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Zdroj napájania:

1. Hlavným zdrojom energie je nabíjacia lítiová 3.7 V batéria.
2. Pripojte k PC pomocou USB kábla. (s funkciou nabíjania)
3.  Nabite prosím batériu pred použitím zariadenia, plné nabitie bude 

trvať približne 5 hodín.
4.  Inštalujte kladný a záporný pól batérie na správne miesto, zatlačte 

jemne na batériu a zavrite bezpečne kryt batérie.
5.  Zariadenie umožňuje nabíjanie pomocou adaptéra alebo cez USB.
6.  Keď je životnosť batérie nízka, mali by ste ju vymeniť za novú.
7.  Recyklujte batériu prosím v súlade s miestnymi predpismi.

Použitie stylusu pre dotykové operácie:

1. Toto zariadenie poskytuje dotykové ovládanie.
2. Zvoľte a poklepte: môžete zvoliť funkciu na displeji a jemným 

stlačením stylusu opustite obrazovku po stlačení.

Stylus:

Toto zariadenie poskytuje stylus na zadnej strane zariadenia, po použití ho 
vráťte na miesto, aby ste ho nestratili.
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Slot pre Micro-SD kartu:

1. Na strane prekladača je slot pre Micro-SD kartu.
2. Vloženie karty: najskôr vypnite zariadenie a vložte kartu, jemne 

zatlačte kartu do zariadenia, pokým nebudete počuť cvaknutie.
3. Vybratie karty: najskôr vypnite zariadenie, jemne zatlačte na kartu, 

pokým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámky: pred vložením alebo vybratím karty musíte vypnúť zariadenie, 
v opačnom prípade sa dáta na zariadení alebo karte stratia.

Resetovanie prekladača

Ak klávesnica nereaguje alebo ak displej nefunguje štandardne, musíte 
restovať prekladač. Vyberte batérie. Vložte batérie späť po 1 minúte.

Dotykové funkcie:

1. Akékoľvek tlačidlo môžete na displeji stlačiť pomocou stylusu.

2. Stlačením   prepnite vstupný jazyka a cieľový jazyk.

MP3 prehrávač

Kalkulačka

LCD kontrast

ZOOM

Hlasitosť

Hlasová zhoda

Hlavné menu

Stránka hore

Hore

Stránka dolu

Dolu

Enter

Hovoriť

Esc
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3. Stlačením  prepnite príslušnú „mäkkú“ klávesnicu ako je Anglická 
klávesnica. 

g y
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4. Písanie rukou

 Stlačením   sprístupníte písanie rukou.

Okno 
návrhov

Oblasť písania
Píšte do oblasti písania stylusom.

Stl.    zadajte Anglické znaky.

Stl.         zadajte veľké znaky.

Stl.         zadajte číslice.

Stl.         zadajte symbol.

Stl.         vložte medzeru.

Stl.         vymažte znak pri kurzore.

Stl.         otvorte nastavenia ručného písania.

Stl.         potvrďte zadanie.
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Funkcie tlačidiel

1.  tlačidlo zapnutia/vypnutia. Prekladač má funkciu automatického 
vypnutia (3, 5 alebo 10 minút). Môžete nastaviť časovač v Tool  Shut 
off Time. Výrobné nastavenie je 10 minút.

2.  Start Menu. Zvoľte jazyk prekladania.

3.   Jazyk rozhrania. Opakovaným stláčaním cyklujete cez rôzne 
jazyky.

4.   Prechodom do nastavení upravte rýchlosť hlasu a LCD 
kontrast, atď.

 Prechodom do menu Tools použite kalkulačku a konverziu jednotiek, 
atď.

5.   ̟Opakovaným stláčaním cyklujte cez rôzne veľkosti fontov.
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6.   Medzera.

7.   Preklad textu.
a)  Táto funkcia vám umožňuje písať slová a frázy.
b)  V závislosti od zobrazenia sa môže funkčnosť tohto tlačidla menu.
 Pozrite si spodnú časť displeja pre podrobnosti.

8.   Slovník.
a)  Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať jednotlivé slová v prípade 

podrobnejšieho hľadania.
b)  V závislosti od displeja sa môže funkčnosť tohto tlačidla meniť. 

Pozrite si spodnú časť displeja pre podrobnosti.

9.   Učenie.
a)  Poskytuje niekoľko nástrojov a lekcií pre učenie konkrétneho jazyka.
b)  V závislosti od displeja sa môže funkčnosť tohto tlačidla meniť. 

Pozrite si spodnú časť displeja pre podrobnosti.

