
{LINGO} 

 

Špecifikácia výrobku: 

- Rozmery: 61x18x8mm 

- hmotnosť: 8,6 g 

- dosah príjmu signálu: 10m 

-kapacita a typ batérie: 90mAh, lítium-polymérová batéria 

- doba nabíjania  2 hodiny 

- výdrž batérie v spánkovom režime: 120 hodín 

- doba hovoru: 4-5 hodín 

- Kompatibilný s Android a iOS 

- Prekladá do 25 jazykov: angličtina, holandčina, francúzština, 
taliančina, kórejčina, dánčina, čínština, švédčina, španielčina, 
maďarčina, japončina, kantónčina (Hongkong), fínčina, 
poľština, gréčtina, čeština, ruština, nemčina, thajčina, 
portugalčina, hindčina, indonézština, turečtina, arabčina, 
rumunčina 

- Headset sa nabíja dodaným mikro USB káblom 

- Hlasitosť sa dá nastaviť pomocou tlačidiel + / - 

- Na dosiahnutie optimálneho výkonu potrebujete najnovšiu 
verziu systému Android alebo iOS a mať zapnuté Wi-Fi alebo 

mobilný internet. 

Digitálny tlmočník poskytuje niekoľko funkcií: 

-Simultánne tlmočenie 

-Učenie sa cudzieho jazyka 

-Preklad v skupine 

-Okamžitý preklad 

 

 

 



 

1. POKYNY PRE APPLE / iOS 

- Pripojenie cez Bluetooth 

Stlačením vypínača zapnite headset a podržte ho kým nezačne blikať 
modré LED svetielko. Prejdite do nastavení pre Bluetooth; uistite sa, že 
Bluetooth je zapnutý a váš telefón je viditeľný pre iné zariadenia. 
Vyhľadajte „peiko world“ a pripojte sa. 

- Stiahnite si aplikáciu 

Prejdite do Apple App Store a nájdite aplikáciu 

„Peiko“. Aplikáciu stiahnite do svojho telefónu. 

- Ako začať 

Skontrolujte, či je headset zapnutý a pripojený k vášmu 
telefónu. Otvorte aplikáciu Peiko. Ak je ikona Bluetooth 

modrá, spojenie bolo úspešné, ale ak je šedá, skúste to znova.  

1.1 - Simultánne tlmočenie  

Keď prvýkrát spustíte túto funkciu, objavia sa niektoré pop-up 

nastavenia, ktoré budú vyžadovať prístup k určitým funkciám. 

Prvým z nich je „Peiko would like to access the Microphone“ 

(Peiko by chcel mať prístup k mikrofónu) a „Peiko would like to 

access Speech Recognition“ (Peiko by chcel mať prístup k 

rozpoznávaniu reči). Obe možnosti potvrďte tlačidlom OK.  

Obrazovka je rozdelená na dve časti: hornú bielu a dolnú modrú časť. V spodnej modrej časti vyberte 
jazyk, z ktorého prekladáte; v hornej bielej časti vyberte jazyk, do ktorého prekladáte. 

Ak chcete zmeniť jazyk, stlačte aktuálny jazyk. Zobrazí sa ponuka všetkých prevzatých jazykov. Zvoľte 
ten, ktorý chcete. 

Ak napríklad chcete preklad z čínštiny do angličtiny, vyberte 
v dolnej časti modrej časti čínštinu a v hornej bielej časti 
angličtinu. 

 

 

 

 

 



 

 

- Spustenie prekladu 

Stlačte a podržte tlačidlo „Hold to talk“ (Podržte a nahovorte) a jasne a pomaly vyslovte slová do 
headsetu. Keď skončíte, uvoľnite tlačidlo. Preložené slová sa prehrajú cez reproduktor telefónu. Ak 

ich nepočujete, stlačte tlačidlo „Repeat“ (Opakovať).  

Automatický režim je vhodný pre tiché prostredie, ale je podporovaný len iOS verziou.  

Ak chcete ukončiť tento prekladový režim, stlačte tlačidlo X vľavo hore. 

1.2. Preklad v skupine 

Tento režim umožňuje viacerým používateľom hovoriť vo svojom 
vlastnom jazyku. 

Pre vstup do režimu prekladu do skupiny stlačte ikonu „Group Translation“ (Preklad v skupine). 

Objavia sa dve ikony: „Create Meeting“ (Vytvoriť stretnutie) a „Join Meeting” (Pripojiť sa k 
stretnutiu).  

