ta funkcja pozwala na wpisanie dowolnych słów zwrotów i zdań.
b) W zależności od ekranu, funkcjonalność tego przycisku może się zmieniać.
Opcje znajdują się w dolnej części ekranu.

8.

： Menu słownika, klawisz funkcyjny.

a) Ta funkcja pozwala na wyszukiwanie pojedynczych słów i zwrotów w
dostępnych słownikach.
b) W zależności od ekranu, funkcjonalność tego przycisku może się zmieniać.
Opcje znajdują się w dolnej części ekranu.

9.

： Nauka języka, klawisz funkcyjny

a) Zawiera kilka narzędzi i lekcji do nauki danego języka.
b) W zależności od ekranu, funkcjonalność tego przycisku może się zmieniać.
Opcje znajdują się w dolnej części ekranu.

10.
： Odmiana czasowników, rzeczowników i przymiotników, klawisz
funkcyjny.
W zależności od ekranu, funkcjonalność tego przycisku może się zmieniać. Opcje
znajdują się w dolnej części ekranu.

11.
： Przykładowe zdania, klawisz funkcyjny.
W zależności od ekranu, funkcjonalność tego przycisku może się zmieniać. Opcje
znajdują się w dolnej części ekranu.

12.

：

a) Duże litery. Naciśnij lub przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciśnij literę, aby
uzyskać dużą literę.
b) W tłumaczeniu tekstu, naciśnij lub przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciśnij
klawisz

13.

, aby podświetlić dwa lub więcej wyrazów.

：

a) àê- Klawisz akcentów. Naciśnij wybraną literę, a następnie naciśnij przycisk
„Akcent” aby wpisać literę akcentowaną. Na przykład naciśnij „o”, a następnie

klawisz

aby uzyskać „ó” itd.

b) ALT-alternatywa. Naciśnij klawisz aby:
● Przełączyć metodę wpisywania (jeżeli dostępne).
● Przełączyć głos komputerowy.
● Przełączyć się do innych alfabetów.
● Przewijać między dwoma językami
na przykład:

14.
Klawisz znaków specjalnych oraz znaku zastępczego i zastępującego
końcówkę wyrazu.

a) (?) Znak zastępczy, jeżeli nie znamy dokładnej pisowni wyrazu, możemy użyć
znaku zastępczego, np. AMA?ING
(*) Znak zastępujący końcówkę wyrazu, np. AMAZ*, jeżeli nie znamy końcówki
wyrazu lub jego dokładnej pisowni, urządzenie podpowiada zakończenie, np.
AMAZE, AMAZED, itp.
b) Ulubione - W trybie „tłumacz” lub „słownik” należy nacisnąć przycisk, aby dodać
bieżące słowo lub zwrot do listy ulubionych.

15.

16.

17.

：Wyjście i powrót do poprzedniego ekranu

：Powrót. kasuje ostatni wpis.

：Głośnik. Naciśnij, aby odsłuchać tekst.
a) Dopasowanie wymowy - naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a za pomocą
klawisza

, nagraj swoją wymowę, aby porównać z nagraniem lektora.

b) Wymowa zastępcza: Naciśnij klawisz ALT, a następnie klawisz

..

Usłyszysz wymowę komputerową, zamiast wymowy lektora.

18.

/

：Przejście do dostępnych opcji głosowych.

a) Regulacja głośności: Trzymając wciśnięty klawisz SHIFT, użyj przycisków
aby ustawić głośność urządzenia.
Użyj klawisz SHIFT i klawisz

do zwiększenia głośności.

Użyj klawisz SHIFT i klawisz

do zmniejszenia głośności.

/

b) Regulacja prędkości wymowy. Przytrzymując klawisz ALT, użyj przycisków
/\

aby ustawić prędkość wymowy.

Użyj klawisz ALT i klawisz

aby zwiększyć prędkość wymowy.

Użyj klawisz ALT i klawisz

aby zmniejszyć prędkość wymowy.

