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Áramforrás 
1. Fő újratölthető lítium akkumulátor, 3,7 V . 
2. Csatlakoztassa a számítógéphez USB-kábel 

segítségével. (Töltési funkció) 
3. Teljesen töltse fel az akkumulátort a készülék 

használata előtt kb. 5 órával,. 
4. Helyezze a készülékbe az akkumulátort, ügyeljen 

a polarításra. 
5. A készülék lehetővé teszi az adapteres és USB-n 

keresztüli töltést. 
6. Amikor az akkumulátor élettartama lerövidül, 

várásoljon egy új akkumulátort és cserélje ki a 
régit. 

7. A helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon 
meg az akkumulátortól. 

 
Érintési műveletekhez használjon 
érintőtollat: 
1. Készüléke érintési műveletekkel ellátott.  
2. Válasszon ki egy pontot a képernyőn majd, 

finoman érintse meg az érintőtollal, majd vegye el 
a képernyőről azt.  

 
Érintőtoll: 
Az eszközhátulján az érintőtoll számára egy aljzattal 
rendelezik, így elkerülheti annak elvesztését. 
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Micro-SD kártya foglalat : 
1. A fordító oldalán egy micro-SD kártya dugalj 

található  
2. Illessze be a kártyát: kapcsolja ki a készüléket és 

helyezze be a kártyát, addig nyomja a kártyát az 
aljzatba, ameddig egy kattanást nem hall.  

3. Távolítsa el a kártyát: kapcsolja ki a készüléket, 
óvatosan nyomja meg a kártyát, amíg kattanást 
nem hall. 

Megjegyzések: Ki és behelyezés előtt kapcsolja ki a 
készüléket, az adatvesztés elkerüléséért. 
 
A fordító újraindítása 
Ha a billentyűzet nem válaszol, vagy ha a képernyő 
hibásan működik, indítsa újra a fordítót. Távolítsa el 
az akkumulátorokat. 1 PERC után tegye vissza az 
elemeket. 
 
Érintési funkció: 
1. A képernyőn lévő gombokat az érintő tollal 
megérintheti. 
 

 
 

2. Érintse meg  a cél és forrás nyelv 
változtatásához..   
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3. Érintse meg a virtuális billentyűzet 

megtekintéséhez    
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4. Kézírás 

A kézirás funkcióhoz érintse meg  . 
 

 
 
Az érintő toll segítségével írjona  kézírás területre. 

Az angol betűk beviteléhez érintse meg         

Nagybetűért érintse meg   

Szám beviteléhez értinzse meg   

Szimbólumbeviteléhez értinzse meg   

Space írásához érintse meg  iempty  

  A kurzor karakter törléséhez  érintse megr 

A kéírás beállításához érintse meg   

  A bevitel jóváhagyásához érintse meg   
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A funkció gombok 
 

 
 

1. Be-/Kikapcsoló gombok. Automatikus 
időkapcsolóval ellátott fordító (3, 5, vagy 10 perc). 
    
   kikíthatja be (kikapcsolási 
idő) Gyári alapértelmezett beállítás 10 perc. 

2. &Start menü.  Válassza ki a kívánt nyelvet. 
 

3. &Felület nyelve A különböző nyelvek 
közötti választáshoz nyomja meg egymás után a 
gombot. 
 

4. Lépjen a Beállítás menü pontba  a 
következők beállításához: hang sebessége és LCD 
kontraszt, stb.  
Nyissa meg az eszközöke a számológép,   
mértékegység-átváltó, stb használatához.... 
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5. &Nyomja meg többször egymás után a 
különböző betűméret választásához. 

6. &Space.  

7. &Szöveg fordítása.  
A) Ez a funkció lehetővé teszi, hogy szavakat és 
kifejezéseket gépeljen.  
B) A képernyőn látottaktól függ a gomb funkciója 
Nézze meg a képernyő alját a részletekért 
 

8. &Szótár.  
A) Ez a funkció lehetővé teszi, egyetlen szó részletes 
keresését.  
B) A képernyőn látottaktól függ a gomb funkciója 
Nézze meg a képernyő alját a részletekért 

9. &Tanulás 
Az adott nyelv tanulásához néhány eszközt és 
tanórát biztosít.  
B) A képernyőn látottaktól függ a gomb funkciója 
Nézze meg a képernyő alját a részletekért 

10. ：Ragozás/ igeragozás.   
B) A képernyőn látottaktól függ a gomb funkciója 
Nézze meg a képernyő alját a részletekért 

11.  &Minta kifejezés  
B) A képernyőn látottaktól függ a gomb funkciója 
Nézze meg a képernyő alját a részletekért  

12 . ：Nagy betű . Nagybetű írásához nyomja 
meg és tartsa nyomva a Shift billentyűt és nyomja 
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meg a betűt 

13.  A) àê- Hangsúly gomb Nyomja meg a 
betűt, majd nyomja meg a hangsúly gombot, ha a 
karakter elérhető. Pl. nyomja meg a 'o', majd nyomja 
meg a kiemelés gombot, hogy  [ś] stb. )),kapjon 

Tipp: Miközben gépel a következő gombbal  a 

következő billentyűt kell megnyomnia . 
Pl a Francia módban hogy karakteres betüt kapjon az 
(A) gomb egyszeri lenyomása után nyomja meg a 

következőt  “á”.  
B) ALT-alternatíva:  
i) Beviteli mód közötti váltás. 
ii) Más ábécék közötti váltás 
iii) Két nyelv közötti átalakítás 

Pl. 
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14. & 
&A) szimbólum.  Írásjelek, . /... ? * -  
Helyettesítő. Sokkal pontosabb keresés végezhető 
helytartó szimbólumokkal,. Pl.: AMA?ING - hoyg 
megtalálja az AMAZING szót, még AMAZ*’ hogy 
megtalálja az AMAZE vagy az AMAZING szavakat 
B) kedvencek -- fordítás és szótár módban, használja 
ezt a gombot az aktuális szó vagy kifejezés 
kedvencek listájába helyezéséhez.. 

