
Manual do usuário

Portuguese (Brazilian)

Não o traduza. Lingmo isso!

Tecnologia de tradução de ponta para o mercado global



Conteúdo

• Sobre o software de tradução T2T 

• Seu Time2Translate

• Carregar o seu Time2Translate SmartWatch 

• Usando T2T software
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Acessórios incluídos com 

Time2Translate

• 1 carregador do USB de x

• 1 x driver de parafuso pequeno 

(estilo de vida) 

Modelo de estilo de vida usado neste guia do 

usuário



Sobre o Time2Translate

• Time2Translate é uma tradução independente wearable SmartWatch

• O software de tradução T2T traduz 29 línguas através de comunicação falada e 

escrita em tempo real traduz conversas de 2 vias

• As traduções estão acima de 85% exata

• Traduz sem esforço e efetividade em uma média de 5 segundos

• A tecnologia de tradução pode detectar nuances e dialeto

• Compatível com dispositivos Bluetooth-altofalantes e fones de ouvido

• Operado através de um cartão nano Sim sem depender de conectividade Wi-Fi

• Sistema operacional Android

Línguas

Como o guia funciona

• O guia irá mostrar-lhe um guia passo a passo sobre como operar o T2t face 

a face software de tradução

• Além deste guia do usuário, há também um vídeo que explica como operar 

Time2Translate.

• www.lingmointernational.com
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• árabe

• catalão

• chinês

• Checo

• dinamarquês

• holandês

• Inglês (Reino Unido) e 

(EUA)

• finlandês

• francês

• Galiza

• alemão

• grego

• hebraico

• hindi

• húngaro

• indonésio

• italiano

• japonês

• coreano

• norueguês

• polonês

• Português

• Português (brasileiro)

• russo

• Eslovaco

• espanhol

• sueco

• tailandês

• turco

http://www.lingmointernational.com/


Poder/fechamento e tecla 

traseira 

Porta do cartão

Sim

Seu Time2Translate

Tecla do poder e do 

fechamento 

Botão voltar

4

Altifalante/microfone
Câmera

Vida

Executivo

Ponto de 

conexão do 

carregador 

magnético

Altifalante/microfone

Monitor de 

freqüência

cardíaca



Charging your Time2Translate Smartwatch
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O carregador USB magnético liga-

se ao lado traseiro do dispositivo.

Basta colocar o carregador sobre 

o painel de carga e ele vai se 

conectar

Lifestyle-uso ativo 4-6 horas, uso 

intermitente 6-10, horas de espera 

32 horas (modo de vôo)

Executivo – uso ativo 6-8 horas, 

uso intermitente 10-12, horas de 

espera 40 horas (modo de vôo)
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Insira um cartão Sim para operar seu software de 

tradução

Ferramenta para o estilo de 

vida somente

Nano SIM



Recursos do Android

FITNESS 

TRACKING

FAZER E 

RECEBER 

CHAMADAS

ENVIAR E 

RECEBER 

SMS

ENVIAR E 

RECEBER E-

MAILS

ACOMPANHA

MENTO DE 

APTIDÃO

NAVEGAR NA 

INTERNET

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

• LIVRO DE 

ENDEREÇOS

• REPRODUTOR 

DE MÚSICA

• GRAVADOR DE 

SONS

• CALENDÁRIO

• RELÓGIO

• LISTA DE 

AFAZERES

• ALERTAS DE 

EMERGÊNCIA

• TRANSFERÊNCIAS

• GERENCIADOR DE 

ARQUIVOS

Acessando T2T software

Acesso T2T software 

pressionando o 

ícone na face do 

relógio
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Abra o 

aplicativo de 

relógio T2T

Selecione o idioma que 

você vai falar no relógio

Selecione o idioma 

do receptor

Usando o software Time2Translate
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Pressione o 

primeiro 

ícone para 

selecionar os 

idiomas que 

você e o 

receptor 

estarão 

falando

1.

2.

3.

4.

Uma vez na tela de 

tradução, segure o 

dedo no idioma que 

você deseja falar e 

fale, solte quando 

terminar de falar.

6.

Pressione a 

estrela para 

adicionar a 

combinação de 

idiomas aos seus 

favoritos

Pressione o 

carrapato para 

confirmar seus 

idiomas

Pressione as setas 

circulantes para 

alternar entre e para 

idiomas



A tradução 

aparecerá no 

texto na parte 

inferior da 

tela

O destinatário 

pode então

responder 

pressionando o 

seu pavilhão e 

falando para o 

SmartWatch

Usando Time2Translate software con'd

8

A tradução 

será ouvida a 

partir do 

orador 

7.

8.

9.

10.

12.

A tradução 

aparecerá no 

texto na parte 

inferior da 

tela

A tradução 

será ouvida a 

partir do 

orador 

Pressione 

o botão 

superior 

para voltar 

para a tela 

do menu

11.



Pressione o ícone da 

estrela para acessar suas 

combinações de idioma 

favoritas que você salvou

13.

14.

Ícones do menu-Favoritos

15.

A tela se abrirá para que 

você possa iniciar uma 

conversação e começar a 

traduzir

A tela vai abrir a tela de 

traduzir para que você 

possa iniciar a sua 

conversa 
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Pressione o ícone de 

bate-papo para acessar 

suas combinações de 

idioma se você já tiver 

escolhido seu idioma 

configurado previamente

16.

17.

Ícones do menu-bate-papo

18.

Pressione a combinação 

de idioma favorita 

desejada

Pressione o botão 

superior para voltar 

para a tela do menu
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Pressione o ícone 

histórico para acessar 

seu histórico de 

conversação

19.

20.

Ícones do menu-história

21.

Pressione a conversação 

de histórico traduzida 

desejada

A tela mostrará a 

conversação traduzida 

falada no formato de 

texto
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