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. ال تترجمها Lingmo ذلك!

تقنية رائدة في مجال ترجمة اللغات في السوق العالمية



محتويات

• Time2Translateحول 

• الخاص بك Time2Translateالتعرف على 

• شحن أجهزتك

• شريحة جوال

• معا Time2Translateوضع 

• قبالة / التبديل على  Time2translate

• إلجراء محادثة Time2Translateاستخدام 

• إقران األجهزة

• WiFiاالتصال بشبكة 

• التعليمات 
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المدرجة في

Time2Translate صندوق

• 1 × USB شاحن

• (نمط الحياة)سائق برغي صغير × 1



Time2Translateحول 

• Time2Translate  هي ساعة ذكية للترجمة يمكن ارتداؤها مستقلة مدعومة بتقنيةWatson Artificial 

Intelligence  منIBM

• لغة يمكن ترجمتها عبر التواصل المنطوق والمكتوب في الوقت الحقيقي29تقدم 

• ٪ دقيقة85ترجمات أكثر من 

• ثوان5يترجم جهد وفعالية في المتوسط   من 

• يستخدم تقنية الذكاء االصطناعي التي يمكنها اكتشاف الفروق الدقيقة واللهجة

• متوافق مع أجهزة البلوتوث

• نانو دون االعتماد على اتصال واي فاي SIMتعمل عن طريق بطاقة 

• نظام تشغيل أندرويد Time2Translateيستخدم 

اللغات

كيف يعمل الدليل

• Time2Translate Smartwatchسيعرض لك الدليل دليالً خطوة بخطوة حول كيفية تشغيل 

• وسوف تظهر ميزات التكنولوجيا بما في ذلك نظام الترجمة والتشغيل

• .Time2Translateباإلضافة إلى دليل المستخدم هذا ، هناك أيًضا فيديو يوضح كيفية تشغيل 

• www.lingmointernational.com

3

• عربى

• الكاتالونية

• صينى

• تشيكي

• دانماركي

• هولندي

• و ( المملكة المتحدة)اإلنجليزية 

(الواليات المتحدة)

• اللغة الفنلندية

• الفرنسية

• غاليسيا

• ألمانية

• اإلغريقي

• اللغة العبرية

• الهندية

• الهنغارية

• األندونيسية

• اإليطالي

• اليابانية

• الكورية

• النرويجية

• البولندي

• البرتغالية

• (البرازيلية)البرتغالية 

• الروسية

• السلوفاكية

• األسبانية

• اللغة السويدية

• التايالندية

• اللغة التركية



شريحة جوال

ميناء

الخاص بك Time2Translateالتعرف على 

نقطة اتصال شاحن 

المغناطيسي

قفل والزر الخلفي/ قوة 

قوة وقفل زر

زر العودة

ميكروفون/ المتكلم 
الة تصوير

اليف ستايل

تنفيذي

ميكروفون/ المتكلم 



الخاص بك Time2Translateشحن 
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Nano SIM

المغناطيسي يتصل بالجانب  USBشاحن 

.الخلفي من الجهاز

ببساطة ضع الشاحن فوق لوحة الشحن وسوف 

يتصل

, ساعة6-4االستخدام النشط –نمط الحياة 

32ساعات االستعداد , 10-6االستخدام المتقطع 

(وضع الرحلة)ساعة 

ساعات ، 8-6االستخدام النشط --التنفيذية

، ساعات االستعداد 12-10واالستخدام المتقطع 

(وضع الطيران)ساعة 40

لتشغيل برنامج الترجمة  SIMادراج بطاقة 

الخاص بك

فقطالحياةلنمطأداه
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Androidميزات 

FITNESS 

TRACKING

قم بإجراء 

واستقبال 

المكالمات

إرسال 

واستقبال 

الرسائل 

القصيرة

إرسال واستقبال 

رسائل البريد 

اإللكتروني

تصفح االنترنت تتبع اللياقة 

البدنية

ميزات إضافية

• دليل العناوين

• مشغل الموسيقى

• يبدو مسجل

• التقويم

• ساعة حائط

• عمل قائمة

• تنبيهات الطوارئ

• التنزيالت

• مدير الملفات

T2Tالوصول إلى برامج 

البرمجيات  T2Tالوصول 

عن طريق الضغط علي أيقونه 

علي وجه ووتش



 T2Tافتح تطبيق 

Watch

اختر اللغة التي ستتحدث بها في 

الساعة

اختر لغة المتلقي

Time2Translateاستخدام برنامج 
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اضغط على 

األيقونة األولى 

لتحديد اللغات التي 

ستتحدث بها أنت 

والمتلقي

1.

2.

3.

4.

مرة واحدة على شاشة 

الترجمة ، أمسك إصبعك على 

اللغة التي ترغب في التحدث

بها ، والتحدث ، اإلفراج 

.بمجرد االنتهاء من التحدث

6.

اضغط على النجمة 

إلضافة تركيبة اللغة إلى 

المفضلة

اضغط على القراد لتأكيد 

لغاتك

اضغط على األسهم المتداولة 

للتبديل من وإلى اللغات



الترجمة ستاتي في

النص في الجزء 

السفلي من الشاشة

يمكن للمستلم ثم

الرد عن طريق الضغط 

علي العلم والتحدث في 

المتحذلق

Time2Translateاستخدام برامج 
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سيتم االستماع إلى 

الترجمة من 

المتكلم 

7.

8.

9.

10.

12.

الترجمة ستاتي في

النص في الجزء 

السفلي من الشاشة

سيتم االستماع إلى 

الترجمة من 

المتكلم 

اضغط علي 

الزر العلوي 

للعودة إلى 

شاشه القائمة

11.



اضغط علي أيقونه النجمة للوصول 

إلى تركيبات اللغة المفضلة لديك 

التي قمت بحفظها

13.

14.

المفضلة--أيقونات القائمة

15.

ن وسوف تفتح الشاشة حتى تتمكن م

بدء محادثه والبدء في ترجمه

وسوف تفتح الشاشة ترجمه الشاشة 

حتى تتمكن من بدء المحادثة الخاصة 

بك 
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اضغط علي رمز الدردشة للوصول 

إلى تركيبات اللغة الخاصة بك إذا 

مت قمت بالفعل باختيار اللغة التي ق

باعدادها مسبقا

16.

17.

دردشة-أيقونات القائمة

18.

اضغط علي رمز الدردشة للوصول 

إلى تركيبات اللغة الخاصة بك إذا 

مت قمت بالفعل باختيار اللغة التي ق

باعدادها مسبقا

اضغط علي الزر العلوي للعودة 

إلى شاشه القائمة
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19.

20.

التاريخ--أيقونات القائمة

21.

اضغط علي المحادثة المطلوبة 

للتاريخ المترجم

ستظهر الشاشة المحادثة المترجمة 

المنطوقة في تنسيق النص
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اضغط علي رمز المحفوظات للوصول إلى 
محفوظات المحادثة الخاصة بك


