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Specyfikacja produktu 

- Wymiary: 61x18x8mm 

- waga: 8,6 g 

- zasięg: 10m 

- pojemność i typ baterii: 90mAh, polimerowa bateria litowa 

- czas ładowania: 2 godziny 

- czas czuwania: 120 godzin 

- czas działania: 4-5 godzin 

- Zgodny z Androidem i iOS 

- Tłumaczy na 25 języków: Angielski, holenderski, francuski, 
włoski, koreański, duński, chiński, szwedzki, hiszpański, 
węgierski, japoński, kantoński (Hongkong), fiński, polski, 
grecki, czeski, rosyjski, niemiecki, tajski, hindi, indonezyjski, 

turecki, arabski, rumuński 

- Zestaw słuchawkowy ładowany jest za pomocą 
dostarczonego kabla micro USB 

- Głośność można regulować za pomocą przycisku + / - 

- Aby uzyskać optymalną wydajność, potrzebna jest najnowsza 
wersja systemu Android lub iOS, a także włączony Internet 

bezprzewodowy lub mobilny. 

Cyfrowy tłumacz oferuje kilka funkcji: 

- Tłumaczenie twarzą w twarz 

- Naukę języka 

- Tłumaczenie grupowe 

- Tłumaczenie natychmiastowe 

 

 

 



 

1. INSTRUKCJA DLA APPLE / IOS 

- Łączność Bluetooth 

Włączyć zestaw słuchawkowy poprzez naciśnięcie i przytrzymanie 
przycisku zasilania, aż niebieska dioda zacznie migać. Przejść do 
Ustawień Bluetooth; prosimy o upewnienie się, że Bluetooth jest 
włączony, a telefon jest widoczny dla innych urządzeń. Wyszukać 

„peiko world” i połącz się. 

- Pobieranie aplikacji 

Przejść do Apple App Store i znaleźć aplikację „Peiko”. 

Pobrać aplikację na swój telefon. 

- Jak zacząć 

Upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest włączony i połączony z 
telefonem. Uruchomić aplikację Peiko. Jeśli ikona Bluetooth ma 

kolor niebieski, połączenie powiodło się, jeżeli jest szara, 

prosimy o spróbowanie ponownie.  

1.1 Tłumaczenie twarzą w twarz 

Po otwarciu tej opcji po raz pierwszy pojawi się kilka 
komunikatów, które będą wymagały dostępu do niektórych 

funkcji. Pierwszy to „Peiko chciałby uzyskać dostęp do mikrofonu” 

oraz „Peiko chciałby uzyskać dostęp do funkcji 
rozpoznawania mowy”. Wybrać OK dla obu 

komunikatów.  

Ekran jest podzielony na 2 części: górną białą i dolną niebieską. W dolnej niebieskiej sekcji wybierany 
jest język, z którego wykonywane jest tłumaczenie; w górnej białej części wybierany jest język, na 
który wykonywane jest tłumaczenie. 

Aby zmienić język, prosimy o naciśnięcie bieżący język. Zostanie wyświetlone menu wszystkich 
pobranych języków, prosimy o wybranie, który ma zostać 
użyty. 

Przykładowo, jeżeli tłumaczenie ma być wykonane z 
chińskiego na angielski, prosimy o wybranie chińskiego w 

dolnej części niebieskiej sekcji, a w górnej białej sekcji 
wybranie angielskiego. 

 

 



 

 

 

 

 

- Rozpoczęcie tłumaczenia 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Hold to talk” (Przytrzymaj, aby mówić) i wyraźnie wymówić słowa do 
zestawu słuchawkowego. Po zakończeniu, zwolnić przycisk. Przetłumaczone słowa zostaną 
odtworzone przez głośnik telefonu. Jeśli nic nie słyszysz, prosimy o naciśnięcie przycisku Repeat 
(Powtórz).  

Tryb automatyczny jest odpowiedni dla cichych środowisk, ale jest obsługiwany jedynie przez wersję 
iOS.  

Aby wyjść z tego trybu tłumaczenia, prosimy o naciśnięcie X w lewym 
górnym rogu. 

1.2. Tłumaczenie grupowe 

Ten tryb pozwala wielu użytkownikom rozmawiać w ich własnym 
języku. 

Nacisnąć ikonę „Group Translation” (Tłumaczenie grupowe) aby przejść do trybu tłumaczenia 
grupowego. Pojawią się dwie ikony: „Create Meeting” (Utwórz spotkanie) i „Join Meeting” (Dołącz do 
spotkania).  

