
LINGO 

 

Specifikacije izdelka: 

- velikost: 61 x 18 x 8mm 

- teža: 8,6 g 

- domet: 10m 

- kapaciteta baterije in tip: 90mAh, polimer litijeva baterija 

- čas polnjenja: 2 uri 

- čas pripravljenosti: 120 ur 

- čas pogovora: 4-5 ur 

- Slušalka je primerna za Android in IOS 

- Prevaja v 25 tujih jezikov: angleščina, nizozemščina, 
francoščina, italijanščina, korejščina, danščina, kitajščina, 
švedščina, španščina, madžarščina, japonščina, kantonščina 
(Hongkong), finščina, poljščina, grščina, češčina, ruščina, 
nemščina, tajščina, portugalščina, hindujščina, indonezijščina 
(Indonezija), turščina, arabščina, romunščina 

- Slušalka se polni s priloženim micro USB kablom 

- Z gumbom pa uravnavate volumen + / - 

-Za optimalno delovanje potrebujete zadnjo verzijo Androida 

ali iOS-a ter vklopljen Wifi ali mobilni internet. 

Digitalni tolmač omogoča več funkcij: 

-Face to face prevajanje 

-Učenje jezika 

-Skupinsko prevajanje 

-Instant prevajanje 

 

 

 

 



1.NAVODILA ZA APPLE/IOS 

-Povezovanje preko Bluetootha 

Prižgite slušalko z dolgim pritiskom na gumb za vklop/izklop, dokler ne 
začne utripati modra LED lučka. Pojdite v Nastavitve Bluetooth; 

prepričajte se, da je Bluetooth prižgan in da je vaš telefon viden drugim 
napravam. Poiščite 'peiko world' in se povežite. 

-Nalaganje aplikacije 

Vstopite v Apple App Store in poiščite aplikacijo 'Peiko'. Naložite 
aplikacijo na telefon. 

-Kako začeti 

Prepričajte se, da je slušalka prižgana in povezana z vašim telefonom. Odprite 
aplikacijo Peiko. Če je ikona za Bluetooth modro obarvana, ste uspešno povezani, če 
pa je siva, poskusite ponovno.  

1.1.Face to face prevajanje 

Ko boste prvič odprli to funkcijo, se vam bo odprlo nekaj pop-up sporočil za 
nastavitev, ki bodo zahtevale dostop do določenih funkcij. Prva je 'Peiko would like to 

access the Microphone' in 'Peiko would like to access Speech Recognition'. Pri obeh 

pritisnite OK.  

Zaslon je razdeljen v 2 dela: zgornji beli in spodnji modri del. V spodnjem modrem 

delu je izbran jezik, iz katerega prevajate; v zgornjem belem delu je izbran jezik, v 

katerega prevajate. 

Če želite zamenjati jezik, pritisnite na trenutni jezik. Odprl se vam bo meni vseh naloženih jezikov, 
izberite željenega. 

Primer: če želite prevajati iz kitajščine v angleščino, izberite 
v spodnjem modrem delu kitajščino, v zgornjem belem delu 
pa angleščino. 

 

 

 

 

 

 

 



-Začetek prevajanja 

Pritisnite in pridržite Gumb za govor in jasno ter počasi izgovarjajte v slušalko. Ko boste končali, 
izpustite gumb. Prevedene besede se bodo predvajale preko zvočnika telefona. Če ne boste slišali, 
pritisnite gumb za ponovitev.  

Auto Mode je primeren za tiha okolja, omogoča pa ga samo iOS verzija.  

Če želite izhod iz tega načina prevajanja, kliknite na X na vrhu levo. 

1.2. Skupinsko prevajanje 

Ta način omogoča večim uporabnikom pogovor v lastnem jeziku. 

Pritisnite 'Group Translation' ikono, da vstopite v način Skupinskega 
prevajanja. Pokazali se bosta 2 ikoni: Create Meeting in Join Meeting.  