10.  Skloňovanie/časovanie slovies.
 V závislosti od displeja sa môže funkčnosť tohto tlačidla meniť. 

Pozrite si spodnú časť displeja pre podrobnosti. 

11.   Ukážka frázy.
 V závislosti od displeja sa môže funkčnosť tohto tlačidla meniť. 

Pozrite si spodnú časť displeja pre podrobnosti. 

12.  Veľké znaky. Stlačte alebo podržte tlačidlo SHIFT, potom 
stlačte znak a napíšte znak veľkej abecedy.
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13.  àê- Tlačidlo prízvuku: Stlačte požadovaný znak abecedy a 
potom stlačte tlačidlo prízvuku pre získanie dostupných znakov. Napr. 
stlačte „o“, potom stlačte tlačidlo prízvuku pre získanie [ô, ce] atď.

Tipy: Počas písania znakov s tlačidlom  na klávesnici prekladača 

musíte stlačiť tlačidlo znaku a potom tlačidlo . Napríklad vo 
Francúzskom modeli na klávesnici prekladača stlačte znak (A) raz 

(nedržte stlačené) potom stlačte  pre získanie „á“
b)  ALT-alternatíva:
i)  Prepnite spôsob zadávania, ak je dostupný.
ii)  Prepnite pre získanie ostatných znakov.
iii)  Konverzia medzi dvoma jazykmi.
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napr.

 
 

 

14. :
a)  Symboly. Písanie interpunkcie, ./...?*- 
 Náhradný znak.. Lepšie hľadanie je možné uskutočniť pomocou 

náhradných symbolov (?)(*) pre vyhľadanie neznámych znakov, napr. 
„AMA?ING“ pre nájdetenie „amazing“; „AMAZ*“ pre nájdenie „amaze“ 
alebo „AMAZING“. 

b)  Obľúbené -- v režime prekladača alebo slovníka použite toto tlačidlo 
pre pridanie aktuálneho slova alebo frázy do zoznamu obľúbených.
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15.  : Escape, návrat na predchádzajúce okno.

16. : Backspace vymaže posledné zadanie.

17.  : Reproduktor, stlačením vypočujete výslovnosť.

18. / : Presun výberu hore a dolu na nasledujúcu hlasovú 
možnosť.

19.  / : Navigátor hore/dolu a stránka hore a dolu.

20.  / : 
a)  Vľavo/Vpravo.
b)  Zobrazenie nasledujúceho slovníka alebo predchádzajúceho slovníka 

v zozname slovníkov.

21. : Tlačidlo potvrdenia.
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Abeceda s prízvukom (Vowel)
(Dostupné na niektorých Európskych modeloch)

Niektoré jazyky majú vlastnú abecedu s rôznym prízvukom. Jednoducho 

stlačte originálne tlačidlo a tlačidlo , pre získanie dostupných znakov.
napr. v Englicko-Francúzskom:
Použitím Francúzštiny ako „domáceho jazyka“ - 

    Napíšte „e“, displej zobrazí „e“.
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Všetky možné varianty znakov sú zobrazené nižšie:

á à â ä   ã å  æ 

  ç        

          

é è  ê ë      

          

í ì î ï       

          

          

  ñ        

ó ò ô ö õ  ø    

          

          

          

ú ù û ü       

ý ÿ         

          

Znak <<a>> 

Znak <<c>> 

Znak <<d>> 

Znak <<e>> 

Znak <<g>> 

Znak <<i>> 

Znak <<k>> 

Znak <<l>> 

Znak <<n>> 

Znak <<o>> 

Znak <<r>> 

Znak <<s>> 

Znak <<t>> 

Znak <<u>> 

Znak <<y>> 

Znak <<z>>
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START MENU

Stlačte , zvoľte jazyk prekladania.

Napríklad: 

 

1. Stlačením  alebo  zvoľte 
jazyky.

2.  Pomocou / / zvoľte zdrojový jazyk.

3.  Pomocou /  zvoľte cieľový jazyk.

4.  Stlačením  vymeníte vstupný jazyk a cieľový jazyk.
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MENU LANGUAGE (jazyk)

Môžete zvoliť zobrazený jazyk opakovaným stláčaním tlačidla , 
pokým nedosiahnete požadovaný jazyk.

Napríklad:
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1.  Preklad textu (F1)

Napíšte akékoľvek slovo alebo frázu a stlačte ENTER.

Stlačením 

y

  prepnite vstupný jazyk a cieľový jazyk.
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Ľudský preklad
Toto zariadenie má zabudovanú veľkú databázu štandardne používaných 
fráz.