15. &Kilépés, visszatérés az előző 
képernyőhöz.  

16. &Törlés, Törli az utoljára bevitt adatot.  

17. &Hangszóró, nyomja meg a kiejtés 
meghallgatásához 

18. / ：：Hang beállítások váltásához 
nyomja meg a fel vagy le billentyűt. 
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19. / ：Fel és le navigálás és oldal fel és 
le 
 

20. / ： 
/ &A) bal/jobb.   
B) A következő szótárt vagy korábbi szótárak 
böngészése a szótár listában 
 

21. ：jóváhagyás" gomb 
megnyomásával.   
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Az ékezetes ábécé (szótag kiejtésével) 
(Néhány európai modellben elérhető) 
Néhány nyelv saját ékezetes ábécével rendelkezik. 

Egyszerűen nyomja meg a   gombot az 
elérhető karakterekért 
 
Pl. Angol-Francia : 
Francia "anyanyelvi" használata -   

Írja be az "e" gombot: "E" 
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Minden lehetséges változatát az alábbiakban 
láthatók:  
 
Betű>>a << á à â ä ă ā ã å ą æ 

Betű <<c>> ć č ç        

Betű <<d>> ď đ         

Betű <<e>> é è ė ê ë ĕ ē ę ə  

Betű <<g>> ğ ģ         

Betű <<i>> í ì î ï ī į     

Betű <<k>> ķ          

Betű <<l>> ĺ ľ ļ ł       

Betű <<n>> ń ň ñ ņ       

Betű <<o>> ó ò ô ö õ ő ø œ   

Betű <<r>> ŕ ř         

Betű <<s>> ś š ş β       

Betű <<t>> ť ţ         

Betű <<u>> ú ù û ü ū ů ų ű   

Betű <<y>> ý ÿ         

Betű <<z>> ź ż ž        
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START menü 

Nyomja meg  , a kívánt nyelv kiválasztásához. 
Például: 
 

 
 
1. A nyelv kiválasztásához érintse meg 

 vagy érintse 
meg  

2. Forrásnyelv kiválasztásához válassza a  / 

.  

3. Cél nyelv kiválasztásához válassza a  / 

. 

4. Nyomja meg  a cél és forrás nyelv 
változtatásához.. 
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Menü nyelve 
Kiválaszthatja a kiejtés nyelvét, hogy 
többször egymásután lenyomja a következő 

gombot  amíg a kívánt nyelvet elnem éri 

Például: 
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1. Szöveg lefordítása (F1)  
Írjon be bármilyen szót vagy kifejezést, majd nyomja 
meg az ENTER billentyűt.  

Érintse meg  a cél és forrás nyelv 
változtatásához..  
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Emberi fordítás 
A készüléke beépített adatbázissal rendelkezik, 
melyben a leggyakrabban használt mondatok 
vannak. 
 

Nyomja meg a  gombot vagy the [BeszédI 
ikon] az LCD kijelzőn, hogy hallja a kiemelt szavak 
vagy kifejezések kiejtését.: 
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Számítógépes fordítás 
1. Ha a kifejezés aminek utánna néz nem található az 
adatbázisban, akkor az eszköz automatikusan 
generál egy fordítást. 
Például: Ez egy gyönyörű város. 
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2. Mivel a fordítás a számítógép által generált, az 
eredmény nem egy pontos fordítás. 
3. Ha csak egy szót visz be a szótárgépbe, miközben 
az szövegfordító módban van, az eszköz 
automatikusan átvált a szótármódba. 
Pl.: kifejezés 
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Kiejtés 
 

 = Emberi kiejtés aktív (kiválasztott).  
 = Emberi kiejtés nem aktív (nincs kijelölve). 

Nyomja meg  /  hogy kiválassza  

 = A számítógép kiejtés aktív (kiválasztott). 
 = A számítógép kiejtés nem aktív (nincs 

kijelölve). Nyomja meg  /  hogy 
kiválassza 

 = A kiejtés nem érhető el. 

 = Latin fonetikus. 
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a)  Az előtt a szó előtt egy hangszóró ikon 
jelenik meg, amely emberi kiejtéssel rendelkezik.  
b)  Az előtt a szó előtt egy hangszóró ikon 
jelenik meg, amely gépi kiejtéssel rendelkezik.  
c)A hang ikon fel le mozgatásáért nyomja meg a  

 /   gombot, majd a kiejtés 

meghallgatásáért nyomja meg a   gombot 
D) a kiejtés meghallgatásához érintse meg a 
szavakat, és ezután nyomja meg a gombot, vagy 

 vagy a  beszéd ikont a kijelzőn. 
 
Például: 
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Hang összehasonlítás

 

 (rögzítés és 
visszajátszás) 

Ez a funkció lehetővé teszi a jó kiejtés gyakorlását  
1. Érintse meg a kijelzőbaloldalán látható [Hang 
azonosítást]  
2. Először az eredeti kiejtést fogja lejátszani. Ezután 
a képernyő megjelenő értesítés jelzi a felvétel 
kezdetét. Mikor befejezte a mondatot, nyomjon meg 
bármelyik gombot a felvétel leállításához. Mindkét 
kiejtés automatikusan lejátszódik. 
 
