Ako preložiť informácie na webovej
stránke PHA do iných jazykov
Webová stránka PHA používa nástroj nazývaný ReachDeck (predtým známy ako Browsealoud) na čítanie
a preklad webových stránok a prenosných formátov dokumentov (PDF), ale nie obrázkov, ktoré obsahujú
text. Pomáha ľuďom s dyslexiou, ľahkým zrakovým postihnutím alebo tým, ktorých materinským jazykom
nie je angličtina, dostať sa k informáciám na stránke.
Slúži predovšetkým na čítanie informácií nahlas alebo na ich zobrazenie iným spôsobom, ale dá sa použiť
aj na preklad webových stránok do viacerých jazykov pomocou prekladu Google. Hovorí preložený text
tam, kde je k dispozícii zodpovedajúci hlas (hovorené jazyky sú v rozbaľovacej ponuke uvedené ako prvé).
Jazyky sú zoradené abecedne podľa preloženého jazyka (za ktorým nasleduje anglický jazyk, ak používate
aktualizovaný prehliadač).
Nástroj ReachDeck (sa na mobilnom telefóne zobrazuje inak)

Táto ikona pomocníka vysvetľuje nastavenia panela s nástrojmi

Na preklad webovej stránky
1

Vyberte ikonu ReachDeck (zvyčajne
vpravo hore alebo dole na obrazovke).

2

Zobrazí sa panel s nástrojmi ReachDeck.

3

Pod ikonou prekladu si vyberte svoj jazyk a preklad
sa zobrazí po niekoľkých sekundách.

4

Ak je pre váš jazyk dostupná
možnosť hovorenia, tak si
budete môcť túto ikonu vybrať
a pomocou kurzora myši označiť text, ktorý
sa má prečítať nahlas (ak nie, tak táto
možnosť bude vytieňovaná).
Ak chcete zastaviť čítanie nahlas, zrušte
výber ikony hovoru umiestnením kurzora
myši.

5

Ak chcete zastaviť preklad, vyberte ikonu zastavenia. Ak používate možnosť
hovorenia umiestnením kurzora myši, zrušte jej výber pred návratom do
angličtiny v rozbaľovacej ponuke prekladu (o ikone pozri bod 3) a potom
zatvorte panel s nástrojmi.

Ako preložiť informácie na webovej stránke
PHA do iných jazykov, pokračovanie
Nástroj ReachDeck

Táto ikona pomocníka vysvetľuje nastavenia panela s nástrojmi

Na preklad textu v PDF
1

Vyberte ikonu ReachDeck (zvyčajne
vpravo hore alebo dole na obrazovke).

2

Zobrazí sa panel s nástrojmi ReachDeck.

3

Pod ikonou prekladu si vyberte svoj jazyk

4

Otvorte súbor PDF, ktorý chcete preložiť.

5

Preložený text sa zobrazí nad
anglickým textom.

Ak chcete preložený text vytlačiť, zvýraznite ho a skopírujte (ctrl+C), a vložte (ctrl+V) do
dokumentu programu Word. Možno budete musieť skopírovať preklad po častiach, aby sa text
zachoval v správnom poradí.

7

Ak chcete zastaviť preklad, vyberte ikonu zastavenia a v rozbaľovacej
ponuke prekladu vyberte angličtinu (o ikone pozri bod 3) predtým ako
zatvoríte panel s nástrojmi.
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