19.
/
：Klawisze nawigacji góra/dół oraz strona góra/dół.
a) W menu wyboru języka naciśnij klawisze, aby zmienić język docelowy.
b) Naciśnij klawisze, aby zmienić stronę.

20.
/
：Klawisze nawigacji lewo/prawo
a) W menu wyboru języka naciśnij klawisze, aby zmienić język źródłowy.
b) W menu „tłumacz,” „słownik” i „nauka” naciśnij klawisze, aby zmienić język dla
wpisywanego tekstu.

21.
：
a) Naciśnij, aby potwierdzić.
b) Naciśnij, aby wybrać słowo.
ALFABET Z AKCENTEM
(Dostępne w niektórych europejskich modelach)
Niektóre języki mają własny alfabet z akcentem. Wystarczy nacisnąć odpowiednią

literę i klawisz

, aby uzyskać informacje o dostępnych znakach.

np. aby otrzymać polskie znaki:

Wybierz literę "e", naciśnij klawisz

, aby otrzymać „ę”.

Wszystkie warianty liter poniżej
Litera <<a>> á à â ä ă ā ã å
Litera <<c>>

ć

ą æ

č ç

Litera <<d>> ď

đ

Litera <<e>> é

è ė ê ë ĕ ē ę

Litera <<g>> ğ

ģ

Litera <<i>>
Litera <<k>>

í
ķ

ì

î

ï

Litera <<l>>

ĺ

ľ

ļ

ł

ī

į

Litera <<n>> ń

ň ñ ņ

Litera <<o>> ó

ò ô ö õ ő ø œ

Litera <<r>>

ŕ

ř

Litera <<s>>
Litera <<t>>

ś
ť

š ş β
ţ

Litera <<u>> ú

ù û ü ū ů ų ű

Litera <<y>>

ý

ÿ

Litera <<z>>

ź

ż ž

ə

MENU START
Naciśnij przycisk

1. Użyj

, aby zmienić język źródłowy i docelowy.

/

, aby wybrać język źródłowy. Użyj

aby wybrać język docelowy i naciśnij przycisk

/

.

2. Widok Start Menu można przełączyć w różnych trybach w USTAWIENIACH.
a) W menu „narzędzia” wybierz „Menu Start”, aby wybrać widok menu.
b) Dostępne opcje widoku: tekst, ikony, tekst i ikony.
c) Aby wybrać opcję widoku wciśnij ENTER.
JĘZYK MENU

Wciśnij
aby wybrać język menu. W przypadku urządzeń wielojęzycznych,
wciskaj przycisk wielokrotnie, aby wybrać odpowiedni język menu.

,

WYMOWA

a)
Obok słów i fraz, które posiadają nagrania lektora, znajduje się ikona
głośnika.
b)
Obok słów i fraz, które nie posiadają nagrania lektora, a wymowę
komputerową znajduje się ikona komputera.
c) Użyj klawiszy

/

, aby poruszać się pomiędzy dostępnymi

nagraniami. Naciśnij klawisz,
aby usłyszeć wybraną wymowę.
d) Aby wysłuchać wymowę jednego lub więcej słów, należy "podświetlić" wybrane
słowa, a następnie nacisnąć przycisk

.

Jak podświetlić słowa?
a) Na ekranie z definicją słowa, naciśnij klawisz
b) Użyj przycisków

/

.

, aby przenieść wyróżnienie na wybrane słowo.

c) Aby podkreślić dwa, lub więcej słów, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a
następnie naciśnij przycisk

.

Zapis fonetyczny
Tłumaczenia w językach zapisywanych w alfabetach innych niż łaciński pokazane są w oryginalnej
pisowni. Dostępny jest także zapis fonetyczny w alfabecie łacińskim.

Dobieranie wymowy (nagrywanie i odtwarzanie)
Ta funkcja pozwala na ćwiczenie poprawnej wymowy.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciśnij klawisz

.

