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1. Urządzenie

1. Głośność, 2 - Gniazdo ładowania, 3 - Wejście USB,  
4 - Wejście słuchawkowe, 5 - Włącz / Wyłącz, 6 - Slot karty SD,  
7 - Głośnik
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2. Ładowanie baterii
1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowania. Upewnij się, że 

zasilacz jest podłączony w prawidłowy sposób. Nie wciskaj 
wtyczki przy użyciu nadmiernej siły.

2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka sieciowego.

3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, odłącz ładowarkę.

3. Karta pamięci
Urządzenie fabrycznie zaopatrzone jest w kartę pamięci. Usunięcie 
karty lub jej awaria może spowodować nieprawidłową pracę urzą-
dzenia. W przypadku awarii karty skontaktuj się z dystrybutorem, 
u którego zakupiłeś urządzenie.

4. Obsługa słownika
Po uruchomieniu urządzenia na ekranie pojawi się lista z dostęp-
nymi słownikami. Wybierz słownik klikając odpowiednią ikonę.

Zostanie otwarty ekran słownika. Aby wyszukać interesujące słowo 
i jego definicję, kliknij w ikonę lupy oraz wprowadź słowo używa-
jąc klawiatury. W trakcie wpisywania, urządzenie wyświetli podpo-
wiedzi. Jeżeli któraś z nich jest tym czego szukasz, kliknij w nią, aby 
otrzymać tłumaczenie.

Aby zmienić język wyszukiwania wybierz jedną z zakładek tuż pod 
polem wpisywania. „English”, aby wyszukać słowo angielskie lub 
„Polish”, aby wyszukać słowo polskie.
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Jednocześnie, na ekranie będą widoczne wszystkie dostępne słowa 
i frazy. Aby poruszać się między nimi wystarczy przewijać ekran 
w górę lub w dół.

Aby zobaczyć tłumaczenie, kliknij wybrane słowo.

Tłumaczenie
Ekran z tłumaczeniem zawiera następujące informacje:

•	 Wybrane słowo

•	 Zapis fonetyczny

•	 Część mowy (V – czasownik, N – rzeczownik, itp.)

•	 Tłumaczenie

Wykorzystywane skróty:

W zakładce „Contents” znajdziesz wszystkie skróty wykorzystywane 
w słowniku.

•	 Aby dodać słowo do „ulubionych”, kliknij ikonę .

•	 Aby wyszukać kolejne słowo, kliknij ikonę lupy .

•	 Aby powrócić do poprzednio wyszukiwanego słowa, naciśnij 
przycisk „wróć”   .

•	 Aby powrócić do listy słów, naciśnij ikonę słownika w lewym 
górnym rogu  .

Wymowa
Aby aktywować wymowę, z głównego ekranu (tego, na którym 
dokonano wyboru słownika), wybierz ikonę głośnika  .



7

Otworzy się okienko z dostępnymi językami oraz polem tekstowym.

lorem ipsum...

wybierz język zminimalizuj zamknij

odsłuchajskasujwklej
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Aby usłyszeć wymowę wybranego słowa:

•	 Kliknij słowo i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy,

•	 Kliknij ikonę kopiowania  ,

•	 Kliknij ikonę głośnika  ,

•	 Wklej słowo używając ikony  ,

•	 Kliknij ikonę głośnika  i odsłuchaj wymowy.

Upewnij się, że język wymowy jest identyczny z językiem wybranego 
słowa.

Przy pracy z wymową, nie zamykaj okna, lecz je zminimalizuj uży-
wając ikony   .

Jeżeli wymowa jest aktywna, w lewym dolnym rogu pojawi się 
ikona głośnika. 

Aby zmienić pozycję ikony, kliknij ją i przytrzymaj, a następnie 
przesuń w dowolne miejsce
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Zakładki
Każdy słownik posiada kilka głównych zakładek: home, contents, 
history, favourites i more.

•	 Home – baza wszystkich wyrazów dostępnych w słowniku.

•	 Contents – zawiera spis skrótów używanych w słowniku. 

•	 History – historia wszystkich wyszukiwanych wyrazów.

•	 Favorites – spis wszystkich wyrazów oznaczonych jako 
ulubione.

•	 More – dodatkowe funkcje słownika tj. definicja na co dzień, 
przewodnik użytkownika po aplikacji czy informacje o słowniku.

Ustawienia
Aby wejść do ustawień słownika wybierz  . 

•	 Text size – umożliwia powiększanie i zmniejszanie czcionki 
w słowniku.

•	 Clear cache – czyści zapisane dane w aplikacji.

•	 Clear history – usuwa całą historię przeglądanych słów 
w słowniku.

Aby powrócić do ekranu wyboru słowników, naciśnij przycisk 
„wróć”   .
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5. Specyfikacja techniczna

Procesor Cortex A9 Dual Core, 2x 1,0 GHz

Pamięć ROM 4 GB

Pamięć RAM 512 MB

Bateria 2400 mAh

Ekran 7”, pojemnościowy, 800 x 480 px

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wejście słuchawkowe Mini Jack (3,5 mm)

Wejście USB Micro USB

Wejście kart SD Micro SD (do 32 GB)

Wymiary 192 x 116 x 10 mm

Waga 365 g