 
 

Ha egy kifejezéshez emberi kiejtés található, ez a 
funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
gépi kiejtést hallgassa meg az emberi kiejtés helyett.  

Alternatív kiejtés 

A gépi kiejtés lassabb tagoltabb kiejtést biztosít. Ez a 
funkció lehetővé teszi a szavak világosabb 
megkülönböztetését.  
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Pl.: Írja be a kifejezést:  - Hogyan léphetek 
kapcsolatba önnel? /"How can I get in touch with 
you?" 

Nyomja meg az Alt gombot, majd a  
gombot 
Az emberi kiejtés helyett gépi kiejtést fog hallani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funkciógombok 
 
F1/F2/F3/F4/F5 = A funkció gombnak a billentyűzet 
F1/F2/F3/F4/F5. gombjai felelnek meg. 
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Fonetikus ikon 
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 = Latin fonetikus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szótár lista 
1. Megváltoztathatja a felsorolt szótárak sorrendjét. 

Latin fonetikus 

Latin fonetikus 
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2. Ez lehetővé teszi, hogy kedvenc szótárai a lista 
elején jelenjenek meg, vagy kapcsolja ki ha nincs rá 
szüksége. (Lásd: Beállítás) 
 
Minden szótárat kényelmesen böngészhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: 
Oxford Angol-orosz szótár 

A gomb megérintésével vagy 

megnyomásával  a szótárlistát 
 



 

27 
 

--->  
Comet Angol-orosz szótár 

 
--->  
 
 
 
 
 

Comet Angol-orosz szótár 
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---> 
Akhmanova szótár 

 
---> 
 
 
 
 
 
 

Közgazdasági szótár 
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---> 

Jogi szótár 

 
---> 

 
 
 
 
  Oxford Angol-angol 
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---> 
Angol szinoníma és ellentét pár 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kedvencek / Előzmények menü 
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a) A) Miután szót vagy szöveget vitt be, hogy 

láthassa az elem meghatározását nyomja 
meg  

B) Meghatározás nézetből  a gomb 
megnyomásával a  Kedvencek menübe léphet.  
C) Ebben a menüben a fel/le gombokkal  a 
Hozzáadás a kedvencekhez menüpontot vagy az 
előzmények listázását választhatja ki. (Lásd: 
Beállítás) 
 

Kereszt keresés  
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kiválassza a 
nézetre és őket a különböző nyelvi szótárak 
telepítése a készülékre. Ehhez hajtsa végre a 
következő lépéseket: 

 
Válassza ki a szót és nyomja meg a képernyő,  
 

Nyomja meg az gombot, majd  kiválaszthatja, 
hogy melyik szótárt használja a kereséshez.  
 
Pl.: kifejezés 
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Igeragozás/minta mondat 
A fordító képernyőn, nyomja meg az F4/F5 gombokat 
az igeragozást és a példa mondatokat. 
Például:  
 
1. Igeragozás   
 
Meghatározás kijelzőn, hogy láthassa az 
igeragozást és a többi igeidőt nyomja meg az F4 
gombot 



 

33 
 

 
 
 

F4 = igeragozás/igeragozás 
 
2. Minta szöveg 
 
A minta kifejezésért nyomja meg az F5 gombot 
 

 
 
 

Minta kifejezés 
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Angol-orosz mondat 

 
 
angol-angol mondat 
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Helyettesítő karakterek 
Szótövek megadásával is kereshet egy szóra. 
Sokkal részletesebb keresést indíthat a megfelelő 
helyettesítő karakter használatával. 
? = ismeretlen betű 
* = több ismeretlen betű 
Például: ‘AMA?ING’ hogy megtalálja‘amazing’; 
‘AMAZ*’ hogy megtalálja ‘amaze’ vagy 
‘amazing’.szavakat 
 

Amikor angol Fl szövegfordítás módban van, egy 
szám beírása után azonnal megkapja azt szöveg 
formátumban. 

A szöveg konvertálása számmá. 

Ez a funkció nagyon hasznos nagy számok 
tanulásakor. 
Ezután bármilyen nyelvre lefordíthatja az angol 
nyelvű fordítást. Ez egy nagyon kényelmes módja, 
hogy megtanulja, az alapvetőszámokat más 
nyelveken. 
 

Például Angol szövegfordítás módban, gépelje be: 
123456789 

A képernyőn az eredmény azonnal megjelenik: Száz 
huszonhárom millió négyszáz ötven-hat ezer hét 
száz nyolcvankilenc. 

Nyomja meg az ENTER billentyűt, hogy megtudja a 
számot másik nyelven.  
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Jelek és különleges karakterek/európai 
stílusjegyek/  kiejtés  

Nyomja meg a agombot a szimbólumok 
megtekintéséhez vagy  meg is érintheti azt  

 
 
 
 
 

2. Szótár (F2) 
A szótár funkció, ellentétben a szöveget fordító 
funkcióval, a szavak közvetlenebb és gyorsabb 
keresését teszi lehetővé- A beírt szóra adott 
találatokat egyesével automatikusan kilistázza, de 
nem ad példa mondatokat, és másik kifejezéseket. 