W pierwszej kolejności usłyszysz oryginalną wymowę. Następnie ekran poinformuje,
że nagrywanie rozpoczęto. Po zakończeniu nagrania, naciśnij dowolny klawisz, aby
zatrzymać nagrywanie. Obie wymowy będą odtworzone automatycznie.

NAWIGACJA

= Ikony nawigacji korespondują z klawiszami na klawiaturze.

Klawisze funkcyjne
F1/F2/F3/F4/F5 = Klawisze funkcyjne korespondują z klawiszami na klawiaturze
F1/F2/F3/F4/F5.

.

LISTA SŁOWNIKÓW
1. Zmienia kolejność wymienionych słowników referencyjnych.
2. Pozwala na przeniesienie słowników na początek, lub koniec listy, a także na
wyłączenie słowników, które nie są potrzebne (patrz „ustawienia”).

Można wygodnie przejrzeć wszystkie słowniki po wciśnięciu klawisza

EKRAN POP-UP
Jeśli przejdziesz do dołu ekranu, to ekran Pop-up przypomina jak przeglądać listę
słownika.

Istnieje możliwość wyłączenia okienka pop-up (patrz „ustawienia”)

ULUBIONE I HISTORIA
a) Po wpisaniu słowa lub tekstu, naciśnij

, aby wejść w podgląd.

b) W ekranie podglądu, naciśnij klawisz
aby wejść w menu „ulubione.”
c) W menu „ulubione” można używać klawiszy góra/dół aby wybrać opcję „dodaj do
ulubionych”, „pokaż wszystkie ulubione” lub „pokaż całą historię” (Patrz Ustawienia).
WYSZUKIWANIE KRZYŻOWE
Ta funkcja pozwala na wybranie słowa w podglądzie i szukanie słowa w różnych
słownikach językowych zainstalowanych w urządzeniu. Aby to zrobić, wykonaj
następujące kroki:
Na ekranie Podgląd naciśnij
ponownie
np.: zwrot

. Następnie wyróżnij dowolne słowo i naciśnij

aby zobaczyć inne słowniki językowe dla tego słowa.

ODMIANA I PRZYKŁADY
W ekranie „tłumaczenie”, naciśnij klawisze F4 lub F5 aby zobaczyć odpowiednio
odmiany danego słowa oraz przykładowe frazy.
np. angielsko-rosyjski

Koniugacja czasownika

F4 =Odmiana/Koniugacja czasowników
Przykładowe zwroty
Słownik angielsko-rosyjski

Symbole wieloznaczne
Aby uzyskać więcej wyników można użyć znaku zastępczego.
? = Dowolna nieznana litera
* = Więcej nieznanych liter
Na przykład: 'AMA?ING aby znaleźć ”amazing”, AMAZ*' aby znaleźć "amaze" lub
"amazed".

KONWERSJA LICZB NA SŁOWA
Urządzenie pozwala na wpisywanie liczb w języku angielskim. W trybie tłumaczenia
tekstu, wystarczy wpisać wybraną cyfrę, a urządzenie znajdzie ją w wersji tekstowej.
Np. po wciśnięciu cyfry „1” urządzenie znajdzie angielskie słowo „one”.
Np: W trybie tłumaczenia tekstu, wpisz: 123456789
Ekran natychmiast pokaże wynik: sto dwadzieścia trzy miliony, czterysta pięćdziesiąt
sześć tysięcy, siedemset osiemdziesiąt dziewięć.
Naciśnij ENTER, aby zobaczyć tę samą liczbę w innym języku.

SYMBOLE, ZNAKI SPECJALNE, AKCENTY,
Naciśnij klawisz

, aby zobaczyć:

Korzystaj ze strzałek, aby wybrać odpowiedni symbol. Naciśnij enter, aby użyć
wybranego symbolu.

SŁOWNIK
Funkcja „Słownik”, w przeciwieństwie do funkcji „Tłumacz Tekstu”, jest bardziej
bezpośrednim sposobem, aby szybko i łatwo wyszukać pojedyncze słowa.

