WT2 Plus Manuál

Příslušenství

01-Hostitel

02-Host

03-Nabíjecí jednotka

My, lidé, neustále inovujeme, zlepšujeme a zkoumáme.
Jsme závislí na vzájemné komunikaci.
Avšak pro jazykovou bariéru jsme velmi omezení v komunikaci.
Komunikujte s kýmkoliv prostřednictvím WT2 Plus
a vítejte v nové éře komunikace.

Všimněte si

05-Kapsa

04-Nabíjecí kabel

1. WT2 Plus je speciální digitální tlumočník ve sluchátkách pro oboustranný
překlad. Nemůžete přes sluchátka poslouchat hudbu ani telefonovat.
2. WT2 Plus musí být připojen na mobilní telefony s podporou protokolů
Bluetooth 4.2 a vyšší
3. Doporučená konﬁgurace pro Android 7.0, iOS 11.0 a novější (od roku 2018)
4. Pro co možná nejvyšší přesnost překladu doporučujeme mluvit srozumitelnějším
a čistším hlasem jako obvykle.
5. Doporučujeme, abyste se vyhnuli používání hovorových, slangových,
nespisovních slovních spojení. Pokud je překlad nepřesný, změňte způsob
vyjádření.

Manuál

06-Hák na ucho

07-

(2 páry)

Slúchátko do ucha
(6 párů)

08-Manuál

Krok 1: Stažení aplikace

Krok 3: Připojení sluchátek

Oskenujte kód QR nižšie, alebo vyhľadajte aplikáciu WT2 Plus
v “App Store/Google Naskenujte kód QR níže, nebo vyhledejte aplikaci
WT2 Plus v "App Store/Google Play" stáhněte ji a nainstalujte.
Aplikace vyžaduje připojení k internetu pro fungování sluchátek.

Po vytažení sluchátek z nabíjecí jednotky, LED indikátory na obou sluchátkách
budou svítit zeleným LED světlem, jděte na stránku "Zařízení" v aplikaci,
a připojte sluchátka.
Když je připojení kompletní, LED indikátory na obou sluchátkách zůstanou svítit
zelenou barvou.
(WT2 Plus sluchátka se při dalším používání automaticky spárují s telefonem)

Android

iOS

Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.

Klikněte "01","02" pro připojení

Připojení úspěšné

Krok 4: Sdílení & Výbeěr režimu
Krok 2: Vyjmutí sluchátek

Sdílejte sluchátko (Host) s osobou, se kterou potřebujete komunikovat,
a vy si nasaďte sluchátko (Hostitel).
Naše aplikace nabízí tři různé komunikační režimy, které vyhovují vašim potřebám.

Otevřete nabíjecí jednotku, vytáhněte sluchátka (01 Hostitel, 02 Host)
Absolutně Hands-Free

Ovládání hlasového překladu dotykem

Překlad přes reproduktor (speaker)

01-Hostitel

02-Host

Domovská stránka

Krok 5: Nastavení jazyka & start!

Nabíjení

V Auto režimu vstupte na domovskou stránku a pro obě sluchátka vyberte
jazyky v horní části stránky.

Sluchátka se automaticky vypnou když je vložíte do nabíjecí jednotky, nabíjení začne,
když LED indikátor bliká bílým světlem. Po úplném nabití bílé světlo zmizí. Trvá
přibližně 90 minut, dokud se úplně nabijí obě sluchátka.

中文

LED Indikátor

Co to znamená

Žádné světlo

Režim spánku

Zelené světlo bliká

Připojení k aplikaci

Zelené světlo zůstáva svítit

Připraveno k použití

Červené světlo bliká/
zůstává svítit

Slabá baterie

Modré světlo zůstává svítit

Upgrade

Bílé světlo zůstává svítit

Nabíjení

Indikační světlo

English

Volba Auto režimu

Instruktážní video WT2 plus
Pokud neumíte správně používat produkt WT2 Plus, na naší stránce najdete
pokyny s nastaveními v mobilní aplikaci.
Najdete zde i odpovědi na nejčastější otázky, kde stačí postupovat podle pokynů
na řešení problémů jak správně používat WT2 Plus.
Také jsme pro Vás připravili intuitivní učební videa.
Můžete oskenovat dvourozměrné kódy nebo vstoupit na webovou stránku s
odkazem na instruktážní videa k WT2 Plus překladači.

01-Hostitel

Nabíjecí jednotka - zobrazení stavu baterie
Můžeme znát aktuální stav nabití baterie z režimu blikajícího světla nabíjecí jednotky.
Když je headset vložen do nabíjecí jednotky, WT2 Plus blikne 4 krát, což představuje
stav úplného nabití. Ostatní zobrazení stavu, podle toho jak je znázorněno na obrázku
níže. Když je headset vložen do nabíjecí jednotky, WT2 Plus vůbec nebliká,
což znamená, že je zcela vybitý. Připojte kabel Micro USB pro nabíjení.

Instructions
Skills

Troubleshooting

Q Why can't I hear the translator right away when
speaking?

100%

Q Why does it take so long to translate?

75%

Q Why is it that the words spoken by both sides
are not recognized while useing?

50%

Q Why can't some accents and slang be translated
correctly?
Q How does the automatic mode work?

02-Host

25%
YouTube odkaz
Indikátor baterie nabíjecí jednotky.
Micro USB nabíjecí kabel.

Bezpečnost
[Upozornění] Před použitím WT2 Plus si přečtěte následující:
1. Nerozebírejte, nemačkejte ani nevystavujte vlhkosti.
2. Neprovádějte neoprávněnou modiﬁkaci obvodů a nepoužívejte nekompatibilní
baterie a nabíječky.
3. Použijte jen příslušenství doporučené výrobcem. Pokud použijete jiné
neautorizované a nevhodné příslušenství, může to vést ke ztrátě záruky.
4. Aby nedošlo k poškození sluchu, zařízení nepoužívejte na nejvyšší úrovni
hlasitosti.
5. Používejte zařízení při 0º až do 35º stupních a udržujte teplotu skladování v
rozmezí max od -10º až 45º. Při extrémních teplotách může dojít k poruše
elektronických obvodů.
6. Udržujte zařízení mimo dosah vysoké teploty nebo topné elektroniky.
7. Baterii sami nevyměňujte.

Oﬁciální distributor pro SR a ČR: Media Leaders s.r.o., Námestie SNP 16, 974 01
Banská Bystrica, Slovensko. Web: www.cool-mania.cz
Zákaznický servis: info@cool-mania.cz
Výrobce: Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd
Země původu: P.R.C