Helyesírás ellenörzésre tökéletesen megfelel ez az 
egyszerű és direkt módja a keresésnek. 
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1. Nyomja meg, hogy szótár üzemmódba 

léphessen    

2. Írja be a kifejezést a Keresés képernyőn. A beírt 
szóhoz kapcsolódó szavak megjelennek a kijelzőn.  

3. Válassza ki a kívánt szót és nyomja meg  
a meghatározásért  
Például:  
 

 
4. A gomb megérintésével vagy megnyomásával  a 
szótárlistát böngészheti.  

5. Vagy  nyomja meg a  /  gombot 
a szótárlista böngészéséért.. 
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3. Tanulás(F3) 
Nyomja meg az F3 tanulási módba lépéshez, itt a 
következő  kategóriák közül választhat. 
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Kifejezésgyűjtemény 
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1. Válassza ki a "kifejezés könyv"-et majd nyomja 
meg az ENTER billentyűt. 
2. Válasszon ki egy nyelvet.  
Például válassza ki az "angol nyelvet" és nyomja 
meg az ENTER billentyűt. 

 
3. Nyomja meg az Enter gombot a kívánt 
kifejezésért. 
Pl.  

 
Majd nyomja meg a  gombot a kiejtés 
meghallgatásához. 
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B) Érintse meg az F5 gombot vagy a jobb nyilat, hogy 
további mondatokat nézhessen meg.  
Nyomja meg az F4 billentyűkombinációt vagy a balra 
gombot az az előző mondat megtekintéséhez. 
Minden szótár- 
Nyomja meg az F3 billentyűt. 
Ez a funkció lehetővé teszi a speciális szótárak 
használatát, pl. &orvosi szótár, gazdasági szótár ... 
stb.  
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Felhasználói szótár 
Nyomja meg az F3 billentyűt. 
 

 
 
Ez egy nagyszerű eszköz egy új szókincset a n 
betölteni, majd maga is többször egymás után, amíg 
az új szókincs fogja meg. Ha már nincs szüksége egy 
adott szóra a szótárban, egyszerűen kitörölheti azt. 
Ha kiválasztotta a Felhasználói szótárat a következő 
opciók közül választhat: 
 
1. Új szavak felvétele a szótárba (lehetővé teszi az 
újszavak és fordítások hozzáadását a szótárhoz) 
[F1] - bevitel, válassza ki a beviteli nyelvet. 
[F2] -hozzá adás 
[F4] - szerkesztés  
[F5] - Törlés 
 
2. Kedvencek listája: Az adatok lekérése, nyomja 
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meg a [Vissza] gombot, hogy törölje a kedvencek 
listájából.  
 
3. Előzmény: Megjeleníti az összes korábban 
keresett szót. 
Angol tanulása 
Nyomja meg az F3 billentyűt. 
1. Angol fonetika 
Ebben az almenüben a magánhangzókat és 
mássalhangzókat találja. 

Majd nyomja meg a  gombot a kiejtés 
meghallgatásához.  
D) A betük egyenkénti meghallgatásához nyomja 
meg a  <Q> -ot.  
E) A kiejtés leállításához nyomja meg a  [ESC] 
gombot-.  
 
2. Angol Klasszikusok. 
Kiválaszthatja a történetet és elkezdheti a lejátszást. 
Például:  
 

 
 



 

44 
 

a) Nyomja meg a gomnot vagy érintse meg 
[Beszéd ikont] az LCD kijelzőn a történet 
automatikus olvasásáért. 
B) Nyomja meg az F5 gombot a történettel 
kapcsolatos kvízért.  

C) A gomb megnyomásával megtekintheti  a 
következő kérdést,az előző kérdés újra 

megtekintéséhez nyomja meg  gombot 
 
3. Angol tanulás 
Válassza ki a kategóriát. 
Például: válassza ki bevásárlás- és alkudozásra. 
 

 
 

A) A kiejtési ikon mozgatásához használja a fel és 

lenyilakat, majd nyomja meg a gombot  és 
hallgasd meg a kiválasztott mondatot.   

B) Nyomja meg a gombot  az teljes 
beszélgetés automatikus elolvasásához.  
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c) Hogy kiválassza a szerepét amelyet játszani akar 

nyomja meg a gombot majd rögzítse saját 
hangját. 
 
 
 
 
 
 
4. Angol teszt 
4.1 TOEFL Teszt 
A) 18 tanfolyamok közül választhat. Minden 
tanfolyam 100 kérdéssel rendelkezik. 
B) Válasszon 1-18 ig számor majd nyomja meg az 
Enter gombot 
C) Válasszon 1 és 100 között egy számot, majd 
nyomja meg az ENTER billentyűt. 
D) A gombok "A" , "B" , "C" vagy "D" gombok 
megnyomásával válassza ki a helyes megoldást,  az 
elért pontszám a képernyön megjelenik. 
E) Ha rossz választ ad meg, a készülék nem csak a 
rossz válaszról tájékoztatja, hanem megadja, hogy a 
válasz miért rossz. 
 

e) A válaszhoz nyomja meg a   gombot. 
F)Szabályok: Maximálisan elérhető százalék 100. 
Minden helyes válaszért 1 pont jár, hibás válaszért 
nem jár pont. Ugyan azért a válaszért nem jár plusz 
pont. 
G) A teszt befejezése után nyomja meg a 

gombot .  Ekkor az eredmény látható. 
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4.2 Conjumania 
Conjumania olyan játék mellyel az igeragozást tudja 
gyakorolni. 
Adja meg a választ, majd nyomja meg az ENTER 
billentyűt. Ha a válasz helyes, az alkalmazás 
automatikusan tovább lép. Ha a válasz helytelen 
folytassa a találgatást. 
B) Ha a válasz helyes az enter gomb menyomásával 
a szó jelentését megtudhatja, és a space gomb 
lenyomásával folytathattja a játékot. 
C) nyomja meg az [F3] a következő kérdés 
megtekintéséhez 
 
 
 
4.3 Szó kitaláló 
Ebben a játékban, a szóból hiányzó betűket kell 
kipótolni. Ahhoz, hogy megtalálja a helyes választ, a 
sszó jelentését megadja a választ. 
Írja be a betűt. Ha a válasz helyes, az alkalmazás 
automatikusan tovább lép. Ha a válasz helytelen 
folytassa a találgatást. 
 
