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Tápellátás:
1. Fő áramforrása az újratölthető lítium 3.7 V-os akkumulátor.
2. USB kábel segítségével csatlakoztassa a számítógéphez (töltés funkció)
3. Kérjük, használat előtt töltse fel az akkumulátort, a teljes feltöltés
kb. 5 órát vesz igénybe.
4. Helyezze be helyesen az akkumulátort, és csukja be az elemtartó fedelét.
5. A készülék akkumulátorát USB-n keresztül vagy adapter segítségével lehet
tölteni.
6. Ha az akkumulátor élettartama vége felé jár, akkor cserélje ki újra.
7. Kérjük, az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra.

Érintőceruza használata:
1. Ezt a készüléket érintéssel is vezérelni lehet.
2. Válassza ki és érintse meg: válassza ki a készülék
képernyőjén lévő funkciót, majd finoman érintse meg.

Érintőceruza:
Az érintőceruza a készülék hátsó részén található. Használat után helyezze vissza
a helyére, hogy el ne vessze.
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Micro-SD kártya nyílás:
1. Micro-SD kártya nyílás a fordítógép oldalsó részén található.
2. Kártya behelyezése: először kapcsolja ki a készüléket, helyezze be
a kártyát a készülékbe, nyomja be, amíg a helyére nem kattan.
3. A kártya eltávolítása: először kapcsolja ki a készüléket, finoman nyomja meg,
míg nem hallja meg a kattanást.
Megjegyzés: a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket,
ellenkező esetben elvesztheti a kártyán vagy a készüléken lévő adatokat.

A fordítógép visszaállítása
Ha a billentyűzet nem reagál, vagy ha a kijelző nem működik helyesen, a fordítógép
visszaállítása ajánlott. Vegye ki az akkumulátort. 1 perc múlva helyezze vissza.

Érintő funkciók:
1. Az érintőceruzával a képernyőn lévő bármelyik gombot megnyomhatja.
MP3 lejátszó

Oldal fel

Számológép

Fel

LCD kontraszt

Oldal le
Le

ZOOM nagyítás
Hangerő

Enter

Hang egyeztetés

Beszélni

Főmenü

2. Lenyomva

Esc

válthat a beviteli nyelv és a célnyelv között
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megfelelő „puha” billentyűzetre válthat, mint az angol

3. Lenyomva
billentyűzet.

g

y
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4. Kézzel való írás
Lenyomva

lehetővé válik a kézzel való írás.

Kijelölt
ablak

Ide írhat
Íráshoz használjon érintőceruzát.

Lenyomva

írja be az angol jeleket.

Lenyomva

írja be a nagybetűket.

Lenyomva

írja be a számjegyeket.

Lenyomva

írja be a
szimbólumokat.

Lenyomva

csináljon szóközt.

Lenyomva

törölje ki a kurzor melletti karaktert.

Lenyomva

nyissa meg a kézírással kapcsolatos
beállításokat.

Lenyomva

erősítse meg a bejegyzést.
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Gombok funkciói

1.

Bekapcsolás/kikapcsolás. A fordítógép automata kikapcsolási
funkcióval rendelkezik (3,5 vagy 10 perc) Az időzítőt a Tool Shut
off Time menüpontok alatt állíthatja be. Az alapértelmezett beállítás 10 perc.

2.

Start Menü. Válassza ki a fordítás nyelvét.

3.

Kezelőfelület nyelve. Ismételt lenyomással különböző nyelvek közül
választhat.

4.

Belépve a beállításokba állítsa be a hangsebességet, az LCD
kontrasztust, stb.
Az Eszközökbe való belépéssel lehetősége nyílik a számológép, az
egységváltó stb. használatára.

˖
5.

: Ismételt lenyomással különböző betűméretek közül választhat.
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6.

Szóköz.

7.
:Szövegfordítás
a) Ez a funkció lehetővé teszi, hogy szavakat és kifejezéseket írjon.
b) A képernyőtől függően ez a funkcionalitás változó lehet.
További információkat a képernyő alsó részén talál.

8.
:Szótár.
a) Ez a funkció lehetővé teszi az egyes szavak kikeresését
további részletekkel együtt.
b) A képernyőtől függően ez a funkcionalitás változó lehet.
További információkat a képernyő alsó részén talál.

9.
: Tanulás.
a) A készülék néhány alkalmazást és nyelvleckét kínál
b) A képernyőtől függően ez a funkcionalitás változó lehet
További információkat a képernyő alsó részén talál.

10.