Urządzenie automatycznie wyszukuje inne pojedyncze słowa, które są związane z
wyszukiwanym słowem, ale nie wymienia fraz ani zdań.
Ten sposób wyszukiwania słowa sprawia, że funkcja ta jest idealna do sprawdzania
pisowni.

1. Naciśnij
, aby wybrać tryb „Słownik”.
2. Wpisz słowo. Na ekranie pokaże się lista słów powiązanych z wpisanym słowem.
3. Użyj strzałek, aby wybrać żądane słowo i naciśnij

4. Naciśnij przycisk

/

, aby zobaczyć definicję.

, aby wyświetlić inne dostępne słowniki.

NAUKA
Naciśnij klawisz F3, aby wejść w tryb "Nauki". Użyj
interesującą cię opcję, a następnie naciśnij przycisk
tryb nauki.

/

, aby wybrać

, aby otworzyć wybrany

ZWROTY
Naciśnij klawisz F3.

1. Wybierz "Zwroty" i naciśnij ENTER.
2. Naciśnij strzałki w górę lub w dół, aby wybrać język.
Na przykład, wybierz "angielski" i naciśnij ENTER.

.
3. Naciśnij ENTER, aby uzyskać żądany zwrot.
np.:

a) Wciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby wybrać różne języki. Naciśnij klawisz
, aby usłyszeć wymowę wybranego zdania.
b) Naciśnij klawisz F5 lub strzałkę w prawo, aby zobaczyć następne zdanie. Naciśnij
klawisz F4 lub strzałkę w lewo, aby zobaczyć poprzednie zdanie.
WSZYSTKIE SŁOWNIKI
Naciśnij klawisz F3.
Ta funkcja pozwala na użycie konkretnego słownika, np. słownika medycznego,
ekonomicznego itd.

SŁOWNIK UŻYTKOWNIKA
Naciśnij klawisz F3. Wybierz „Słownik użytkownika”.

Funkcja ta oferuje możliwość zbudowania własnego słownictwa i przechowywania
go w słowniku użytkownika. Jest to doskonałe narzędzie, które pomoże zbudować
nowe słownictwo zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami. Można uczyć
się nowego słownictwa do powtarzając słowa do opanowania. Niepotrzebne słowa
można łatwo usunąć z listy.
Wybranie słownika w trybie Użytkownika, udostępnia następujące opcje:
1. Dodaj nowe słowo (pozwala dodawać nowe słowa i ich tłumaczenia do słownika)

[F1] - Wpisz słowo
[F2] - Dodaj
[F4] - Edytuj
[F5] - Usuń
2. Lista ulubionych słów.
3. Historia: Wyświetla wszystkie poprzednio wyszukiwane słowa.
NAUKA ANGIELSKIEGO
Naciśnij klawisz F3. Wybierz „Naucz się j. angielskiego”.
1. Angielska fonetyka
Naucz się fonetyki słuchając wymowy angielskich głosek.
a) Użyj strzałek

/

aby wybrać samogłoski lub spółgłoski.

b) Następnie przy użyciu strzałek wymowy

/

wybierz przykłady.

c) Następnie naciśnij klawisz
, aby usłyszeć wymowę. Klawisze numeryczne
od 1 - 7 można również wykorzystać do rozpoznawania wymowy.
d) Naciśnij klawisz „Q” aby usłyszeć pojedynczą wymowę wszystkich samogłosek i
spółgłosek.
e) Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać wymowę (wymawia tylko początkowe
samogłoski lub spółgłoski.)
2. Klasyczne Angielskie
Jest to zbiór klasyki literatury angielskiej. Użyj strzałek góra/dół, aby wybrać
interesujący cię tekst, a następnie wciśnij ENTER.
np. "2 Ali Baba and the Forty Thieves" (Alibaba i czterdziestu rozbójników)

a) Naciśnij klawisz F4 lub
aby odsłuchać tekst.
b) Naciśnij klawisz F5, aby sprawdzić rozumienie tekstu.
c) Nacisnąć
, aby wyświetlić następne pytanie, oraz przycisk
wyświetlić poprzednie pytanie.