- Tworzenie grupy (Create Meeting) 

Nacisnąć „Create Meeting” (Utwórz spotkanie). Pojawi 

się okno, w którym należy wpisać swoje imię, a 
następnie nacisnąć „Complete” (Zakończ). 

- Dołączenie do grupy (Join Meeting) 

Nacisnąć ikonę „Join Meeting” (Dołącz do spotkania). 
Wprowadzić nazwę i numer identyfikacyjny spotkania, 

a następnie nacisnąć „Complete” (Zakończ).  

- Dołączenie do zaproszenia grupowego 

Numer identyfikacyjny spotkania pojawi się w górnej 
części ekranu. Wysłać ten numer osobom, które mają 
zostać zaproszone do grupy. 



Jeśli naciśnięta zostanie ikona udostępniania, można wysłać link dołączenia do grupy osobom, które 
nie posiadają zestawu słuchawkowego Peiko. 

Użytkownicy mogą komunikować się tylko za pomocą wiadomości. 

Naciśnięcie ikony Ludzie spowoduje wyświetlenie powiązanych uczestników.  

- Wybór języka 

Aby zmienić język, nacisnąć ikonę Wybór języka w lewym dolnym rogu i wybrać preferowany język.  

- Komunikacja w grupie 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Hold to talk” (Przytrzymaj, 

aby mówić) w dolnej części ekranu, a następnie wyraźnie 
wypowiedzieć słowa. Po zakończeniu, zwolnić przycisk. Każdy 
uczestnik rozmowy zobaczy Twój tekst, który zostanie 

przekonwertowany na tekst pisany zarówno w języku 
źródłowym, jak i w tłumaczonym języku. Aby odtworzyć tekst, 
nacisnąć ikonę głośnika obok tekstu, a zostanie on 
odtworzony w zestawie słuchawkowym. 

Użytkownik może również wpisać żądany tekst, naciskając 
ikonę klawiatury na dole ekranu. Po wpisaniu żądanego 
tekstu nacisnąć przycisk Powrotu (Return) aby powrócić do 
ekranu głównego.  

Aby powrócić do mówienia, nacisnąć ikonę Mowy. 

1.3. Tłumaczenie natychmiastowe 

Ten tryb jest przeznaczony dla dwóch użytkowników chcących prywatnej rozmowy, która jest 
natychmiast tłumaczona. 

Nacisnąć ikonę „Create a chat” (Utworzenie czatu). Na następnej stronie znajdziesz krótkie 
wyjaśnienie przeznaczenia tego trybu, prosimy o naciśnięcie OK. Teraz nastąpi przejście do trybu 
„Waiting to Join Call” (Oczekiwania na połączenie), gdzie pojawi się kod QR (jeśli się nie pojawi, 
nacisnąć ikonę QR w prawym górnym rogu ekranu).  

- Wysyłanie kodu QR 

Jeśli druga osoba jest daleko, należy wysłać jej kod QR, aby mogła się połączyć. 
Wykonać zrzut ekranu kodu i wysłać go innej osobie za pomocą wiadomości 
SMS lub e-mail. Po wysłaniu nacisnąć DONE (GOTOWE) i usunąć zrzut ekranu, 
aby powrócić do ekranu „Waiting to Join” (Oczekiwania na połączenie). Gdy 
druga osoba otrzyma kod QR, powinna go zapisać na swoim telefonie. 

- Odbieranie połączenia 



Nacisnąć ikonę „Scan the QR code” (Zeskanuj kod QR). Na następnej stronie wyświetli się krótkie 
wyjaśnienie przeznaczenia tego trybu, nacisnąć OK. Przejść do drugiej osoby i zeskanować kod QR na 
jej ekranie.  

- Porozumiewanie się 

Po połączeniu aktualny język zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu. Aby go zmienić, nacisnąć 
ikonę i wybrać żądany język. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Hold to talk” (Przytrzymaj, aby mówić) w dolnej części ekranu, a 
następnie wyraźnie wypowiedzieć słowa do mikrofonu. Odbiorca usłyszy twój tekst w swoim języku i 
odpowie w ten sam sposób. 

- Koniec rozmowy 

Nacisnąć czerwony przycisk „Canceled” (Anulowania) u dołu ekranu aby zakończyć rozmowę.   

 

2. ANDROID 

-Łączność Bluetooth 

Postępować zgodnie z procedurą połączenia dla systemu iOS.  

-Pobieranie aplikacji 

Przejść do sklepu Google Play i wyszukać aplikację Peiko, a następnie pobierać ją.  

Postępować zgodnie z procedurą opisaną w pkt 1.1, 1.2. i 1.3. 

 