:Ragozás / Igeragozás
A képernyőtől függően ez a funkcionalitás változó lehet
További információkat a képernyő alsó részén talál.

11.

:Minta kifejezések.
A képernyőtől függően ez a funkcionalitás változó lehet
További információkat a képernyő alsó részén talál.

12.

Nagybetűk. Tartsa lenyomva a Shift gombot, majd
nyomja meg a karaktert, hogy nagybetűt írjon.

10

13.

- Speciális karakterek: Nyomja le az abc megfelelő karakterét,
majd nyomja le a speciális karakterek gombot, hogy választani tudjon az elérhető
karakterek közül. Pl.nyomja le az „o", majd nyomja le a speciális karakterek gombját,
hogy „ô" stb. kapjon.

Tippek: Ha a fordítógépen lévő billentyű

segítségével szeretne karaktert írni,

először le kell nyomnia a karaktert majd a
gombot. Például a
francia modellen a fordítógép billentyűzetén nyomja meg egyszer az "A" betűt

(ne tartsa lenyomva), majd nyomja le a
ahhoz, hogy "á"-t
kapjon,
b) ALT-alternatíva:
i) Kapcsolja be a beviteli módot, ha elérhető
ii) Váltson más ábécére.
iii) Váltson két nyelv között

11

pl.

14.:
a) Szimbólumok. Írásjelek írása, ./...?*Helyettesítő karakterek. A helyettesítő karakterek (?)(*) megkönnyíthetik a
keresést, amennyiben meg szeretné találni az ismeretlen karaktert, pl. írja be:
„AMA?ING“, hogy megtalálja az „amazing“ szavat; vagy „AMAZ*“, hogy kikeresse az
„amaze“,illetve „AMAZING“ szavakat.
b) Kedvencek - ezt a gombot fordító- vagy szótár módban használja,
ha valamely szavakat, kifejezéseket, mondatokat a Kedvencekhez szeretne
elmenteni.
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15.

: Escape, előző képernyőre való visszatérés.

16.

: Backspace - kitörli az utolsó bejegyzést.

17.

: Hangszóró, lenyomva meghallgathatja a kiejtést.

18.

/

: A kiejtés ikon fel le mozgatása a következő kifejezés meghall-

gatása céljából.
19.

: Navigátor fel/le

/

20.

a) Balra/Jobbra
b) A következő vagy az előző szótár megtekintése a

szótárak jegyzékében.

21.

: Megerősítés gomb.
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Ábécé hangsúllyal (Vowel)
(Elérhető néhány európai modellben)
Néhány nyelvnek speciális ábécéje van eltérő kiejtéssel, hangsúlyozással. Egyszerűen

(elérhető karakterek elérését lehetővé tévő

nyomja le az eredeti gombot, majd a
gombot)
pl. az ENG-FR modellben
A franciát, mint "hazai nyelvet” használva írja be az „e“ betűt, a képernyő
különböző „e“ jelenít meg.
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A karakterek minden lehetséges változata alább található:
<<a>> betű

á

à

â

ä

ã

ç

<<c>> betű
<<d>> betű
<<e>> betű

é

è

í

ì

ê

ë

<<g>> betű
<<i>> betű

î

ï

<<k>> betű
<<l>> betű

ñ

<<n>> betű

ó

òô

<<u>> betű

ú

ù

<<y>> betű

ý

ÿ

<<o>> betű

ö

õ

<<r>> betű
<<s>> betű
<<t>> betű

û

ü

<<z>> betű
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ø

å

æ

START MENÜ

Nyomja meg a

, válassza ki a fordítás nyelvét.

Pl.:

1. Nyomja meg a
ki a nyelveket.

vagy

2. A

/

3. A

/

4. A

/

és válassza

segítségével válassza ki a forrásnyelvet.
segítségével válassza ki a célnyelvet.

megnyomásával felcseréli a forrás- és célnyelvet.
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MENU LANGUAGE (A menü nyelve)

A nyelv kiválasztásakor addig nyomkodja a gombot
míg meg nem jelenik a kívánt nyelv.
Például:
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,

1. Szövegfordítás
Írjon be bármilyen szavat vagy kifejezést, és nyomja meg az
ENTER-t
Lenyomva a
gombot váltani tud a forrásnyelv és célnyelv között

18

Ember általi fordítás
Ez a készülék különféle szabványos mondatok széles adatbázisával
rendelkezik.
Nyomja le a
[SPEAK ICON]-t a képernyőn a jelölt szavak vagy kifejezések
kiejtésének meghallgatása érdekében:
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Számítógépes fordítás
1. Ha a keresett mondat nem szerepel az eredmények listáján illetve az
adatbázisban, a készülék automatikusan fordítást kínál.
Például: This is a beautiful city.
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2. Mivel számítógép által generált fordításról van szó, az eredmény
nem vehető pontos fordításnak.
3. Ha csak egy szavat ír be, miközben a szövegfordítás módban van,
a készülék automatikusan átvált a szótár módba.
pl.: phrase
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Kiejtés
= Aktív ember általi kiejtés (kiválasztva).
= Ember általi kiejtés inaktív(nincs kiválasztva).
gombok megnyomásával válassza ki.
= Aktív számítógépes kiejtés (kiválasztva).