, aby

3. Lekcje angielskiego
Naciśnij

/

lub

/

, aby wybrać żądaną pozycję, a

następnie naciśnij

. Na ekranie zostanie wyświetlona konwersacja.

np. „komunikacja”

, „zaproszenia”

:

a) Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby przenieść ikonę wymowy, a następnie
naciśnij przycisk
b) Naciśnij przycisk

, aby usłyszeć wybrane zdanie.
, aby automatycznie przeczytać całą rozmowę.

c) Naciśnij przycisk
i użyj strzałek w górę lub w dół, aby wybrać rolę ("Peter"
lub "Nancy"). Następnie naciśnij przycisk, aby nagrać swój głos.
4. Zwięzła encyklopedia.
Encyklopedia zawierająca informacje na temat sławnych osób, cudów świata oraz
rekordów natury.
5. Test z języka angielskiego
Użyj strzałek góra/dół, aby sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego.
a) Urządzenie posiada 18 kursów do wyboru. Każdy kurs zawiera 100 pytań.
b) Wprowadź numer testu od 1 do 18, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
c) Wprowadź numer pytania od 1 do 100 i naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić
pytanie.
d) Wybierz odpowiedź naciskając "A", "B", "C" lub "D".
e) Naciśnij przycisk
, aby uzyskać odpowiedź.
f) Zasady testu: Pełny komplet odpowiedzi wynosi 100 procent. Za poprawną
odpowiedź uzyskujesz 1 punkt, zła odpowiedź nie daje żadnych punktów. Ponowna
prawidłowa odpowiedź na to samo pytanie nie daje dodatkowych punktów.
g) Po zakończeniu testu, naciśnij klawisz
zostanie wyświetlony wynik.

, aby powrócić. Na tym etapie

5.1. Gry językowe:
Conjumaniajest nauką koniugacji czasowników.
1. Wpisz swoją odpowiedź i wciśnij ENTER. Jeśli jest poprawna, pojawi się monit do
następnego kroku. Zgaduj dalej, aż odpowiedź będzie poprawna.
2. Naciśnij klawisz

, aby zobaczyć poprawną odpowiedź.

3. Naciśnij klawisz
, aby zobaczyć okno z aktualnym wynikiem (pop-up) a
następnie wybierz jedną z dwóch opcji:
a. Naciśnij przycisk

, aby kontynuować.

b. Naciśnij ENTER, aby zobaczyć znaczenie słowa w słowniku.
c. Naciśnij przycisk

aby powrócić do testu.

4. Naciśnij przycisk

, aby przejść do następnego pytania.

Odgadnij słowo
Gra polega na wpisywaniu brakującej litery w słowie, na podstawie podanej definicji
słowa.
1. Wpisz brakujące litery, aby przejść do następnego słowa. Spróbuj ponownie jeśli
odpowiedź jest niepoprawna.
2. Naciśnij klawisz

, aby zobaczyć odpowiedź.

3. Naciśnij klawisz
, aby zobaczyć okno z aktualnym wynikiem (pop-up) a
następnie wybierz jedną z dwóch opcji :
a. Naciśnij przycisk
, aby kontynuować.
b. Naciśnij ENTER, aby zobaczyć znaczenie słowa w słowniku.
c. Naciśnij przycisk
4. Naciśnij przycisk

, aby powrócić do testu.
, aby przejść do następnego pytania.

Wisielec
Litery w każdym słowie są reprezentowane znakami zapytania (?). Jeśli słowo
zawiera odgadniętą literę zastępuje ona znak zapytania w prawidłowym miejscu. Źle
odgadnięta litera jest zastąpiona znakiem krzyżyka (#), który reprezentuje liczbę
dozwolonych błędnych prób. Jeśli odgadniesz słowo zanim wyczerpiesz ilość
dozwolonych pomyłek, wygrywasz.
1. Wpisz literę.
2. Naciśnij przycisk
, aby otrzymać podpowiedź - literę. Każda podpowiedź
jest równoznaczna z utratą jednej dopuszczalnej pomyłki.