Stlačte  alebo [SPEAK ICON] na LCD pre vypočutie výslovnosti 
zvýraznených slov alebo frázy v tomto okne:
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Počítačový preklad
1.  Ak vami hľadaná fráza nie je v zozname výsledkov alebo databáza 

neobsahuje frázu, počítač automaticky vygeneruje preklad.
 Napríklad: This is a beautiful city. 
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2. Pretože je preklad vygenerovaný počítačom, výsledok je potrebné 
brať ako príklad a nie ako presný preklad.

3.  Ak zadáte len jedno slovo, počas činnosti slovníka v režime prekladu 
textu, zariadenie sa automaticky prepne do režimu slovníka.

napr.: phrase
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Výslovnosť
= Aktívna ľudská výslovnosť (zvolená).

= Ľudská výslovnosť neaktívna (nie je zvolená). 

Stlačením /  zvoľte.
= Aktívna počítačová výslovnosť (zvolená).

= Neaktívna počítačová výslovnosť (nie je zvolená). 

Stlačením /  zvoľte.
= Nie je dostupná výslovnosť.

= Románska fonetika.

 

 

c) Stlačením /  presuňte ikonu zvuku hore/dolu, potom 

stlačte  pre vypočutie výslovnosti.

 

 

 

 

 

a) ikona reproduktora  sa zobrazí pred slovom, ktoré obsahuje 
ľudský hlas.

b) ikona reproduktora  sa zobrazí pred slovami, ktoré obsahujú 
počítačový zvuk.
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d) Pre vypočutie výslovnosti kliknite na slovo a potom stlačte  
alebo [SPEAK ICON] na LCD.

Napríklad: 

 

Porovnanie hlasu (nahrávanie a prehrávanie)
Táto funkcia poskytuje dobrý spôsob pre cvičenie výslovnosti.

1.  Kliknite na [VOICE MATCH] na ľavej strane LCD.
2.  Najskôr sa prehrá originálna výslovnosť. Potom vás displej upozorní 

na to, kedy začne nahrávanie. Keď skončíte pakovanie frázy, 
stlačením akéhokoľvek tlačidla zastavte nahrávanie. Automaticky sa 
prehrajú obidve výslovnosti.
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Výmena výslovnosti
Ak je ľudská výslovnosť dostupná pre frázu, táto funkcia umožňuje 
používateľovi počúvať počítačovú výslovnosť, namiesto ľudskej 
výslovnosti.
Počítačová výslovnosť poskytuje pomalšiu verziu oddelením výslovnosti 
každých jednotlivých slov vo fráze. Táto funkcia môže pomôcť zreteľne 
rozoznať správnu výslovnosť každého slova.

Príklad. Zadajte frázu: „How can I get in touch with you?“

Stlačte tlačidlo ALT, potom tlačidlo .
Budete počuť počítačovú výslovnosť namiesto ľudskej výslovnosti.
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Funkčné tlačidlá
F1/F2/F3/F4/F5 = funkčné tlačidlá zodpovedajú tlačidlám F1/F2/F3/F4/F5.
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Fonetická ikona 

 
 
 

Roman Phonetic Románska fonetika

= Románska fonetika.
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Zoznam slovníkov
1.  Môžete zmeniť poradie zobrazených referenčných slovníkov.
2.  Toto vám umožňuje presunúť obľúbené slovníky dopredu v zozname 

alebo Vypnúť nepotrebný slovník. (Viď Nastavenia)

Všetky slovníky môžete pohodlne prezerať v poradí.

 
 

 

 

 

Kliknutím alebo stlačením tlačidla  môžete 
prezerať zoznam slovníkov.
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Príklad:

 
--->  

Oxfordská Angličtina-Ruština

Comet Anglitčina-Ruština
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---> 

 

Comet Anglitčina-Ruština

Akhmanova slovník
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---> 

Ekonomický slovník

Právnický slovník
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Oxfordská Angličtina - Angličtina

Anglické synonymá/antonymá
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Menu Favorites/History (obľúbené/história)

a)  Po zadaní slova alebo textu stlačením  otvoríte pohľad 
definície.

b)  V okne definície stlačte pre otvorenie menu Favorites 
(obľúbené).

c)  Tlačidlami hore/dolu zvoľte Add to Favorites (pridať do obľúbených), 
Show All Favorites (zobraziť všetky obľúbené) alebo Show All History 
(zobraziť celú históriu). (Viď Settings (nastavenia))

Krížové hľadanie
Táto funkcia vám umožňuje zvoliť slová v náhľade definície a hľadať ich 
potom v rôznych jazykových slovníkoch inštalovaných na zariadení.
Na to postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Kliknite na slovo a stlačte v okne definície, stlačte , potom 
môžete zvoliť, ktorý slovník chcete použiť na vyhľadávanie.
napr.: phrase
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Časovanie slovies/Vzorové frázy
V okne prekladu stlačte F4/F5 pre zobrazenie časovania slovies & 
vzorových fráz.

