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 ECTACO Ceska s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty 

vyplývající z používání této příručky. 

 ECTACO Ceska s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo nároků 

třetími stranami, jakož i za případné škody způsobené použitím tohoto produktu. 

 ECTACO Ceska s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu 

způsobenou odstranění dat v důsledku selhání, opravy, výměny baterie. Na jiných 

médiích Zálohujte důležitá data. 

 Výrobce si vyhrazuje právo provést změny v této příručce. 

 Žádná část této příručky nesmí kopírovat nebo reprodukovány žádné elektronické, 

mechanické nebo jinak bez povolení od ECTACO Ceska s.r.o. 

 Android je registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc. 

 Zmínil, zde jsou názvy skutečných společností a produktů mohou být registrovanými 
ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 

ÚVOD 
 

Blahopřejeme vám k zakoupení systému jazykového vzdělávání a trvanlivé ANOBIC BT! Jste 

výrobek zakoupili, je výsledkem společného úsilí týmu ECTACO lingvistů , inženýrů a 

programátorů . Nyní jstemajitelem jednoho z nejmodernějších a odolné elektronických 

zařízení které kdy byly vyrobeny pro účely překladu a jazykových studií.  
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Anobic VT BT to je zařízení, které rozeznává řeč a překládá dokonce i dlouhé a složité věty, 

které následně vyslovuje přeložené. Aby překladač dobře fungoval, je nutné připojení k síti. 

 
1. Ovládání přístroje  
 

 
 

 

1.1 Indicator lights – Kontrolka. 

Může mít následující barvy:   

Červená -   Nabíjení 

Žlutá -       Nabíjení dokončeno 

Modrá -      Bluetooth připraven k párování 

Bílá -         Bluetooth připojen 

Fialová -    Zvuk se přehrává správně 

Zelená –    Překladač je připojen do Wooask Apps. 

 

1.2 Translation key A - Tlačítko pro překladač A (Tlačítko A se doporučuje 

používat pro češtinu.) 

1.3 Translation key B - Tlačítko pro překladač  B (Tlačítko B se doporučuje 

použít pro jiný cizí jazyk) 

1.4 Microhpone – Mikrofon 

1.5 Power on/off - Tlačítko zap./vyp. 

1.6 VOL+/VOL- - Regulátor zvuku 

1.7 Loudspeaker – Reproduktor 

1.8 USB charging – USB nabíjení 

 

 

2. Nabíjení baterie 

 

 Nabíječku zapněte do elektrické zásuvky a do zařízení připojte mikro USB 

kabel. Baterie se následně začne nabíjet. 

 Světlo na zař ízení se při nabíjení změní na červené. 

  Baterieje plně nabitá asi po 4 hodinách nabíjení. 

 Po dobití baterie nabíječku a USB kabel odpojte. 

 

3. Obsah balení 

 

 Překladač Anobic BT 

 USB kabel 



 

4. Instalace programu do smartphonu. 

 

POZOR: Je třeba poznamenat, že pokud je program již nainstalován do paměti 

zařízení, není nutné znovu nainstalovat program. 

 

Program je třeba stáhnout z Google Play.  

Odkaz:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wooask.zx 

Klíčové slovo při hledání v Google Play: wooask 

Obrázek v Google Play: . Instalace programu v Google Play probíhá automaticky. 

Jedná se o standardní postup pro instalaci všech programů v Google Play. 

 

1. První spuštění přístroje 

 

1. Zapnout překladač. 

2. Zapnout smartfon.  

3. Zapnout Bluetooth smartfona. 

4. Zapnout program . 

 

 
 

5. Obrázek programu při zapnutí.  

 

 
 

6. Vybrat pozici Al Translator. (v dolní části obrazovky) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wooask.zx


 
 

7. Obrázek program PŘEKLADAČ.  

 

 
 

7.1 Photo Translator – Foto překladac.  

 

 
 

7.2 Setting – Nastavení 



  
 

POZOR. Clear dialog history - Smazat historii konverzace.  

Kliknutím na tuto pozici můžete odstranit celou historii vašich konverzací se svými 

partnery 

 

8. Připojte překladač a smartphone přes Bluetooth. 

 
 
9. Vyberte jazyky (čeština - první jazyk), druhý jazyk ze seznamu jazyků, které můžete 

vidět kliknutím na název jazyka.  Vybrat  požadovaný jazyk můžete klepnutím na 
obrazovce na název jazyka. Na obrazovce získáte úplný seznam jazyků, které 
můžete použít. 

 

 
Po dokončení nastavení požadovaných jazyku pro překlad stisknéte tlačítko A a vyslovte 
větu, kterou chcete přeložit do cizího jazyka. Po dokončení věty uvolněte tlačitko a přistroj 
přednese Vaší větu přeloženou do požadovaneho jazyka. Pro cizojazyčnou odpověd 
stisknéte druhé tlačítko B na přistrojí. Až osoba před Vámi dokonči větu, uvolněte tlačitko a 
přistroj přednese přeloženou větu ve Vašem mateřskem jazyce. Mluvené fráze budou 
zobrazeny na obrazovce smartphonu a jsou také mluvené překladatelem. Aby byl překlad co 
nejpřesnější, používejte jednoduche a ktrake věty. Nepoužívejte hovorove výrazy, ani slovní 
slovní obraty. 
 

 



Pozor!!! Při používání vašeho Anobic VT BT  okmžitého překladače, musí být váš 

mobil neustále připojen k Wif i, nebo mobilním datům. 

 
 
10. Obecné pokyny pro používání. 

 

Překladatč Anobic VT BT - pokročilý elektronický přístroj. Demontáž, úpravy nebo opravy 

bez dostatečných znalostí může vést k vytvoření nebezpečné situace, poškození zařízení 

nebo těžké zranění. 

 

Vyhněte se použití v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké a 

nízké teploty blízko magnetického pole. Také vyhněte se 

dlouhodobému působení přímému slunečnímu záření. 

 

Používat pouze příslušenství, které jsou doporučeny výrobcem, aby 

se zabránilo poškození zařízení a ztrátu záruky. Dodržování všech 

místních zákonů a předpisů, platných ve vztahu k životnímu 

prostředí a recyklovatelné. 

 

Tento produkt je dodáván s částečně nabitou baterií. Ujistěte se, 

že zařízení plně nabít před prvním použitím, nebo je připojen k 

nabíječce, aby se zabránilo možnému zranění.  

 

11. Prohlášení 

 

Obrázky jsou uvedeny v manuálu, slouží pouze pro informační 

účely. Mohou být vyrobeny v různých konfiguracích povolení, nebo 

zařízení, než je Váš, a proto se mohou mírně lišit od hotového výrobku. 

 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu informací nebo dat, způsobené selháním 

softwaru nebo hardwaru. Všechny informace a obrázky použité v této příručce se mohou 

změnit bez předchozího upozornění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za informace 

obsažené v tomto dokumentu. 

 

Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a pozosta3ymi příslušná 

ustanovení směrnice rady evropy 1999/5/EC. 
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