4.4 Akasztófa 
A kérdőjelek jelképezik azt, hogy a kitalálandó szó 
hány betúből áll( ? ). Ha helyes betűre tippelt akkor 
a kérdőjel a betűre cserélődik ki. Ha helytelen 
betűre tippelt, akkor egy kettőskereszt jel jelenik 
meg a képernyőn, ami a rossz tippek számát jelzi. 
Ha kitalálod a szó a megengedett hibák száma 
előtt, te nyertél. 
 
5. Angol rendhagyó igék  
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6. Angol igeragozás 
 
7. Angol főnév és melléknévragozás 
 
8. Angol szinoníma és ellentétpár 
 
Megjegyzés: Ha más nyelvek is telepítve vannak a 
készülékén, akkor a nyelvtanuló leckék a további 
nyelvekhez is elérhetőek. 
 
 
 
4. BEÁLLÍTÁSOK 

A beállításokhoz nyomja meg a   következő 
gombot. 
 
Menü nyelvének beállítása 
Menü nyelve meghatározza  menüpontok, 
parancsok és egyéb információk nyelvét. 
Jelölje ki a kívánt nyelvet a nyilak segítségével, és 
nyomja meg az ENTER billentyűt. 
Pl. 
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Beszéd-hangereje 
Ez lehetővé teszi, hogy növelje a kiejtés hangerejét  
 
Hang sebesség 
A) lHangsebességet a természetes kiejtés 
gyorsaságáról, megváltoztatthatja lassabbra a jobban 
érthetőségért. 

 
 
Háttérvilágítás 
Beállíthatja az önnek megfelelő fényerőt. 
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Betűméret 
4 betűméret közül választhat 
 

Akkumulátor állapota 
Megjeleníti az akkumulátor állapotát. 
 

Energiatakarékos üzemmód 
Az enegergiatakarékos üzemmód idejét 
megszabhatja 
 

Billentyűzethang beállítása 
A billentyűhang a billentyű megnyomásakor egy 
sipolás, elyet ki és bekapcsolhat.  
 

Automatikus kikapcsolási idő 
A készüléke automatikusan kikapcsol, ha egy 
bizonyos ideig nem nyom meg semmilyen gombot. A 
kikapcsolási idő 3, 5, illetve 10 perc. 
 

Megjegyzés: Az alapértelmezett kikapcsolási idő az 
10 perc. 
Nyelv hozzá adása (Nyelv csomagok, bizonyos 
típusokban érhető el.) 
 
1. Ha nincs szükség az összes nyelvre, akkor 
kikapcsolhatja azokat. 
2. Ha egy nyelv ki van kapcsolva, akkor a Start 
menüben, a menü nyelvek között és 
keresztkeresésben nem jelenik meg. 
3. Ez a funkció arra tervezték, hogy a felesleges 
nyelvek kikapcsolásával a felhasználói felületet 
egyszerűbbé és egyértelműbbé tegye.  
4. Csak a bekapcsolt nyelvek láthatóak a készüléken. 
Ez lehetővé teszi a felhasználó számára a 
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felhasználói felület egyszerű böngészését.  
 

Megjegyzés:  A saját nyelvet nem lehet kikapcsolni.. 
 

5. Egy nyelv ki és bekapcsolásához, lépjen a 
Beállításokba válassza ki az Új nyelv hozzáadása 
menüpontot. 

 
 
 
Pl. A jelenlegi nyelv az Angol és az orosz 

Saját nyelv 
 

 

 

 

Szótár lista sorrendjének 
beállítása 

 

Új nyelv hozzáadása 
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F1 a: nyelv bekapcsolása 

F2 kapcsolja KI - Kapcsolja ki a nyelvet 
 

6. Hozzáadhat egy új nyelvet a készülékéhez, ha 
szükséges.  
Pl. Kapcsolja be a  kínai és németnyelveket 
 

 
 
 
Emelje ki a nyelvet majd nyomja meg az F1 gombot a 
nyelv bekapcsolásához. 
 
7. Nyomja meg az enter gombot a változtatások 
elmentéséhez.  
8. Válassza ki "IGEN" a mentéshez, a készülék újra 
indul. 
 
 
 
 
 

 

Új nyelv 
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1. Navigáljon a  beállítások menüpontba, lásd: 
Szótár lista sorrendje 

 
 
 
2. Hogy visszaállítsa vagy kitörölje a szótárt a 
listából, egyszerűen kapcsolja a szótárat ki vagy be 
és mentse el a változtatásokat. 
Ez lehetővé teszi, hogy kedvenc szótárai a lista 
elején jelenjenek meg, vagy kapcsolja ki ha nincs rá 
szüksége. 
Kikapcsolt szótárnál nem jelenik meg semmi a 
felhasználói felületen. 
 