3. Naciśnij klawisz
opcje:

, aby zobaczyć wynik (pop-up), i następnie następujące

a. Naciśnij przycisk
, aby kontynuować
b. Naciśnij ENTER, aby zobaczyć znaczenie w słowniku.
c. Naciśnij przycisk

, aby powrócić do testu/gry.

6. Angielskie czasowniki nieregularne
7. Odmiana czasowników w języku angielskim.
8. Odmiana angielskich rzeczowników i przymiotników
9. Angielskie synonimy i antonimy
10-19. Przygotowanie do wybranych egzaminów z języka angielskiego. M.in.
TOEFL, CET, TEM.
20. Gramatyka angielska.
Zasady angielskiej gramatyki podzielone na kategorie.
21. Wprowadzenie do angielskich czasów.
Uwaga: Jeżeli istnieją inne języki zainstalowane w urządzeniu, dostaniesz w
wybranym języku odpowiednie lekcje nauki.

USTAWIENIA
Naciśnij przycisk

, aby wejść w „ustawienia”.

USTAWIANIE JĘZYKA MENU
Menu językowe określa w jakim języku będą wyświetlane monity, komunikaty i inne
informacje.
Zaznacz pożądany język za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij przycisk
ENTER. Jeżeli domyślne menu jest w języku angielskim wybierz „Menu Language” i
zmień na „Polski”.

GŁOŚNOŚĆ
Pozwala na regulację głośności wymowy. Naciśnij
wyregulować głośność i naciśnij ENTER.

/

, aby

Szybkość wymowy
Zmniejsz prędkość wymowy, gdy masz problemy z jej powtórzeniem, lub zwiększ,
gdy chcesz usłyszeć naturalną wymowę. Użyj strzałek
ENTER.

i

i naciśnij

JASNOŚĆ EKRANU
1. Naciśnij przycisk
/
, aby przejść w górę lub w dół, pomiędzy
kontrolą Kontrast i Podświetlenie.
2. Przy użyciu strzałek, dostosuj ustawienia a następnie naciśnij ENTER.
Uwaga: Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, zaleca się, aby wyłączyć
podświetlenie ekranu w celu oszczędzania baterii.
ROZMIAR CZCIONKI
Użyj strzałek, aby wyregulować rozmiar czcionki.
STAN BATERII
Wyświetla aktualny stan akumulatora.
DŹWIĘK KLAWIATURY
Dźwięk klawiszy jest słyszalny po jednokrotnym wciśnięciu dowolnego klawisza. Użyj
klawiszy kierunkowych i naciśnij ENTER, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Urządzenie posiada trzy opcje automatycznego wyłączania. Można ustawić
automatyczne wyłączanie na 3, 5 lub 10 minut.
Uwaga: Domyślnie, urządzenie wyłącza się po 5 minutach.
LISTA SŁOWNIKÓW
Pozwala na wybranie konkretnych słowników, z których urządzenie będzie
korzystać.

Aby przywrócić lub usunąć słowniki z listy wejdź w „lista słowników” i wybierz
interesujący cię zestaw. Naciśnij ENTER, a pojawi się lista dostępnych słowników.
Używając przycisków
i
Za pomocą klawiszy funkcyjnych można:
F1 – Włączyć wybrany słownik
F2 – Wyłączyć wybrany słownik
F3 – Przenieść wybrany słownik do góry
F4 – Przenieść wybrany słownik w dół

poruszaj się po liście i wybierz słowniki.

MENU START
Zmienia widok „Menu Start”. Można wybrać „Menu Tekstowe”, „Menu Ikonowe”, albo
oba naraz.
Naciskając kilkakrotnie klawisz START, można zmienić menu interfejs pomiędzy
stylem Tekst i Ikona.
np.