Napríklad:
1.  Časovanie slovies
 V okne definície môžete stlačením F4 zobraziť časovanie slovies pre 

ďalšie časy.
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F4 = Skloňovanie/časovanie slovies

2. Vzorové frázy
Stlačením F5 zobrazte frázy príkladov.
 

 
 
 

S

 

                Vzorová fráza
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Anglicko - Ruská fráza

Anglicko - Anglická fráza
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Náhradné znaky
Môžete vyhľadávať slovo priamo, ktoré jednoducho vypíše všetky slová 
obsahujúce zadané koreňové slovo. Avšak, detailnejšie vyhľadávanie je 
možné uskutočniť pomocou vloženia „náhradných znakov“ pre definovanie 
vzoru vyhľadávania.
? = neznámy znak
* = ešte neznámejší znak
Napríklad: „AMA?ING“ pre vyhľadanie „amazing“, „AMAZ*“ pre vyhľadanie 
„amaze“ alebo „amazing“.

Konverzia čísel na text
Keď používate Angličtinu v F1 režime prekladu textu, môžete napísať 
číslice pre okamžité získanie prekladu textu tohto čísla do Angličtiny.
Táto funkcia je užitočná pre učenie výslovnosti veľkej série číslic v 
Angličtine.
Môžete potom prekladať Anglický preklad do iných jazykov. Toto je veľmi 
užitočný spôsob učenia výslovnosti základných číslic v iných jazykoch. 

Napr. Použite Angličtinu v režime prekladu textu, napíšte:
123456789

Displej ihneď zobrazí výsledok: one hundred twenty-three milion four 
hundred fifty-six thousand seven hundred eighty-nine.

Stlačením ENTER zobrazte číslo v inom jazyku.
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Symboly/Špeciálne znaky/Európsky prízvuk/Interpunkcia

Stlačením  zobrazte symboly a kliknutím ich môžete zvoliť.

 

2. SLOVNÍK (F2)

Funkcia slovníka, na rozdiel od funkcie prekladača textu, je priamejší 
spôsob rýchleho a ľahkého vyhľadania slov. Automaticky vypíše ostatné 
samostatné slová, ktoré sa týkajú vami napísaného slova, ale nevypíše 
ostatné frázy alebo vety. Toto je jasný a priamy spôsob hľadania slova, čo 
robí ideálnu túto funkciu pre kontrolu pravopisu.
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1. Stlačením  aktivujte režim slovníka.
2. Napíšte slovo do okna vyhľadávania. Okno zobrazí príslušné slová 

podľa napísaného slova.
3. Zvoľte požadované slovo a zobrazte jeho definíciu.

Príklad:
 

 
4. Smerovými tlačidlami môžete prezerať zoznam slovníkov.

5.  Alebo stlačením 
/

 prezerajte zoznam slovníka.
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3. LEARNING (učenie) (F3)

Stlačením F3 aktivujte režim učenia, môžete zvoliť kategórie.
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Kniha fráz
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1. Zvoľte „Phrase Book„ (kniha fráz) a stlačte ENTER.
2. Zvoľte jazyk.
Napríklad, zvoľte „English“ a stlačte Enter.

 
3.  Stlačením ENTER získajte požadovanú frázu.

napr.

 

a) Stlačením tlačidla  si vypočujte výslovnosť.
b)  Stlačením F5 alebo šípky vpravo zobrazte viac viet.
c)  Stlačením F4 alebo šípky vľavo zobrazte predchádzajúce vety.
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Všetky slovníky
Stlačte F3.
Táto funkcia vám umožňuje použiť individuálny špecifický slovník, 
napríklad, Lekársky slovník, Ekonomický slovník... atď.
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Používateľský slovník

Stlačte F3.
 

 

Toto je skvelý nástroj pre vybudovanie nového slovníka podľa vašich 
potrieb, potom môžete opakovane študovať váš nový slovník, pokým sa 
ho nenaučíte. Ak už viac nepotrebujete slovo v zozname slovníka, môžete 
ho jednoducho vymazať.

