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 Google Перекладач 
 

Завантаження словників для подальшого використання програми без підключення 
до інтернету 
iOS и Android 
 
Підключіться до мережі WI-FI. 
 
Якщо у Вас ще немає Google Перекладача, завантажте його з магазину додатків. 
 
Коли ви вперше відкриєте Google Перекладач, з'явиться запит вибрати основну мову та мову, з якої ви 
перекладаєте найчастіше. Щоб вибрати мову з доступних, натисніть значок. 
 
Щоб завантажити обидва мовні пакети для перекладу в режимі офлайн, залишіть прапорець біля опції 
"Перекладати офлайн" 
 
Якщо у Вас вже є додаток Google Перекладач, пiдключiться до мережi  WI-FI и відкрийте додаток 
Перекладач 
 

Android 
 

 iOS 

1. Унизу виберіть потрібний мовний пакет. 

2. Біля мовного пакета натисніть значок  
3. Коли вам буде запропоновано завантажити 

мовний пакет, торкніться опції Завантажити. 

У додатку Перекладач ваші збережені мовні 

пакети відображатимуться зі значком  

 1. Виберіть мови вгорі екрана. 
2. Торкніться значка біля потрібного мовного 

пакета  
3. Коли вам буде запропоновано завантажити 

мовний пакет, торкніться опції Завантажити. 

Біля кожного мовного пакета, збереженого на 

пристрої, з’явиться значок  
 

 

 Tłumacz Google  
 

pobranie słowników do późniejszego korzystania z aplikacji bez połączenia z Internetem 
iOS i Android 
 
Połącz się z siecią wifi. 
 
Jeśli nie masz jeszcze aplikacji Tłumacz Google, pobierz ją ze sklepu z aplikacjami. 
 
Gdy uruchomisz Tłumacza Google po raz pierwszy, wyświetli się okno z prośbą o wybranie języka podstawowego 
i języka tłumaczonego najczęściej. Aby wybrać pozycje z listy, kliknij ikonę strzałki w dół. 
 
Pole Tłumaczenie offline pozostaw zaznaczone, żeby pobrać słowniki dla wybranych języków na telefon i korzystać z 
aplikacji również bez połączenia z Internetem. 
 
Jeśli masz już na telefonie aplikację Tłumacz Google, połącz się z siecią wifi i otwórz aplikację 
 

Android 
 

 iOS 

1. U dołu wybierz język, którego pakiet chcesz 
pobrać. 

2. Obok nazwy języka kliknij Pobierz  
3. Jeśli pojawi się prośba o pobranie pakietu 

językowego, kliknij Pobierz. 

Zapisane języki w aplikacji Tłumacz pojawią się 

jako Pobrane  

 1. Kliknij nazwy języków widoczne u góry po obu 
stronach ekranu. 

2. Kliknij ikonę pobierania  widoczną obok wybranego 

języka  
3. Gdy wyświetli się pytanie o pobranie pakietu 

językowego, kliknij Pobierz. 

Obok nazwy każdego języka zapisanego na urządzeniu 

będzie się wyświetlać ikona pobranego pakietu  
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 Google Translate 
 

Downloading dictionaries for later use without an Internet connection 
iOS and Android 
 
Connect to a Wi-Fi network. 
 
If you DON’T already have the Google Translate app, download it form your app store. 
 
The first time you open Google Translate, you’ll be asked to choose your primary language and the language you 
translate most often. To pick from available languages, tap the Down arrow. 
 
To download both languages for offline use, leave "Translate offline" checked, to download dictionaries for selected 
languages to your phone and use the application even without an Internet connection. 
 
If you already have the Google Translate application, connect to a Wi-Fi network and open the app. 
 

Android 
 

 iOS 

1. At the bottom, select the language you want to 
download. 

2. Next to the language, tap Download  
3. If it asks you to download the language file, 

tap Download. 

In the Translate app, your saved languages show 

up as Downloaded  

 1. On either side of the screen, tap the language at 
the top. 

2. Next to the language you want to download, tap 

Download  
3. If asked to download the language file, 

tap Download. 

Next to each language saved on your device, you’ll see 

Downloaded  
 

 

 Google Переводчик 

Установление словарей на устройства под управлением IOS и Android для 
последующего использования приложения без связи с Интернетом 
IOS и Android 
 
Подключитесь к Wi-Fi. 
 
Если у вас ещё не установлено приложение Google Переводчик, то скачайте его. 
 
При первом запуске Google Переводчика вам будет предложено выбрать как основной язык, так и тот, на 
который вы планируете переводить чаще всего. Чтобы выбрать язык из списка, нажмите на стрелку вниз. 
Чтобы с обоих выбранных языков можно было переводить без подключения к Интернету, не снимайте флажок 
"Перевод офлайн". 
 
Если у вас уже установлено приложение Google Переводчик, то перед началом скачивания подключите 
ваше устройство к сети Wi-Fi и  oткройте приложение. 
 

Android 
 

 iOS 

1. Внизу выберите языковой пакет, который вы 
хотите скачать. 

2. Нажмите на значок  рядом с нужным языком   
3. Если появится запрос на скачивание, 

нажмите Скачать. 

В приложении "Google Переводчик" рядом со 

скачанными пакетами появляется значок  

 1. Нажмите на название языка в верхней части экрана 
справа или слева. 

2. Нажмите на значок  рядом с нужным языком  
3. Когда появится запрос на скачивание, 

нажмите Скачать. 

Все языковые пакеты, сохраненные на устройстве, 

помечены значком  
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