Tłumacz Migam – wymogi techniczne
Android:

iOS:

a) minimalna wersja systemu: 4.0

a) zalecana minimalna wersja systemu: 8.0

b) typ połączenia:
• dla danych komórkowych minimalny
standard HSDPA(H+)
• zalecany upload/download 512kbps

b) typ połączenia:
• dla danych komórkowych minimalny
standard HSDPA(H+)
• zalecany upload/download 512kbps

c)

c)

kamera wewnętrzna:
minimalny standard to
VGA zalecany 1,3Mp

a) uprawnienia:

kamera wewnętrzna: minimalny standard to
VGA zalecany 1,3Mp

d) uprawniania:
• dostęp do Internetu
• dostęp do kamery

Tłumacz Migam – instalacja
Android:

iOS:

1. Otwórz aplikację Google Play

1. Otwórz aplikację App Store

2. Wyszukaj aplikację Tłumacz Migam i
zainstaluj ją:

2. Wyszukaj aplikację Migam Interpreter i
zainstaluj ją:

Tłumacz Migam – uruchomienie
Jak rozpocząć korzystanie z Tłumacza Migam:
1. Otwórz aplikację Tłumacza
Migam, klikając na symbol
motyla
2.

Wybierz kategorię, która Cię interesuje:
• Przyjazny kontakt – połączenie z tłumaczem
poprzez aplikację Tłumacza Migam
• Przyjazne miejsce – informacja dla Głuchych,
w których miejscach działa Tłumacz Migam
• Pozostałe kategorie przeznaczone są do
załatwiania prywatnych spraw przez osoby
Głuche

Tłumacz Migam – Przyjazne miejsce
Aby skorzystać z opcji Przyjazne miejsce:
1. Wybierz z listy klientów nazwę swojej firmy opatrzoną
stosownym logo:

2.

3.

Otworzy się kolejna strona dedykowana wyłącznie
Twojej firmie. Na niej zamieszczone są również
godziny, w których obsługiwani są przez nas Wasi klienci
Ten ekran jest wyłącznie informacyjny – nie można z niego
nawiązać połączenia z naszymi tłumaczami. Pozwala on
Głuchym sprawdzić, w której firmie i pod jakim adresem
zostaną obsłużeni w języku migowym

Tłumacz Migam – Przyjazny kontakt
Aby połączyć z tłumaczem poprzez Przyjazny kontakt:
1. Wybierz z listy klientów nazwę swojej firmy opatrzoną
stosownym logo:

2.

3.

Otworzy się kolejna strona dedykowana wyłącznie
Twojej firmie. Na niej zamieszczone są również
godziny, w których obsługiwani są przez nas Wasi klienci
Aby nawiązać połączenie kliknij:
• Android – pomarańczową ikonę kamery
• iOS – pomarańczowy przycisk „Zadzwoń”

Tłumacz Migam – połączenie testowe
Wygląd aplikacji:
• w górnym, większym oknie pojawi się obraz tłumacza
języka migowego
• w dolnym, mniejszym oknie pojawi się obraz z Twojej
kamery
2. Po nawiązaniu połączenia:
• przedstaw się i powiedz, z jakiej firmy dzwonisz
• poinformuj tłumacza, że jest to połączenie testowe
• porozmawiaj z tłumaczem i sprawdź:
• płynność obrazu
• jakość dźwięku
3. Po zakończonym połączeniu kliknij ikonę słuchawki
znajdującą się na dole ekranu
Jeśli masz problemy z połączeniem lub pytania odnośnie
działania aplikacji Tłumacza Migam, skontaktuj się z nami 
1.

Product Manager
hanna.stolarska@migam.org
tel. +48 6924916 67