Vo zvolenom používateľskom slovníku máte k dispozícii nasledujúce 
možnosti:

1. Add New Words (umožňuje pridanie nových slov a prekladov)
[F1] - Zadanie, môžete zvoliť vstupný jazyk.
[F2] - Add (pridanie)
[F4] - Edit (editovanie)
[F5] - Delete (vymazanie)

2. Favorite List: pre obnovenie dát stlačte [BACK] pre vymazanie 
zoznamu obľúbených.

3.  History: zobrazenie všetkých naposledy vyhľadaných slov.
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Učenie anglického jazyka
Stlačte F3.

1. Anglická fonetika
 Toto podmenu výslovnosť samohlások a spoluhlások.

a)  Stlačením tlačidla  vypočujte výslovnosť.
b)  Stlačením tlačidla <Q> vypočujete výslovnosť všetkých samohlások a 

spoluhlások jednu po druhej.
e)  Stlačte [ESC] alebo iné tlačidlo pre zastavenie výslovnosti.

2.  Anglická klasika
 Môžete zvoliť príbehy a prehrávať hlas.
 Napríklad:

 

a)  Stlačte  alebo kliknite [Speak Icon] na LCD pre automatické 
čítanie príbehu.

b)  Stlačením F5 odpovedajte na otázky týkajúce sa príbehu.

c)  Stlačením /  zobrazte nasledujúcu otázku, stlačením / 
zobrazte predchádzajúcu otázku.
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3.  Anglická lekcia

Zvoľte kategórie.
Napríklad: zvoľte SHOPPING (nakupovanie) a Bargaining (vyjednávanie):
 

 

a)  Stlačením tlačidiel hore a dolu presuňte ikonu výslovnosti, potom 

stlačením tlačidla  vypočujete výslovnosť.

b)  Stlačte opäť tlačidlo  prehrajte celú konverzáciu.

c)  Stlačením   zvoľte, ktorú rolu chcete prehrať, potom môžete 
nahrať vlastný hlas namiesto hlasov.
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4.  Anglický test

4.1 TOEFL test
a)  Je 18 kurzov na výber, každý kurz má 100 otázok.
b)  Zadajte číslo medzi 1 až 18 a stlačte ENTER.
c)  Zadajte číslo medzi 1 až 100 a stlačením ENTER zobrazte otázku.
d) Zvoľte odpoveď stlačením „A“, „B“, „C“ alebo „D“ a potom displej 

zobrazí testovací bod.
e)  Ak zvolíte nesprávnu odpoveď, nepovie vám len, že ste odpovedali 

nesprávne, ale zobrazí vysvetlenie, prečo je vaša odpoveď 
nesprávna.

f)  Stlačením tlačidla   získajte odpoveď.
g)  Pravidlá testu: Plné hodnotenie je 100 percent. Správna odpoveď na 

každú otázku poskytuje 1 bod, nesprávna odpoveď neponúkne žiadny 
bod. Za duplikované odpovede nie sú body.

h)  Po skončení testu sa stlačením tlačidla  vrátite. Teraz sa 
zobrazia výskedky.

4.2 Conjumania
Conjumania je na cvičenie časovanie slovies.
a)  Napíšte odpoveď a stlačte ENTER. Ak je to správne, budete vyzvaní 

na nasledujúci krok. Pokračujte v otázkach, ak je vaša odpoveď 
nesprávna.

b)  Ak je odpoveď správna, môžete stlačením [ENTER] zobraziť význam 
slovník a stlačte [SPACE] pre pokračovanie.

c)  Stlačením [F3] zobrazte nasledujúcu otázku.



47

4.3  Guess the Word (uhádni slovo)
V tejto hre musíte doplniť chýbajúci znak slova. Pre nájdete správnej 
odpovede je zahrnutý význam slova.
Napíšte znak. Ak je správny, budete posunutí na ďalší krok. Pokračujte v 
hádaní, ak je odpoveď nesprávna.

4.4  Hangman
Počet znakov v každom slove je reprezentovaný radom otáznikov (?). Ak 
má slovo znak, ktorý uhádnete, znak nahradí otáznik(y) v priestore, kde 
sa nachádza v slove. Ak nie, nahradí jeden zo znakov krížika (#), ktorý 
predstavuje počet dostupných nesprávnych odpovedí. Ak uhádnete slovo 
pred vyčerpaním možných chýb, vyhrali ste.