A

= Számítógépes kiejtés inaktív (nincs kiválasztva).
gomb megnyomásával válassza ki

A
= A kiejtés nem elérhető
= Román fonetika.

a) A hangszóró ikonja
azok előtt a szavak előtt jelenik meg, melyek
emberi általi kiejtést tartalmaznak.
b) A hangszóró ikonja
azok előtt a szavak előtt jelenik meg, melyek
a számítógépes kiejtést tartalmaznak.

c) Lenyomva a
meg a

/

mozgassa a hangszóró ikont fel/le, aztán nyomja

a kiejtés meghallgatásához
22

d) A kiejtés meghallgatásához kattintson a szóra, majd nyomja meg a
vagy a [SPEAK ICON]-t a kijelzőn.
Például:

Hang összehasonlítás (felvétel és lejátszás)
Ez a funkció jó módszer a kiejtés gyakorlására.
1. Kattintson a [VOICE MATCH] gombra a kijelző bal oldalán.
2. Először a készülék lejátssza az eredeti kiejtést. Ezután a kijelzőn megjelenik az
információ, mikor indul el a felvétel. Miután megismétli a kifejezés kiejtését,
a felvétel leállításához nyomjon meg bármilyen gombot. A készülék automatikusan
lejátssza mindkét kiejtést.
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Kiejtés felváltása
Ha az adott kifejezés számára emberi kiejtés is rendelkezésre áll,
az itt leírt funkció lehetővé teszi a számítógépes kiejtés meghallgatását,
az emberi helyett.
A számítógépes kiejtés lassabb változatot biztosít a mondatban lévő
egyes szavak kiejtésének elválasztásával. Ez segíti tisztán felismerni
az összes szó helyes kiejtését.

Például: Írja be a mondatot: „How can I get in touch with you?“

Nyomja meg az ALT gombot, utána pedig
A szavak ember általi kiejtése helyett számítógépes kiejtést fog hallani.
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Funkciógombok
F1/F2/F3/F4/F5 = funkció gombok megfelelnek a F1/F2/F3/F4/F5 gomboknak.
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Fonetikus ikon

Román fonetika

Roman Phonetic
= Román fonetika.
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Szótár lista
1. Megváltoztathatja a referencia szótárak megjelenítési sorrendjét.
2. Ez lehetővé teszi kedvenc szótárainak előbbre helyezését a listán
vagy kikapcsolni a fölösleges szótárat. (lásd a Beállításokat)
Sorban az összes szótár megtekinthető.

Kattintással vagy az alábbi gomb
megtekintheti a szótárak listáját.

27

lenyomásával

Példa:
Oxford angol-orosz

Comet angol-orosz

--->

28

Comet angol-orosz

Akhmanova szótár

--->

29

Közgazdasági szótár

Jogi szótár

--->

30

Oxford angol-angol

Angol szinonimák / antonimák
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Menu Favorites/History (Kedvencek/Előzmények)
a) A szó vagy szöveg beírása után, lenyomva a
ablakát.

,megnyitja a definíció

b) A defin. ablakában nyomja meg
a Favorites (kedvencek)
a menü megnyitásához.
c) A fel/le gombokkal válassza ki az Add to Favorites (hozzáadás a kedvencekhez),
Show All Favorites (összes kedvenc megjelenítése) vagy Show All History
(előzmények megjelenítése). (Lásd Settings (beállítások))

Kereszt-keresés (Cross search)
Ez a funkció lehetővé teszi a definíció megjelenítésen belül kiválasztott szó keresését
különböző nyelvi szótárakban, melyek a készüléken telepítve vannak.
Ennek érdekében a következőképpen járjon el:
Kattintson és nyomja le a szavat a definíció ablakban,
nyomja meg a
majd válassza ki, melyik szótárat kívánja használni a szó kikeresésére.
pl.: phrase
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Igeragozás/ Példamondatok
A fordítás ablakában nyomja meg a F4/F5 gombot az igeragozás & példamondatok
megjelenítése céljából.
Például:
1. Igeragozás
A fordítás ablakában a F4 gomb megnyomásával megjeleníthető az igeragozás többi
formája egyéb igeidő esetén.
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F4 = Ragozás /Igeragozás
2. Példamondatok
F5 gomb megnyomásával megjeleníti a
kifejezések példáit.