METODA WPROWADZANIA TEKSTU
Aby zmienić metodę wprowadzania np. języka rosyjskiego:
RUS = metoda wprowadzania rosyjskich znaków

Rus-phon = fonetyczna metoda wprowadzania rosyjskich znaków

1. Jeżeli chcesz zmienić metodę wprowadzania rosyjskich znaków, naciśnij
/
, aby dokonać wyboru.
2. Jeżeli fonetyczne wprowadzenia nie są potrzebne, ta funkcja może być wyłączona
i pokazywać się będą tylko rosyjskie znaki.

3. Aby wyłączyć fonetykę, naciśnij klawisz

.

Z włączoną rosyjską fonetyką, po naciśnięciu przycisku
okienko Rosyjska Fonetyka:

, pokaże się

4. Albo, na dowolnym ekranie wprowadzania rosyjskiego, można nacisnąć przycisk

, aby przełączać się między rosyjską/fonetyczna metodę wprowadzania
znaków.

Języki
fonetycznym

arabski
bengalski
bułgarski
khmerski
chiński

z

zapisem

Metoda wprowadzania
Arabska klawiatura

Metoda wprowadzania
Fonetycznie

Bengalska klawiatura
Bułgarska klawiatura

Fonetycznie

Khmerska klawiatura
Smart Pinyin

Pinyin

Wubi
ZhuYin
CangJie

grecki
hebrajski
hindi
japoński

Grecka klawiatura

Fonetycznie

Hebrajska klawiatura

Fonetycznie

Klawiatura hindi
Kana

Romaji

PCROP

koreański
laotański
malajalam
mongolski
birmański
nepalski
perski
rosyjski
syngaleski
tamilski
tajski
ukraiński
urdu
wietnamski

Koreańska Klawiatura

Fonetycznie

Laotańska Klawiatura
Klawiatura Malajalam
Mongolska Klawiatura

Fonetycznie

Birmańska Klawiatura
Nepalska Klawiatura
Perska Klawiatura

Fonetycznie

Rosyjska Klawiatura

Fonetycznie

Syngaleska Klawiatura
Tamilska Klawiatura
Tajska Klawiatura
Ukraińska Klawiatura

Fonetycznie

Klawiatura Urdu

Fonetycznie

VN1

KARTY JĘZYKOWE
Istnieje możliwość rozszerzenia urządzenia o kolejne języki. Wystarczy
zakupić
kartę
z
interesującym
ją
językiem
na
stronie
www.tlumacze-elektroniczne.pl (kategoria „karty językowe”).
Aby zainstalować nowe języki należy wyciągnąć baterie z urządzenia, a
następnie umieścić kartę MicroSD w miejscu na nią przeznaczonym (z
boku urządzenia).
Następnie należy włożyć baterie i włączyć urządzenie.

Lista dostępnych języków:
afrykanerski

arabski

bengalski

birmański

bułgarski

chorwacki

czeski

duński

estoński

filipiński

fiński

francuski

grecki

hebrajski

hindi

hiszpański

holenderski

indonezyjski

japoński

kantoński

kazachski

khmerski

kirgiski

koreański

laotański

litewski

łaciński

łotewski

malajski

mandaryński

mongolski

niemiecki

norweski

paszto

perski

portugalski

rosyjski

rumuński

serbski

słowacki

słoweński

szwedzki

tadżycki

tagalog

tajski

tamilski

turecki

ukraiński

urdu

uzbecki

węgierski

wietnamski

włoski

Jak zmienić klawiaturę?
Do kart językowych dołączone są klawiatury dedykowane.
Aby zamontować na urządzeniu klawiaturę z odpowiednim alfabetem:
1. Za pomocą śrubokrętu odkręć dwie strony przezroczystej pokrywy z tworzywa
sztucznego.

Odkręć
2. Zdejmij przezroczystą plastikową osłonę, aby zastąpić ją nową klawiaturą.

klawiatura

OT180323