5.  English Irregular Verbs (anglické nepravidelné slovesá)

6.  English Verb Conjugation (anglické časovanie slovies)

7.  English Noun Inflection and Adjective Inflection (skloňovanie 
podstatných a prídavných mien)

8.  English Synonym and Antonym (anglické synonymá a antonymá)

Poznámka: Ak sú v zariadení inštalované iné jazyky, získate obsah 
jazykového vzdelávania aj v týchto jazykoch.
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4. Nastavenia

Stlačením tlačidla  otvorte menu Settings (nastavenia).

Set Menu Language (nastavenie jazyka menu)
Jazyk menu určuje jazyk položiek menu, upozornení a ostatných 
informácií.
Zvýraznite požadovaný jazyk pomocou smerových tlačidiel a stlačte 
ENTER.

napr. 

 

Voice-Volume (hlasitosť hlasu)
Umožňuje nastaviť hlasitosť všetkých výslovností.

Voice Speed (rýchlosť hlasu)
Môžete nastaviť rýchlosť zvuku tak, aby ste počuli hlas v prirodzenom 
znení, alebo nastaviť na nižšiu rýchlosť tak, aby ste lepšie rozumeli 
výslovnosť.
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Backlight (podsvietenie)
Môžete nastaviť jas podľa požiadaviek.

Font Size (veľkosť písma)
Máte na výber zo 4 veľkostí písma.

Battery Status (stav batérie)
Zobrazenie stavu batérie.

Power-saving Mode (režim úspory energie)
Môžete zvoliť čas pre režim úspory energie.

Set Keyboard Click Sound (nastavenie zvuku klávesnice)
Tón tlačidiel je počuteľné pípnutie po stlačení tlačidla, túto funkciu môžete 
zapnúť alebo vypnúť.

Auto Shut Off Time (čas automatického vypnutia)
Zariadenie má možnosť časovača vypnutia, ktorá sa aktivuje po určitom 
čase nečinnosti. Čas vypnutia môžete nastaviť na 3, 5 alebo 10 minút.

Poznámka: čas vypnutia je na začiatku nastavený na 10 minút.
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Add Language (pridanie jazyka) (balíček jazykov, dostupný 
na niektorých modeloch)

1. Ak nepotrebujete všetky jazyky zariadenia v danej chvíli, môžete ich 
vypnúť.

2.  Keď je jazyk vypnutý, nebude zobrazený v menu Start, Menu 
Language alebo vo funkcii Cross Search.

3.  Táto funkcia bola navrhnutá pre umožnenie používateľovi vypnúť 
nepotrebné jazyky, čím sa sprehľadní rozhranie.

4.  Len jazyky, ktoré zostanú ON (zapnuté), budú zobrazené na 
zariadení. To umožňuje používateľovi jednoduchšie prehliadanie 
rozhrania.

Poznámka: Jazyky „My Languages“ nie je možné vypnúť.

5.  Pre zapnutie alebo vypnutie jazyka prejdite do Settings (nastavenia)  
- > zvoľte Add New Language (pridať nový jazyk.)

g g

 
 

 

 

 

Pridanie nového jazyka
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Príklad: váš existujúci základný jazyk je English a Russian

        My Language

 

6.  Môžete pridať nový jazyk do zariadenia, ak potrebujete.

Napr. zapnite jazyk - Chinese & German

F1 Turn ON - zapnutie jazyka

F2 Turn OFF - vypnutie jazyka



52

 
 
 

 

 

Zvýraznite jazyk a stlačením F1 ho zapnete.

7.  Stlačením ENTER uložte zmeny.
8.  Výberom YES uložte, zariadenie sa reštartuje.

Nový jazyk
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Poradie zoznamu slovníka

1.  Prejdite na Settings, uvidíte:

 
 

 

2 T di i i f h li

 

2. Pre obnovenie alebo odstránenie slovníka zo zoznamu ho jednoducho 
zapnite (ON) alebo vypnite (OFF) a uložte zmeny.

 Toto vám umožňuje premiestniť vaše obľúbené slovníky do prednej 
časti zoznamu, alebo vypnúť slovník, ktorý nie je potrebný.

 Slovníky, ktoré ste vypli, sa nezobrazia v žiadnom rozhraní.

Nastavenie poradia slovníka
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pr. v English-Russian slovníku:

 
 

 

 

01. Muller English-Russian slovník
02. Oxford English-Russian slovník
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F1 Turn ON -zapnutie slovníka

F2 Turn OFF - vypnutie slovníka
F3 * (predný) -  nastavenie obľúbeného slovníka dopredu

F4 * (zadný) -  nastavenie slovníka dozadu
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Pr. presuňte Oxford English-Russian slovník na 01.

