
Úsáideann an suíomh idirlíon PHA uirlis ar a glaotar  Browsealoud chun suímh idirlín a léamh os ard agus a aistriú 
agus formáid doiciméad Soghluaiste (PDFs), ach ní íomhánna a bhfuil téacs orthu Cabhraíonn sé le daoine ar a bhfuil 
disléicse, fadhbanna radhairc éadrom nó daoine nach Béarla é a gcéad teanga rochtan a bheith acu ar an suíomh.

An príomhaidhm atá leis ná eolas a léamh os ard nó é a thaispeáint i mbealach eile, ach é a úsáid chun suímh 
idirlín amháin a aistriú ag úsaid Google translate. Labhraíonn sé an téacs aistrithe, áit a bhfuil guth ar fáil chun 
é sin a dhéanamh (liostáiltear na teangacha labhartha sa roghchlár anuas). Liostáiltear na teangacha in ord 
aibítire de réir an teanga (Béarla ina diaidh, má tá brabhsálaí suas chun dáta agat).

Tá an uirlis browsealoud (le feiceáil go difriúíl ar fhón póca)

Míníonn an íocón cabhrach seo na socruithe barrauirlisí

An bealach le heolas a aistriú go 
teangacha eile ar an suíomh idirlíon PHA.  

Chun suíomh idirlín a aistriú

Roghnaigh an íocón browsealoud (de 
ghnáth barr ar dheis den scáileán).  

1

2 Taispeánfar an barrauirlis browsealoud 
(beidh tú in ann é a bhogadh).

3 Roghnaigh an teanga faoin íocón domhanda, agus 
taispeánfar an t-aistriúchán tar éis cúpla soicind.  

4 Beidh tú in ann do theanga a 
roghnú má tá sé ar fáil má tá 
an rogha faoileáil chun caint ar 
fáil, agus do luchóg a úsaid chun an téacs a 
léamh os ard (beidh sé scáthaithe as).

Chun é a stopadh ó bheith ag léamh os ard 
díroghnaigh an íocón faoileáil chun labhairt. 

5 Roghnaigh an stop íocón chun an t-aistriúchán a stopadh. Má tá tú ag úsáid an 
rogha faoileáil chun labhairt, díroghnaigh é sula dtéann tú ar ais chuig Béarl ar an 
roghchlár anuas (féach pointe 3), ansin dún an barrauirlis. 



An bealach le browsealoud a 
úsáid ar an suíomh idirlíon PHA

7 Roghnaigh an íocón stop aistriúchán chun aistriúchán a stopadh agus athroghnaigh 
Béarla ar an roghchlár anuas (íocón domhanda féach pointe 3) sula ndúnann tú an 
barrauirlis. 

An barrauirlis browsealoud.

Míníonn an íocón cabhrach seo na socruithe barrauirlise

Chun téacs a aistriú i bhfoirm PDF

Roghnaigh an íocón browsealoud (de 
ghnáth barr ar dheis den scáileán). 

1

2 Taispeánfar an barrauirlis browsealoud (is 
féidir leat é a bhogadh).

3 Roghnaigh do theanga faoin íocón domhanda.

4 Oscail an PDF a theastaíonn uait a aistriú.

5 Taispeánfar an téacs aistrithe os cionn 
an téasc Béarla. 

6 Aibhsigh an téacs aistrithe agus cóipeáil (ctrl+C) agus greamaigh (ctrl+V) isteach i gcomhad Word 
chun é a chlóbhualadh. D’fhéadfadh sé tarlú go mbeadh ort an t-aistriúchán a cóipeáil píosa ar phíosa 
chun an téacs a choinneáil san ord cheart. 
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