-Ustvarjanje skupine (Create Meeting) 

Kliknite na Create Meeting. Pokazalo se bo okence, kjer 

vtipkate svoje ime, nato pritisnite Complete. 

-Pridružitev skupini (Join Meeting) 

Pritisnite na ikono Join Meeting. Vnesite ime in 

meeting ID številko in nato Complete.  

-Povabilo za pridružitev skupini 

Na vrhu ekrana se bo pokazala številka, Meeting ID. To 
številko posredujte ljudem, ki jih želite povabiti v 

skupino. 

Če pritisnite ikono za deljenje, lahko pošljete link za 
pridružitev skupini tistim, ki nimajo Peiko slušalke. 

Uporabniki se lahko sporazumejo zgolj s sporočili. 

Če kliknete na People ikono, se vam bodo pokazali pridruženi udeleženci.  

-Izbira jezika 

Za spremembo jezika levo spodaj pritisnite ikono Izbira jezika 

in izberite svoj željeni jezik.  

-Komuniciranje v skupini 

Pritisnite in držite 'Hold to talk' gumb na dnu ekrana, nato 
jasno izgovarjajte besede. Ko končate, izpustite gumb. Vsak 
udeleženec v pogovoru bo videl vaše besedilo, ki se bo 
pretvorilo v pisani tekst tako v izvornem jeziku kot tudi 



prevedenem. Če želite slišati besedilo, pritisnite ikono zvočnika ob besedilu in predvajalo se bo v 
slušalki. 

Uporabnik lahko tudi natipka željeno besedilo, tako da pritisnite ikono tipkovnice na dnu ekrana. Ko 

natipkate željeno besedilo, pritisnite Return, da se vrnete nazaj na glavni zaslon.  

Če želite iti nazaj na govor, kliknite ikono za Govor. 

1.3.Instant prevajanje 

Ta način je namenjen dvema uporabnika, ki želita privatni pogovor, ki se prevaja instantno. 

Pritisnite na Create a chat ikono. Naslednja stran bo podala kratko razlago o namenu tega načina, 
pritisnite OK. Sedaj boste v 'Waiting to Join Call', kjer se bo pokazala QR koda (če se ne pokaže, 
pritisnite na QR ikono v desnem zgornjem kotu ekrana).  

-Pošiljanje QR kode 

Če je druga oseba daleč stran, ji morate poslati QR kodo, da se povežeta. Naredite screenshot kode in 
jo pošljite drugi osebi preko SMS-a ali e-maila. Ko boste poslali, pritisnite DONE in izbrišite 
screenshot, da se vrnete nazaj v 'Waiting to Join'. Ko druga oseba prejme vašo QR kodo, jo mora 
shraniti na telefon. 

-Sprejem klica 

Pritisnite na 'Scan the QR code' ikono. Naslednja stran bo podala kratko razlago 

o namenu tega načina, pritisnite OK. Pojdite do druge osebe in skenirajte QR 
kodo na njenemu ekranu.  

-Komunikacija 

Ko boste povezani, se v spodnjem desnem kotu pokaže trenutni jezik. Če ga 
želite spremeni, pritisnite na ikono in izberite željeni jezik. 

Pritisnite in pridržite 'Hold to talk' gumb na dnu ekrana in jasno izgovarjajte 
besede v mikrofon. Prejemnik bo slišal vaše besedilo v svojemu jeziku, odgovori 
vam na enak način. 

-Konec pogovora 

Pritisnite rdeč gumb 'Cancelled' na dnu ekrana za konec pogovora.   

 

2.ANDROID 

-Povezovanje z Bluetooth 

Sledite postopku kot za povezovanje za iOS.  

-Nalaganje aplikacije 



Pojdite v Google play store in poiščite aplikacijo Peiko ter jo naložite.  

Nato sledite postopku, opisanemu v točkah 1.1.,1.2. in 1.3. 

 