Példa kifejezés
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Angol - orosz frázisok

Angol frázisok
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Helyettesítő karakterek
Kikeresheti a szót közvetlenül, így megjelennek azok a szavak, melyek
az adott szótövet tartalmazzák. Azonban részletesebb keresés
"helyettesítő karakterek" alkalmazásával végezhető, melyek segítségével
meghatározhatja a keresési mintát.
? = ismeretlen karakter
* = még ismeretlenebb karakter
Például: Írja be: „AMA?ING“ az „amazing“,ill. „AMAZ*“ az
„amaze“ vagy „amazing“ szó keresése céljából.

Számok konvertálása szövegre
Ha az F1 módban az angol nyelv van beállítva, egyszerűen írja be a
számjegyeket, és automatikusan megkapja ezeknek a számjegyeknek a fordítását angol
nyelvre.
Ez a funkció sok számjegy angol kiejtésének tanulásánál hasznosnak
bizonyulhat.
Az angol fordítást ezek után lefordíthatja más nyelvekre. Ez az idegen nyelvű alap
számjegyek kiejtésének igazán hasznos tanulási módja .
Pl. Állítsa be az angol nyelvet a szövegfordítás módban, és írja le:
123456789
A képernyőn rögtön megjelenik az eredmény:one hundred twenty-three milion four
hundred fifty-six thousand seven hundred eighty-nine.
Az ENTER megnyomásával jelenítse meg a számot a kívánt idegen
nyelven.
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Szimbólumok/Speciális karakterek/Európai akcentus/Írásjelek

Lenyomva

megjeleníti a szimbólumokat és kattintással ki is
választhatja őket.

2. SZÓTÁR (F2)
A Szótár funkció, ellentétben a szövegfordító funkcióval közvetlenebb
módja a gyors és egyszerű szókeresésnek. Azonnal kiírja a többi
egyedülálló szavat, melyek kapcsolatban állnak a leírt szóval, azonban nem jeleníti meg a
frázisokat vagy mondatokat. A szókeresésnek ez a közvetlen formája
kiválóan alkalmas funkció pl. a helyesírás ellenőrzése esetén.
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1. Lenyomva a
gombot aktiválja a szótár módot.
2. Írja be a szót a keresési mezőbe. Megjelennek a leírt szó alapján talált
megfelelő szavak.
3. Válassza ki a kívánt szavat, és jelenítse meg annak meghatározását.
Például:

4. Az iránygombokat nyomkodva megjelenítheti a szótárak listáját.
lenyomásával

5. Vagy a

/

nézze meg a szótárak listáját.
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3. LEARNING (tanulás) (F3)
A F3 lenyomásával aktiválja a tanulás módot, melyen belül kiválaszthatja a
kívánt kategóriát.
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Kifejezésgyűjtemény

40

1. Válassza ki a "Phrase Book" (Kifejezésgyűjtemény) –t és nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Válasszon nyelvet.
Például, válassza az "angolt" és nyomja meg az ENTER-t.

3. Az ENTER lenyomásával megjelenik a kívánt kifejezés.
pl.

a) Nyomja meg a
és hallgassa meg a kiejtést.
b) Az F5 gomb vagy a jobb nyíl megnyomásával több mondatot jelenít meg.
c) Az F4 vagy a bal nyíl megnyomásával jelenítse meg a korábbi mondatokat.
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Összes szótár
Nyomja meg a F3-t.
Ez a funkció lehetővé teszi a speciális szótárak használatát,
például: Orvosi szótár, Gazdasági szótár... stb.
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Felhasználói szótár
Nyomja meg a F3 gombot.