 

 

 

Szótár lista sorrendjének 
beállítása 

Szótár lista sorrendjének 
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Pl. Angol-orosz szótár &  
 

 

01. MullerAngol-orosz szótár 
02. Oxford Angol-orosz szótár 
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F1 be -kapcsolja be a szótárt 
F2 kapcsolja KI - Kapcsolja ki a szótárt 
F3 ☆(elől) – Állítsa a kedvenc szótárt előre a 
listában 
F4☆(hátra) – Állítsa a szótárt hátra 
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Pl.: Az Oxford Angol-orosz  szótár az első helyre 
01 
 

 
 
Jelölje ki az Oxford angol-orosz szótárat és nyomja 
meg az F3 gombot  

Oxford Angol-orosz szótár 
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Oxford Angol-orosz szótár most már az első helyen 
van 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start menü 
Mostmeg kiválaszthatja a szöveg, ikon vagy szöveg 
és ikon menüt. 
Ha többször megnyomja a start gombot, a menü 
felülete az ikon és szöveg menü között változik. 
Például: 
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Kapcsolja be/ki fordítás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kapcsolja be/ki fordítás 

 

Kapcsolja be/ki fordítás 
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F1 - A számítógépes fordítás bekapcsolása 

F2 kapcsolja KI - Számítógépes fordítás 
kikapcsolása 

F3 ? - Ez a magyarázata, hogy mi a számítógépes 
fordítás.   
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Azt javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót 
bekapcsolva, hogy több forítási referenciát 
kapjon. 
 
 
Előugró ablak megjelenítése 
1. Ha megismeri a készüléket, és nincs szüksége 
erre a funkcióra könnyen kikapcsolhatja azt a 
beállításokban. 
2. Miután kiválasztotta az Előugró ablak 
megjelenítését nyomja meg a fel/ le gombokat a ki és 
bekapcsoláshoz, majd nyomja meg az ENTER 
gombot.  
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**Az előugró ablak beállítása gyárilag kikapcsolt 
állapotban van.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyelvi beállítások (Beviteli mód/Fonetika) 
Például az orosz beállítások: 
1. Orosz karakterek három beviteli móddal 

rendelkeznek: orosz, orosz-fonetikus, orosz-Latin  
2. Az orosz fonetikus beviteli módot ki és 

bekapcsolhatja 

Előugró 
ablak 

Előugró 
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Ha az orosz fonetikus beviteli módot a leiró felületen 

bekapcsolja, nyomja meg a  gombot, így 
az orosz fonetikus mód látható 
 

 
 
 
 
Az orosz beviteli felület, érintse meg a [ ] 

Orosz fonetikus 
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vagy nyomja meg gombot a különböző 
beviteli módok állításához.   
1. Orosz  
2. Orosz- fonfetikus 
3. Orosz-latin  
  
 
Pl.: Orosz-Latin beviteli mód: 
Az orosz latin-beviteli módszer mely az orosz latin 
pinyin a módszer szerint múködik. a 
 
Fonetikus bevitel "smogu" megkapja az orosz 
"смогу" szót 

 

A beállításokhoz nyomja meg a   
következő gombot.  
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Nyelv 

 
 
A nyelv 
fonetikus 
kijelzése 

Kézírás 

Beviteli 
mód Beviteli mód 

(Billentyűz
et) 

(Fonetikus 
billentyűzet) 

Afgán ÿ ÿ Afgán-
billentyűzet   

Afrikaans   ÿ Afrikaans-
billentyűzet   

Arab ÿ ÿ Arabic-
billentyűzet 

Arabic-
fonetika 

Belorusz ÿ ÿ Belorusz-
billentyűzet 

Belarusian-
fonetikus 

Bengáli ÿ   Bengal-
billentyűzet 

Bengali-
fonetikus 

Bolgár ÿ ÿ Bolgár-
billentyűzet 

Bolgár-
fonetika 

Kambodzsa
i ÿ   

Cambodian-
Khek   

Cambodian-
Unicode   
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Kínaiul 
 
(hagyomán
yos kínai)  

ÿ ÿ 

Kínai-Wubi Kínai-Pinyin 

Kínai-
CangJie 

Kínai-Smart 
pinyin 

  Kínai-Zhu 
Yin 

Kínai ÿ ÿ 

Kínai-Wubi Kínai-Pinyin 

Kínai-
CangJie 

Kínai-Smart 
pinyin 

  Kínai-Zhu 
Yin 

Horvát   ÿ Horvát-
billentyűzet   

Cseh   ÿ Cseh-
billentyűzet   

Dán   ÿ Dán-
billentyűzet   

Holland   ÿ Holland-
billentyűzet   

Angol   ÿ Angol 
billentyűzet   

Észt   ÿ Észt-
billentyűzet   

Fülöp-
szigeteki   ÿ 

Fülöp-
szigeteki-
billentyűzet 

  

Finn   ÿ Finn-
billentyűzet   

Francia   ÿ Francia 
billentyűzet   

Német   ÿ Német 
billentyűzet   

Görög ÿ   Görög-
billentyűzet 

Görög-
fonetika 

Héber ÿ   Héber-
billentyűzet 

Héber-
fonetikus 
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Hindi ÿ   Hindi-
billentyűzet 