-Vytvorenie skupiny (Create Meeting) 

Stlačte „Create Meeting“ (Vytvoriť stretnutie). Objaví sa 
okno, do ktorého zadáte svoje meno a potom stlačte 
tlačidlo „Complete“ (Dokončiť). 

- Pridať sa k skupine (Join Meeting) 

Stlačte ikonu „Join Meeting” (Pridať sa k stretnutiu). 
Zadajte meno a identifikačné číslo stretnutia a potom 
stlačte tlačidlo „Complete“ (Dokončiť).  

-Odoslanie pozvánky na vstup do skupiny 

Číslo stretnutia sa zobrazí v hornej časti obrazovky. 
Pošlite toto číslo ľuďom, ktorých chcete pozvať do 
skupiny. 

Ak stlačíte ikonu zdieľania, môžete poslať odkaz na pripojenie sa k skupine tým účastníkom, ktorí 
nemajú Peiko headset. 

Používatelia môžu komunikovať iba pomocou správ. 

Stlačením ikony „People“ (Ľudia) sa zobrazia priradení účastníci.  

-Vyberte jazyk 

Ak chcete zmeniť jazyk, stlačte ikonu Výber jazyka v ľavom dolnom rohu a vyberte požadovaný jazyk.  



- Komunikácia v skupine 

Stlačte a podržte tlačidlo „Hold to talk“ (Podržte a nahovorte) 
v spodnej časti obrazovky, potom jasne vyslovte slová. Keď 
skončíte, uvoľnite tlačidlo. Každý účastník konverzácie uvidí 
váš text, ktorý sa prekonvertuje na písaný text v zdrojovom 
jazyku a v preloženom jazyku. Ak si chcete vypočuť text, 
stlačte ikonu reproduktora vedľa textu a ten sa prehrá v 
headsete. 

Užívateľ môže tiež zadať požadovaný text stlačením ikony 
klávesnice v dolnej časti obrazovky. Keď zadáte požadovaný 
text, stlačením tlačidla „Return“ (Vrátiť sa) sa vrátite na 
hlavnú obrazovku.  

Ak sa chcete vrátiť k reči, stlačte ikonu „Speech“ (Reč) 

1.3. Okamžitý preklad 

Tento režim je určený pre dvoch používateľov, ktorí chcú súkromnú konverzáciu, ktorá sa prekladá 
okamžite. 

Stlačte ikonu „Create a chat“ (Vytvoriť chat) Nasledujúca strana stručne vysvetlí účel tejto metódy, 
stlačte OK. Teraz budete v režime „Waiting to Join Call“ (Čakám na vstup do rozhovoru), kde sa 
zobrazí QR kód (ak sa nezobrazí, stlačte ikonu QR v pravom hornom rohu obrazovky).  

- Odoslanie QR kódu 

Ak je druhá osoba ďaleko, musíte jej poslať QR kód na pripojenie. Vytvorte snímku obrazovky a 

odošlite ju inej osobe prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Po odoslaní stlačte „DONE“ (Hotovo) a 

odstráňte snímku obrazovky, aby ste sa vrátili na obrazovku „Waiting to Join“ (Čakám na vstup). Keď 
druhá osoba obdrží váš QR kód, musí ho uložiť do svojho telefónu. 

- Prijatie hovoru 

Stlačte ikonu „Scan the QR code“ (Skenovať QR kód). Nasledujúca strana stručne 
vysvetlí účel tejto metódy, stlačte OK. Prejdite k druhej osobe a naskenujte QR 
kód na obrazovke.  

-Komunikácia 

Po pripojení sa v pravom dolnom rohu zobrazí aktuálny jazyk. Ak ho chcete 

zmeniť, stlačte ikonu a vyberte požadovaný jazyk. 

Stlačte a podržte tlačidlo „Hold to talk“ (Podržte a nahovorte) v spodnej časti 
obrazovky, potom jasne vyslovte slová do mikrofónu. Príjemca si vypočuje váš 

text v jeho vlastnom jazyku a odpovie rovnakým spôsobom. 

-Koniec konverzácie 



Hovor ukončíte stlačením červeného tlačidla „Cancelled“ (Zrušené) v dolnej časti obrazovky.   

 

2. ANDROID 

-Pripojenie cez Bluetooth 

Postupujte podľa postupu na pripojenie pre iOS.  

- Stiahnite si aplikáciu 

Prejdite do obchodu Google Play, vyhľadajte aplikáciu Peiko a prevezmite ju.  

Potom postupujte podľa postupu uvedeného v bodoch 1.1, 1.2. a 1.3. 

 