Ez egy nagyszerű eszköz saját szótár létrehozására az Ön igényeinek
megfelelően, melyet ismételten áttanulmányozhat, míg meg nem
tanulja. Ha többé nincs szüksége az adott szóra a szótárban, akkor
egyszerűen törölje ki.
A kiválasztott felhasználói szótárban a következő lehetőségek állnak
rendelkezésére:
1. Add New Words (lehetővé teszi új szavak és azok fordításának hozzáadását)
[F1] - Bevitel, kiválaszthatja a beviteli nyelvet.
[F2] - Add (hozzáadás)
[F4] - Edit (szerkesztés)
[F5] - Delete (törlés)

2. Favorite List (kedvencek listája): adatok letöltése, a lista törléséhez nyomja le
a [BACK] gombot.
3. History: az összes nemrég keresett szó megjelenítése.
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Angol nyelvtanulás
Nyomja le a F3-t.
1. Angol fonetika
Ez az almenü a magánhangzók és mássalhangzók kiejtését nyújtja.
a) A gomb
megnyomásával meghallgathatja a kiejtést.
b) A <Q> gomb megnyomásával meghallgathatja az összes magán- és mássalhangzó
kiejtését, egyiket a másik után.
e) Nyomja meg az [ESC] vagy más gombot a kiejtés leállításához.
2. Angol klasszikus irodalom
Kiválaszthatja a történetet és beindíthatja a hangos lejátszást.
Például:

a) Nyomja le
vagy kattintson a [Speak Icon] gombra az automatikus
hangos olvasás beindításához.
b) Az F5 lenyomásával válaszoljon a történettel feltett kérdésekre.
c) A
lenyomásával jelenítse meg a követk. kérdést, a
lenyomásával jelenítse meg az előző kérdést.
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/

3. Angol lecke
Válasszon kategóriát.
Például: válassza a SHOPPING (bevásárlás) és Bargaining (tárgyalás) témákat:

a) A fel/le gombok segítségével mozgassa a kiejtés ikont,
A

b) Ismét nyomja meg a
c)

gomb megnyomásával
meghallgathatja a kiejtést.
gombot és játssza le az egész párbeszédet.

lenyomva a
válassza ki, melyik szerepet szeretné játszani,
ezt követően feljátszhatja a saját hangját a meglévő hangok helyett.
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4. Angol teszt
4.1 TOEFL teszt
a) 18 kurzus közül választhat, mindegyik 100 kérdést tartalmaz.
b) Adjon meg valamilyen számot 1 és 18 között és nyomja meg az ENTER-t.
c) Adjon meg egy számot 1 és 100 között, és az ENTER megnyomásával jelenítse
meg a kérdést.
d) Válassza ki a választ az „A“, „B“, „C“ vagy „D“ megnyomásával. Ezt követően
megjelenik a pontszám.
e)Amennyiben a válasz rossz, nemcsak azt fogja jelezni, hogy tévedett,
hanem megjeleníti a magyarázatot is.

f) A
gomb megnyomásával megjeleníti a választ.
g) A teszt szabályai: A max. pontszám 100%. Minden egyes helyes válasz
1 pont, a helytelen válaszért nem kap pontot. Az ismétlődő válaszok nincsenek
pontozva.
h) A teszt befejeztével a nyomja meg a
megjelenik az eredmény.

gombot. Ezt követően

4.2 Conjumania
Conjumania az igeragozás begyakorlására szolgál.
a) Írja be a választ, és nyomja meg az ENTER -t. Ha a válasz helyes, akkor
továbbléphet. Amennyiben a válasz nem helyes, folytassa a találgatást.
b) Ha a válasz helyes, az [ENTER] lenyomásával megjelenítheti a szó jelentését,
a [SPACE] lenyomásával továbbléphet.
c) Az [F3] lenyomásával jelenítse meg a következő kérdést.
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4.3 Guess the Word (találd ki a szavat)
Ebben a játékban ki kell egészíteni a hiányzó karaktert. A helyes válasz megtalálását
segíti, hogy a játék tartalmazza a szó jelentését.
Írja le a karaktert. Ha helyes, továbbléphet. Ha helytelen, folytassa a találgatást.

4.4 Hangman
Minden egyes szó karaktereinek számát a „?” száma jelöli. Ha
eltalálja a szó valamelyik betűjét, a betű helyettesíteni fogja a kérdőjelet azon a helyen,
ahol az adott betű a szóban megtalálható. Ha nem találja el, az egyik (#) fogja
helyettesíteni, amely a lehetséges helytelen válaszok számát jelöli.
Ha sikerül eltalálni a szavat a lehetséges tévedések kimerítése előtt, nyert.

5. English Irregular Verbs (angol rendellenes igék)
6. English Verb Conjugation (angol igeragozás)
7. English Noun Inflection and Adjective Inflection (főnevek és melléknevek
ragozása)
8. English Synonym and Antonym (angol szinonimák és antonímák)
Megjegyzés: Ha a készülékben más nyelvek is telepítve vannak, akkor a nyelvi
tananyag azon a nyelven is rendelkezésére áll.
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4. BEÁLLITÁSOK

Nyomja meg a

És nyissa meg a Settings (Beállítások) menüt.