Hindi-
fonetikus 

Hokkien ÿ ÿ   Hokkien-
fonetikus 

Magyar   ÿ Hungarian-
billentyűzet   

Indonéz   ÿ Indonéz-
billentyűzet   

Olasz   ÿ Olasz-
billentyűzet   

Japán ÿ ÿ Japán-Kana Japán-
Roma 

Jávai    ÿ Jávai-
billentyűzet   

Karean ÿ   Karean-
billentyűzet   

Kazah ÿ ÿ Kazakh-
billentyűzet 

Kazakh-
fonetikus 

Koreai ÿ ÿ Koreai-
billentyűzet 

Koreai-
fonetikus 

Kirdzsigiszt
án ÿ   

Kirdzsigiszt
án- 
billentyűzet 

  

Lao ÿ   Lao-
billentyűzet   

Lett   ÿ Lett-
billentyűzet   

Litván   ÿ Littván-
billentyűzet   

Latin   ÿ Latin--
billentyűzet   

Maláj   ÿ Maláj.billent
yűzet   

Malajálam ÿ   Malajálam-
billentyűzet   

Mongol ÿ ÿ Mongol-
billentyűzet 

Mongol- 
fonetikus 
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Mianmar ÿ   Mianmar-
billentyűzet   

Nepál ÿ   Nepál-
billetyűzet   

Norvég   ÿ Norvég 
billentyűzet   

Perzsa ÿ ÿ Perzsa-
billentyűzet 

Perzsa-
fonetika 

Lengyel   ÿ Lengyel-
billentyűzet   

Portugál   ÿ Portugál-
billentyűzet   

Román   ÿ Román-
billentyózet   

Orosz ÿ ÿ Orosz-
billentyűzet 

Orosz-
fonetika 

Orosz-Latin 

Szerb   ÿ Szerb- 
billentyűzet   

Shanghaine
se ÿ ÿ 

Kínai-Wubi Kínai-Pinyin 

Kínai-
CangJie 

Kínai-Smart 
pinyin 

  Kínai-Zhu 
Yin 

Sinhala ÿ   

Sinhala-
billentyűzet 

  
Sinhala-
Wijesekara 

Szlovák   ÿ SZlovák 
billentyűzet   

Szlovén   ÿ Szlovén 
billentyűzet   

Spanyol   ÿ Spanyol 
billentyűzet   
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Sunda   ÿ Sunda-
billentyűzet   

Szuahéli   ÿ Szuahéli 
billentyűzet   

Svéd   ÿ Svéd 
billentyűzet   

Tádzsik ÿ ÿ Tádzsik 
billentyűzet   

Tamil ÿ   

Tamil-
Windows Tamil-

fonetikus Tamil-
Renganatha
n  

Thai ÿ ÿ Thai-
billentyűzet   

Tibet ÿ   Tibeti- 
billentyűzet   

Türkmén   ÿ Türkmén 
billentyűzet   

Török   ÿ Török 
billentyűzet   

Ukrán ÿ ÿ Ukrán-
billentyűzet 

Ukrán- 
fonetika 

Urdu ÿ ÿ Urdu-
billentyűzet 

Urdu-
fonetika 

Üzbég   ÿ Üzbég 
billentyűzet   

Vietnámi   ÿ 

Vietnami-
VNI   

Vietnámi-
TCVN6064   

Jiddis ÿ   Jiddish 
billentyűzet 

Jiddish 
fonetikus 
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ESZKÖZÖK 
 
Számológép 
Nyomja meg az [Eszközök] gombot. 
12 SZÁMJEGYŰ tudományos számológép normál 
számtani műveletek végrehajtására alkalmas, a gép 
százalékszámításra a memória műveletek 
elvégzésére és matematikai függvények 
kiszámolására alkalmas.  
1. Normál számológép 
Memóriaszámítások  
[M+] A teljes érték hozzáadása a memóriához.  
[M-] a teljes érték kivonása a memóriából  
[MR] a memóriában tárolt érték megjelenítése a 
kijelzőn  
[MC] a memória törlése  
2. Tudományos számológép 
A tudományos számológép segítségével egyszerű és 
összetett számításokat végezhet. Például a sin, cos, 
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log ... 
Mértékegységek átváltása 
Nyomja meg az [Eszközök] gombot. 
Tartalmaz számos olyan mértékegységeket, mint 
például a terület, hosszúság, tömeg, sebesség, 
radián, köb, és a erő, kalória , a nyomás és a 
hőmérséklet Ez a funkció lehetővé teszi az átváltást 
két mértékegységközött.  
Nemzetköziruha méreteket is tartalmazza 
 
Valuta váltó 
Nyomja meg az [Eszközök] gombot.  

1. Nyomja meg  /  az árfolyam 

kiválasztásához a gombokat  /  majd 
az átváltáshoz vigye be az öszeget 

2. Nyomja meg a  a gombot az árfolyam 
beállításához, majd nyomja meg az ENTER gombot.. 
3. A bevitt érték törléséhez nyomja meg az F2 
gombot, az utolsó számjegy törléséhez nyomja meg 
az F3 gombot 
 
Idő átváltó 
Nyomja meg az [Eszközök] gombot. 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy helyi és a vilgá igő 
beállítását- 
 
Hangrögzítő 
Nyomja meg a [TOOL] (Kilépés) gombot,  majd 
válassza ki a Hangrögzítőt 
Az elemek a következők: 
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Nyomja meg a gombot, vagy  érintse meg a 
gombot a  felvétel elindításához.  

Felvétel leállításához nyomja meg a gombot  
vagy érintse meg  . 
A felvétel lejátszásához nyomja meg a 

gombot vagy érintse meg  . 

