WT2 Plus Manuál

Príslušenstvo

01-Hostiteľ

02-Hosť

03-Nabíjacia jednotka

My, ľudia, neustále inovujeme, zlepšujeme a skúmame.
Sme závislí na vzájomnej komunikácii.
Avšak pre jazykovú bariéru sme časťo veľmi limitovaný. Komunikujte s
kýmkoľvek prostredníctvom WT2 Plus a vitajte v novej ére komunikácie.

Všimnite si

05-Vrecúško

04-Nabíjací kábel

1. WT2 Plus je špeciálny digitálny tlmočník v slúchadlách pre obojstranný preklad.
Nemôžete cez slúchadlá počúvať hudbu ani telefonovať.
2. WT2 Plus musí byť pripojený na mobilné telefóny s podporou protokolov
Bluetooth 4.2 a vyššie
3. Odporúčaná konﬁgurácia pre Android 7.0, iOS 11.0 a novšie ( od roku2018)
4. Pre čo možno najvyššiu presnosť prekladu doporučujeme hovoriť
zrozumiteľnejším a čistejším hlasom ako zvyčajne.
5. Odporúčame, aby ste sa vyhli používaniu hovorových, slangových,
nespisovných slovných spojení. Ak je preklad nepresný, zmeňte spôsob vyjadrenia.

Manuál

06-Hák na ucho

07-

(2 páry)

Slúchadlo do ucha
(6 párov)

08-Manuál

Krok 1: Stiahnutie aplikácie

Krok 3: Pripojenie slúchadiel

Oskenujte kód QR nižšie, alebo vyhľadajte aplikáciu WT2 Plus
v “App Store/Google Play” stiahnite ju a nainštalujte.
Aplikácia vyžaduje pripojenie k internetu pre fungovanie slúchadiel.

Po vytiahnutí slúchadiel z nabíjacej jednotky, LED indikátory na obidvoch
slúchadlách budú svietiť zeleným svetkom, choďte na stránku “Zariadenie”
v aplikácii, a pripojte slúchadlá.
Keď je pripojenie kompletné, LED indikátory na obidvoch slúchadlách zostanú
svietiť zelenou farbou.
(WT2 Plus slúchadlá sa pri ďalšom používaní automaticky spárujú s telefónom)

Android

iOS

Oskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie.

Kliknite "01","02" pre pripojenie

Pripojenie úspešné

Krok 4: Zdielanie & Výber režimu
Krok 2: Vytiahnutie slúchadiel

Zdieľajte sluchátko (Hosť) s osobou, s ktorou potrebujete komunikovať,
a vy si nasaďte slúchadlo (Hostiteľ).Naša aplikácia ponúka tri rôzne
komunikačné režimy, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

Otvorte nabíjaciu jednotku, vytiahnite slúchadlá (01 Hostiteľ, 02 Hosť)
Absolútne Hands-Free

Ovládanie hlasového prekladu dotykom

Preklad cez reproduktor (speaker)

01-Hostiteľ

02-Hosť

Domovská stránka

Krok 5: Nastavenie jazyka & štart!

Nabíjanie

V Auto režime vstúpte na domovskú stránku a pre obe slúchadlá vyberte
jazyky v hornej časti stránky.

Slúchadlá sa automaticky vypnú keď ich vložíte do nabíjacej jednotky, nabíjanie začne,
keď LED indikátor bliká bielym svetlom. Po úplnom nabití biele svetlo zmizne.
Trvá približne 90 minút, kým sa úplne nabijú obidve slúchadlá.

中文

LED Indikátor

Čo to znamená

Žiadne svetlo

Režim spánku

Zelené svetlo bliká

Pripojenie k aplikácii

Zelené svetlo zostáva svietiť

Pripravené na použitie

Červené svetlo bliká/
zostáva svietiť

Slabá batéria

Modré svetlo zostáva svietiť

Upgrade

Biele svetlo zostáva svietiť

Nabíjanie

Indikačné svetlo

English

Voľba Auto režimu

Inštruktážne video WT2 plus
Ak neviete správne používať produkt WT2 Plus, na našej stránke nájdete pokyny
s nastaveniami v mobilnej aplikácii.
Nájdete tu aj odpovede na najčastejšie otázky, kde stačí postupovať podľa
pokynov na riešenie problémov ako správne používať WT2 Plus.
Tiež sme pre Vás pripravili intuitívne učebné videá.
Môžete oskenovať dvojrozmerné kódy, alebo vstúpiť na webovú stránku s
odkazom na inštruktážne videá k WT2 Plus prekladaču.

01-Hostiteľ

Nabíjacia jednotka - zobrazenie stavu batérie
Môžeme poznať aktuálny stav nabitia batérie z režimu blikajúceho svetla nabíjacej
jednotky.
Keď je headset vložený do nabíjacej jednotky, WT2 Plus blikne 4 krát, čo predstavuje
stav úplného nabitia. Ostatné zobrazenia stavu, podľa toho ako je znázornené na
obrázku nižšie.Keď je headset vložený do nabíjacej jednotky, WT2 Plus vôbec nebliká,
čo znamená, že je úplne vybitý. Pripojte kábel Micro USB pre nabíjanie.

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-Hosť

25%
YouTube odkaz
Indikátor batérie nabíjacej jednotky.
Micro USB nabíjací kábel.

Bezpečnosť
[Upozornenie] Pred použitím WT2 Plus si prečítajte nasledovné:
1.Nerozoberajte, nestláčajte ani nevystavujte vlhkosti.
2.Nevykonávajte neoprávnenú modiﬁkáciu obvodovanepoužívajtenekompatibilné
batérie a nabíjačky.
3.Použite len príslušenstvo doporučené výrobcom. Ak použijete iné neautorizované
a nevhodné príslušenstvo, môže to viesť k strate záruky.
4.Aby ste predišli poškodeniu sluchu, zariadenie nepoužívajte na najvyššej úrovni
hlasitosti.
5.Používajte zariadenie pri 0º až do 35º stupňoch a udržujte teplotu skladovania
v rozmedzí max od -10º až 45º. Pri extrémnych teplotách môže dôjsť k poruche
elektronických obvodov.
6.Udržiavajte zariadenie mimo dosahu vysokej teploty alebo vykurovacej elektroniky.
7.Batériu sami nevymieňajte.

Oﬁciálny distribútor pre SR a ČR: MediaLeaders s.r.o., Námestie SNP16, 97401
Banská Bystrica, Slovensko.Web: www.cool-mania.eu
Zákaznícky servis: info@cool-mania.eu
Výrobca: Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd
Krajina pôvodu: P.R.C
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