Set Menu Language (Menü nyelvének beállítása)
A menü nyelve meghatározza a menü pontjainak, a figyelmeztetéseknek és
egyéb információknak a nyelvét.
Az irány gombok segítségével válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja meg az
ENTER-t.
pl.

Voice-Volume (hangerősség)
A kiejtés hangerejének beállítását teszi lehetővé.

Voice Speed (hang gyorsaság)
Beállíthatja a hang gyorsaságát úgy, hogy a hang
természetesnek tetsszen, vagy lassabbra, hogy érthetőbb legyen.
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Backlight (háttérvilágítás)
Szükség szerint beállíthatja a fényerőt.

Font Size (betűméret)
4 betűméret közül választhat.

Battery Status (az akkumulátor állapota)
- Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése.

Power-saving Mode (energiatakarékos üzemmód)
- Energiatakarékos üzemmód esetén megszabhatja a kikapcsolás idejét.

Set Keyboard Click Sound (a billentyűzet hangjának beállítása)
- A billentyűk hangja a gomb lenyomása után hallható hangjelzést jelenti, melyet
engedélyezhet vagy letilthat.

Auto Shut Off Time (automatikus kikapcsolás ideje)
A készülék elalváskapcsoló lehetőséggel rendelkezik, mely a megadott tétlenség
elteltével aktiválódik. A kikapcsolás idejét beállíthatja 3, 5 és 10 percre.
Megjegyzés: alaphelyzetben a készülék 10 perc tétlenség után kapcsol ki.
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Add Language (nyelv hozzáadása) (nyelvcsomag, mely egyes
készüléken elérhető)
1. Ha az adott pillanatban nincs szüksége az összes nyelvre, kikapcsolhatja őket.
2. A kikapcsolt nyelv nem jelenik meg a Start, Menu Language illetve a Cross
Search funkció használatakor sem.
3. Ez a funkció lehetővé teszi a felesleges nyelvek kikapcsolását, ami javítja a
felhasználói felület átláthatóságát.
4. Csak a bekapcsolt (ON) nyelvek fognak megjelenni a készülékben, ami
megkönnyíti a felhasználó számára a készülékben való eligazodást.

Megjegyzés: A „My Languages“ nyelveket nem lehet kikapcsolni.
5. A nyelv be- illetve kikapcsolásához lépjen a Settings (Beállítások)menübe.
- > válassza az Add New Language (új nyelv hozzáadása) lehetőséget

g

g

Új nyelv hozzáadása
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Példa: az Ön alap nyelve az angol és az orosz
My Language (Alap nyelvek)

F1 Turn ON - nyelv bekapcsolása
F2 Turn OFF - nyelv kikapcsolása
6. Szükség esetén hozzáadhat új nyelvet a meglévőkhöz.
Pl. kapcsolja be - Chinese & German
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Új nyelv
Jelölje meg a nyelvet, és az F1 megnyomásával
kapcsolja be.
7. Az ENTER megnyomásával mentse el a módosításokat.
8. Válassza a YES (igen)-t. A készülék újraindul.
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Szótár ranglista
1. Lépjen a Settings menübe, ahol látni
fogja:

A szótárak sorrendjének beállítását

2. A szótár visszaállításához vagy eltávolításához a listából egyszerűen nyomja meg
az ON (bekapcsolni) vagy az OFF (kikapcsolni) lehetőséget.
Ez lehetővé teszi, hogy kedvenc szótárai az elsők között legyenek,
illetve kikapcsolhatja azokat, amelyeket nem használ.
Azok a szótárak, amelyeket kikapcsolt, nem jelennek meg egyetlen
felületen sem.
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01. Muller angol-orosz szótár
02. Oxfordi angol - orosz szótár

pl. az angol - orosz szótárban:
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F1 Turn ON - szótár bekapcsolása
F2 Turn OFF - szótár kikapcsolása
F3 * (előre) - kedvenc szótár előre helyezése
F4 * (hátra) - szótár hátrább tolása
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Pl. Helyezze az angol-orosz szótárat az 01. helyre.

01

Oxford angol - orosz szótár

Jelölje meg az Oxford angol-orosz szótárat és nyomja meg a F3
gombot.
Az Oxford angol - szótár immár elsőként jelenik meg a listán.
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START MENÜ
Kiválaszthatja a Text Menu (szöveges menü), Icon Menu (ikon menü) lehetőséget,
vagy mindkettőt.
A START gomb ismételt lenyomásával váltogathatja az
IKON- vagy SZÖVEG-felületet.
Például:
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Számítógépes fordítás bekapcsolása/kikapcsolása

Számítógépes fordítás bekapcs./kikapcs.