Hangerő növeléséhez nyomja meg a gombot  
vagy érintse meg  . 

A file törléséhez nyomja meg a gombot vagy 
érintse meg  . 
 
Tudomány képlet 
A matematika, fizika, kémia képletek, és a periódusos 
rendszer megnézéséhez  
 
Oktató játékok 
Nyomja meg a [TOOL] gombot, a készülék 3 
beépített játékot tartalmaz.  
1. Sudoku 
Cél: egy 9x9 számjegyből álló rács kitöltése úgy, 
hogy minden sorban, minden oszlopban, és mind a 
kilenc 3x3-al- négyzetben a számok 1-9 ig csak 
egyszer szerepeljenek 
 
2. Kígyó 
Cél: A hosszu vékony teremtmény, a kigyó , melyet 
úgy kell irányítani, hogy a mezőn lévő tárgyat 
ételeket felvegyük, megegyük, de viszont  
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ügyelnünk kell arra, hogy a lény ne ütközzön bele a 
játék mező oldalába, és a farkába. Minden egyes 
alkalommal, amikor a kígyó egy darab ételt eszik, a 
faroka nő, igy a játék egyre nehezebb lesz. 
 
3. Puzzle 
Cél: a számok sorrendje balról jobbra, és fentről 
lefelé: 
 
Szövegolvasó 
1. A szövegolvasóban txt fájlokat olvashat. 
2. A txt fájlokat a készülékére USB-kábelen keresztül, 
a számítógépből, vagy  mikro-SD-kártyáról töltheti 
be. 
Megjegyzés: A termék támogatja az Unicode 
kódolású szöveges dokumentumokat. 
 
Fájl böngésző 
Ez a funkció hasonló a Windowshoz, törölheti a fájlt, 
új fájlt hozhat létre vagy megnyithatja azt.  
 
Felhasználói kézikönyv - olvassa el az e-fájlt a 
fordítóban 
 
Visszaállítás a gyári alapértelmezett értékekre 
Ez a funkció lehetővé teszi, a gyári alapértelmezett 
beállításokra való visszatérést. A nyíl gombok 
segítségével válassza ki az Igen-t vagy a nemet majd 
nyomja meg az ENTER billentyűt. 
 

MP3 lejátszó (bizonyos típusok esetén) 
 

 Zene lejátszásához nyomja meg a 

gombot vagy érintse meg  . 
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Zene megállításához  nyomja meg a gombot  
vagy érintse meg  . 

Hangerő növeléséhez nyomja meg a gombot  
vagy érintse meg  . 

Fájl törléséhez nyomja meg  vagy érintse meg 
  

Az MP3 lista megtekintéséhez nyomja megvagy 

 érintse meg a   
 
MP4 lejátszó 
 

Videó lejátszásához nyomja meg  vagy 
érintse meg  . 

Megállításához  nyomja meg a gombot  vagy 
érintse meg  .  

Hangerő növeléséhez nyomja meg a gombot  
vagy érintse meg  . 

Azfile lista megtekintéséhez nyomja megvagy  
érintse meg a   

Teljes képernyő megtekintéséhez nyomja meg  
vagy érintse meg .  
 
Album 
A mentett képek megtekintéséhez 



 

74 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paint 
 

Bevitel visszavonásához nyomja meg  
Az elérési út vagy fájl név megadásához 
nyomja meg  

Mentéshez érintse meg  
A fájl alapértelmezett helyre történő mentéséhez 

nyomja meg   (C:/paints). 
 
Érintő toll teszt. 
A kalibráláshoz használja az érintő tollat , ugy hogy a 
cél mezőbe érinti azt.  
 
Verzió- az egység verzió száma 
 
Nyelv kártya(Opcionális) 
Megjegyzés: 
1. Kapcsolja ki a fordítót és távolítsa el az 
akkumulátorokat a nyelvi kártya behelyezésekor.  
 
2. A nyelvi kártya nem kompatibilis a kereskedelmi 
forgalomban található mikro-sd kártyákkal, igy ne 
próbálja meg azt más eszközbe, kamerába, 
mobiltelefonba, számítógépbe helyezni..  
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3. Amikor készülékében nyelvi kártya található az 
USB-s csatlakozás csak töltésre használható. 
 
4. Ha fájljairól másolatot szeretne készíteni akkor 
távolítsa el a nyelvi kártyát az eszközből. 
TV-kimenet (opcionális) 
Afordító tv készülékhez vagy projektorhoz 
csatlakoztatható. Nagyszerú módja annak, hogy 
tanárok is használják a készüléket az 
osztálytermekben.  
3.5mm jack RCA- AV adapter segítségével füllhalgató 
is csatlakoztatható a készülékhez. 
 
RCA csatlakozó (sárga/fehér/piros) 
 
            3,5 MM-ES Jack csatlakozó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opcionális TV-kábel                                             

Fejhallgató-
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         TV-képernyő 
 
A billentyűzet megváltoztatása (egyes 
modelleknél)  
Ha fel szeretne venni egy új nyelvet amely 
speciális billentyűzettel rendelkezik, és kikell 
cserélnie a billentyüzetet a következőt kell 
tennie. 
1. A csavarhúzóval csavarja ki a két oldalon lévő 
átlátszó műanyag fedelet. 
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Csavarja ki 
 
2. Vegye ki az átlátszó sműanyag fedelet, az új 
billentyűzet elhelyezéséhez.  

  
 
Tároló hely 

Billentyűzet lap 
  

Átlátszó műanyag 
fedél 
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