Zvýraznite slovník Oxford English-Russian a stlačte F3

Slovník Oxford English-Russian je teraz zobrazený prvý v zozname.

 

01 Oxford English-Russian slovník
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Start Menu

Môžete zvoliť Text Menu (textové menu), Icon Menu (menu ikon) alebo 
obe textové aj menu ikon.
Opakovaným stláčanám tlačidla START môžete zmeniť rozhranie menu 
na IKONY alebo TEXT.

Napríklad:
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Zapnutie/vypnutie počítačového prekladu
 

 
 

 
 

 

 

Zapnutie/vypnutie počítačového prekladu
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Odporúčame vám ponechať túto funkciu ON (zapnutú) pre získanie 
viacerých referencií k prekladu.

F1 Turn ON - zapnutie počítačového prekladu

F2 Turn OFF - vypnutie počítačového prekladu

F3 ? - Toto je vysvetlenie, čo je počítačový 
preklad.
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Show Pop Up (zobrazenie pomôcky)

1.  Ak sa oboznámite so spôsobom použitia tohto zariadenia a jeho 
funkciami, môžete použiť túto funkciu na vypnutie zobrazovania 
pomôcok.

2.  Po voľte nastavenia Show Pop-up, tlačidlami hore/dolu zvoľte ON 
(zapnuté) alebo OFF (vypnuté) a stlačte ENTER.

 
 
 

 

**Na začiatku sú vyskakovacie okná nastavené na OFF (vypnuté).

Pop-up
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Language Option (možnosti jazyka) (Spôsob zadávania/fonetika)

Napr. v nastavení Russian:

1. Ruský znak má tri spôsoby zadávania: Rus, Rus-Phon, Rus-Latin.
2. Môžete zapnúť alebo vypnúť Ruskú fonetiku.

p

 

Keď zapnete Russian phonetic, v rozhraní popisu stlačte tlačidlo , 
displej zobrazí Russian phonetic:
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V ruskom rozhraní zadávania stlačte [ ] alebo tlačidlom  
prepnite iný spôsob zadávania:

1. Russian
2. Rus-Phon
3. Rus-Latin

napr: spôsob zadávania Rus-Latin:
Spôsob zadávania Russian Latin je spôsob zadávania ruských znakov 
podľa Russian roman pinyin.

Zadajte „smogu“ pre získanie ruského slova „ “.

Russian Phonetic
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Stlačením tlačidla  potvrďte.

TOOLS (nástroje)
 
Calculator (kalkulačka)
Stlačte tlačidlo [TOOL].
12 číselná vedecká kalkulačka vykonáva štandardné aritmetické operácie, 
výpočty percent, operácie s využitím pamäti a operácie matematických 
funkcií.

1.  Štandardná kalkulačka
Výpočty s pamäťou
[M+] pripočítanie výsledku k hodnote pamäti.
[M-] odčítanie výsledku od hodnoty v pamäti.
[MR] vyvolanie alebo zobrazenie hodnoty pamäti.
[MC] vymazanie pamäti.

2.  Vedecká kalkulačka
Vedecká kalkulačka môže vykonať jednoduché aj zložitejšie výpočty. Ako 
je sin, cos, log...
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Unit Conversion (prevod jednotiek)
Stlačte tlačidlo [TOOL].
Obsahuje mnoho druhov jednotiek merania ako je priestor, dĺžka, 
hmotnosť, rýchlosť, radián, objem, výkon, kalórie, tlak a teplota. Táto 
funkcia poskytuje dvojsmernú konverziu medzi jednotkami.
Dostupné sú taktiež medzinárodné jednotky veľkostí oblečenia pre 
konverziu.

Currency Conversion (prevod meny)
Stlačte tlačidlo [TOOLS].

1. Stlačením /  zvoľte menu, stlačením /  
zadajte hodnotu peňazí, ktorú chcete konvertovať.

2.  Stlačením tlačidla  nastavte výmenný kurz, zadajte hodnotu a 
stlačte ENTER.

3.  Stlačením F2(AC) vymažete zadanie, stlačením F3(CE) vymažete 
poslednú číslicu.

Time Conversion (prevod času)
Stlačte tlačidlo [TOOL].
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť miestny a svetový čas:

My Recorder (môj rekordér)
Stlačte tlačidlo [TOOL], zvoľte My Recorder.
Ovládače sú nasledujúce:

Stlačením  alebo   spustite nahrávanie.

Stlačením  alebo   pozastavte.
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Stlačením  alebo   prehrajte nahrávku.