59

F1 Turn ON - számítógépes fordítás bekapcsolása
F2 Turn OFF - számítógépes fordítás kikapcsolása
F3 ? – Néhány szó a számítógépes
fordításról.

Javasoljuk, ezt a funkciót hagyja bekapcsolva (ON), hogy
minél több fordítási referenciát kapjon.
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Show Pop Up (segítség megjelenítése)
1. Ha megismerkedik a készülékkel és funkcióival, ennek a funkciónak
segítségével kikapcsolhatja a megjelenő súgó-t.
2. A Show Pop-up beállítás kiválasztása után, a fel/le gombok segítségével válassza
ki az
ON (bekapcs.) vagy OFF (kikapcs.) lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER-t.

Pop-up

** Alaphelyzetben a kiugró ablakok ki vannak kapcsolva (OFF).
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Language Option (nyelvi beállítások) (Beviteli mód / fonetika)
pl. az orosz beállításban:
1. Orosz karaktereknek három beviteli módja van: Rus, Rus-Phon, Rus-Latin.
2. Be- vagy kikapcsolhatja az orosz fonetikát.

p

Ha bekapcsolja az orosz fonetikát, a magyarázó felületen belül nyomja meg
és a képernyő megjeleníti az orosz fonetikát:
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,

Russian Phonetic

Az orosz beviteli felületen, érintse meg a [
más beviteli mód megjelenítése céljából:

] vagy nyomja meg a

1. Russian
2. Rus-Phon
3. Rus-Latin
pl. Rus-Latin beviteli mód:
Russian - Latin egy a beviteli módok közül, melynek segítségével az orosz
karaktereket
a Russian roman pinyin szerint adja meg.
Írja be "smogu", hogy megkapja az orosz "cmory" szavat.
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gombot

gomb
megnyomásával

erősítse meg

TOOLS (eszközök)
Calculator (számológép)
Nyomja meg a [TOOL] gombot.
12 számjegyű tudományos számológép elvégzi az aritmetikai műveleteket,
százalékszámítást, memóriát igénylő műveleteket, azonkívül függvényeket számol.

1. Hagyományos számológép
Számítások memória érték felhasználásával
[M+] az eredmény hozzáadása a memória értékéhez.
[M-] az eredmény kivonása a memória értékéből.
[MR] a memória érték megjelenítése
[MC] memória érték törlése.

2. Tudományos számológép
A tudományos számológép egyaránt alkalmas egyszerű és bonyolultabb műveletek
elvégzésére. Mint a sin, cos, log...
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Unit Conversion (egység átalakító)
Nyomja meg a [TOOL] gombot.
Sokféle mértékegységet tartalmaz, például terület, hossz,
súly, sebesség, radián, hangerő, erő, kalória, nyomás és hőmérséklet Ez a
funkció kétirányú átváltást kínál az egységek között.
Rendelkezésre állnak a nemzetközi ruházati méretek átváltásának
egységei is.

Currency Conversion (árfolyamváltó)
Nyomja meg a [TOOLS] gombot.
Lenyomva válassza ki a menüt,
lenyomva adja meg azt a pénzösszeget, melyet át szeretne váltani.

/1.

/

2. Nyomja meg a
és állítsa be az árfolyamot, adja meg az
értéket és nyomja meg az ENTER-t.
3. Az F2/(AC) törli a feladatot, az F3/(AC) lenyomásával törli az utolsó számjegyet.

Time Conversion (idő átváltó)
Nyomja meg a [TOOL] gombot.
z a funkció lehetővé teszi a helyi és a világ idő beállítását:

My Recorder (rögzítő)
Nyomja meg a [TOOL] lehetőséget, és azon belül a My Recorder-t.
A meghajtók a következők:
Nyomja meg a

vagy

felvétel elindításához.

Nyomja meg a

vagy

a leállításához.

65

Nyomja meg a

vagy

a felvétel lejátszásához.

Nyomja meg a

vagy

a hangerő beállításához

Nyomja meg a

vagy

a fájl törléséhez.

Science Formula (tudományos formula)
Megjeleníti a matematikai , fizikai, kémiai képleteket és a periodikus táblázatot.

Training Games (játékok)
Nyomja meg a [TOOL] lehetőséget - a készülék 3 játékot kínál.
1. Sudoku
Lényege: a 9x9 -es nagy négyzetrácsot, mely 9 db 3x3-as kisebb négyzetrácsból
épül fel úgy kell beírni a hiányzó számokat 1-től 9-ig ,
hogy mind a kilenc kis négyzetrácsban, valamint a nagy négyzetrács soraiban és
oszlopaiban is megjelenjen minden szám 1-től 9-ig.
2. Snake
Lényege: irányítania kell egy hosszú, vékony kígyóra emlékeztető lényt, mégpedig úgy,
hogy a lehető legtöbb ételt (vagy más tárgyat) lenyeljen, miközben
el kell kerülnie a saját farkát valamint a körös-körül lévő falakat
Minden egyes étel "lenyelése" után a kígyó egyre hosszabb lesz, így a
játék is nehezebbé válik.

3. Puzzle
Lényege: rendezze a számokat balról jobbra és fentről lefelé.
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Text Reader (szövegolvasó)
1. A szövegolvasó megjeleníti a ".txt" fájlokat.
2. A ".txt" fájlokat számítógépen, USB kábelen keresztül
mentheti el a készülékbe, illetve Micro-SD kártya behelyezésével
jelenítheti meg.
Megjegyzés: Ez a készülék támogatja az Unicode kódolású szöveges
dokumentumokat.

File Manager (Fájlkezelő)
Ez a funkció a Windowshoz hasonlít, törölheti a fájlt, hozzáadhat egy új
fájlt vagy megnyithatja.

User Manual (használati utasítás) Az utasítást a készüléken is
megnyithatja és olvashatja.

Restore to Factory defaults (gyári beállítások visszaállítása)
Ez a funkció lehetővé teszi az eredeti gyári beállítások
visszaállítását. A Yes (igen) vagy No (nem) kiválasztásához használja a nyilakat,
majd nyomja meg az ENTER-t.

MP3 Player (MP3 lejátszó) (csak egyes
modelleken)
Nyomja meg a

vagy

a zene lejátszásához.

Nyomja meg a

vagy

a zene leállításához.

Nyomja meg a

vagy

a hangerő beállításához.

Nyomja meg a

vagy

a fájl törléséhez.

Nyomja meg a

vagy

az MP3 lista megjelenítéséhez
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MP4 Player (MP4 lejátszó)
Nyomja meg a

vagy

a video lejátszásához

Nyomja meg a

vagy

a video leállításához

Nyomja meg a

vagy

a hangerő beállításához.

Nyomja meg a

vagy

a fájl lista megjelenítéséhez.

Nyomja meg a

vagy

a teljes képernyő
megjelenítéséhez.

Album (album)
A tárolt képek megtekintése

Paint (festés)
Érintse meg a
Érintse meg a
Érintse meg a

a gépelés visszavonása
céljából.
és írja be a fájl nevét és elérési útját.
és mentse el a fájlt.

A
lenyomásával elmenti a fájlt majd az első fájl
pozíciójára lép(C:/paints).

Touch Pen Test (az érintőceruza tesztelése)
Nyissa meg a „Touch Pen Test“, majd a megjelent középpont lenyomására
használja az érintőceruzát
az érintő panel kalibrálásának elvégzésére.

Version (verzió)
A készülék verziója.
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TV-OUT (TV kimenet) (választható)
A fordítógépet TV-hez vagy kivetítőhöz is csatlakoztathatja.
A tanárok ezzel a módszerrel jeleníthetik meg az információkat az
osztályteremben.
Ha a 3,5 mm-es jackhez 3 RCA - AV adapter kábelt használ, a készülék
csatlakoztatható a fülhallgató csatlakozón
keresztül.
RCA csatlakozó (sárga/fehér/piros)

3,5 mm jack
Fülhallgató
bemenet

Opcionális TV
kábel

TV képernyő

Kivetítő
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Hogyan változtassuk meg a billentyűzetet (elérhető egyes
modelleken)
Ha a készülékbe új nyelvet szeretne telepíteni, és ennek a nyelvnek
speciális billentyűzete van, akkor ki kell cserélnie a billentyűzetet.
1. Csavarhúzóval lazítsa meg az átlátszó műanyag borító két
oldalát.

Távolítsa el.
2. Vegye ki az átlátszó műanyag borítót, és helyezzen be egy új billentyűzetlapot .
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A billentyűzet
alapja

A képernyő átlátszó
borítója

Billentyűzet-lap

REMÉLJÜK, HOGY KÉSZÜLÉKÜNKET ÖRÖMMEL HASZNÁLJA MAJD.
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