Stlačením  alebo   nastavte hlasitosť.

Stlačením   alebo   vymažte súbor.

Science Formula (vedecký vzorec)
Pre zobrazenie matematického vzorca, fyzikálneho vzorca, chemického 
vzorca a periodickej tabuľky prvkov.

Training Games (hry)
Stlačte tlačidlo [TOOL], zariadenie obsahuje 3 hry.

1. Sudoku
Predmet: vyplnenie 9x9 mriežky číslicami tak, aby každý stĺpec, každý 
riadok a každá z deviatich 3x3 podmriežok vypĺňala mriežku.

2. Snake
Predmet: musíte ovládať dlhého, tenkého tvora, pripomínajúceho hada a 
manévrovať ho na zbieranie jedla (alebo iných predmetov), so súčasným 
vyhývaním sa vlastnému chvostu alebo stetnám, ktoré obklopujú hraciu 
oblasť. Po každom „prehltnutí“ jedla hadom sa jeho chvost predĺži, čím sa 
hra stáva obtiažnejšou.

3. Puzzle
Predmet: zoraďte čísla zľava doprava a zhora dolu.
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Text Reader (čítačka textu)
1.  Môžete zobraziť „.txt“ súbory v čítačke textu.
2.  Môžete skopírovať .txt súbory do zariadenia cez počítač, cez USB 

kábel alebo skopírovať textový súbor na Micro-SD kartu a vložiť ju do 
zariadenia pre čítanie.

Poznámka: toto zariadenie podporuje Unicode-kódované textové 
dokumenty.

File Manager (správca súborov)
Táto funkcia je podobná Windows, môžete vymazať súbor, pridať nový 
súbor alebo otvoriť súbor.

User Manual (návod na obsluhu) - 
Čítanie súboru z prekladača.

Restore to Factory defaults (obnovenie výrobných nastavení)
Táto funkcia vám umožňuje obnoviť všetko na pôvodné výrobné 
nastavenia. Použite smerové tlačidlá na výber Yes (áno) alebo No (nie) a 
stlačte ENTER.

MP3 Player (MP3 prehrávač) (dostupný na niektorých 
modeloch)

Stlačením  alebo   prehrávate hudbu.

Stlačením  alebo   hudbu pozastavte.

Stlačením  alebo   nastavte hlasitosť.

Stlačením  alebo   vymažte súbor.

Stlačením   alebo   zobrazte zoznam MP3.
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MP4 Player (MP4 prehrávač) 

Stlačením  alebo   prehrávate video.

Stlačením  alebo   video pozastavte.

Stlačením  alebo   nastavte hlasitosť.

Stlačením  alebo   zobrazte zoznam súborov.

Stlačením   alebo   zobrazte celú obrazovku.

Album (album)
Zobrazenie uložených obrázkov.

Paint (maľovanie)

Stlačením v   vrátite späť písanie.

Stlačením   zadajte názov súboru a cestu k nemu.

Stlačením  uložíte súbor.

Stlačením   ulžíte súbor a potom sa presuniete na pozíciu prvého 
súboru (C:/paints).

Touch Pen Test (test dotykového pera)
Otvorte „Touch Pen Test“, použite dotykové pero na stlačenie stredu v 
súlade so zobrazením, pre kalibráciu dotykového panela.

Version (verzia)
Číslo verzie zariadenia.
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TV-OUT (TV výstup) (voliteľné)
Prekladač je možné pripojiť k TV alebo projektoru.
Učitelia používajú tento spôsob na zobrazenie informácií študentom v 
triede.
Pomocou 3.5 mm na 3 RCA - AV kábla je možné pripojiť zariadenie cez k
konektor slúchadiel.

   

RCA konektor (žltý/
biely/červený)

3,5 mm konektor

Konektor 
slúchadiel

Voliteľný TV 
kábel

TV obrazovka Projektor
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Ako zmeniť klávesnicu (dostupné pri niektorých 
modeloch)

Ak chcete pridať nový jazyk do zariadenia a tento jazyk má špecifickú 
klávesnicu, potom potrebujete vymeniť klávesnicu.

1. Pomocou skrutkovača uvoľnite dve strany priehľadného plastového 
krytu.

 

 
 

           Odskrutkujte
2. Vyberte priehľadný plastový kryt a vložte nový list klávesnice. 
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Základ 

klávesnice List klávesnice

Priehľadný kryt 
klávesnice

VERÍME, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO ZARIADENIA BUDE PRE VÁS 
POTEŠENÍM.


