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01
ΕΠΙΛΈΞΤΕ
ΤΗ ΓΛΏΣΣΑ ΣΑΣ!

VΕπιλέξτε τη γλώσσα
από την οποία θέλετε να
μεταφράσετε. Έχετε το
ξενοδοχείο στην Ελλάδα και
ένας Ιάπωνας τουρίστας θέλει
να επικοινωνήσει επιλέξτε 1-

Ελληνικά

ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΗ
ΓΛΏΣΣΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙ
Αφού επιλέξετε την ελληνική
γλώσσα μετά επιλέξτε
Ιαπωνικά

03
ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να
μεταφράσετε. Μπορείτε να επιλέξετε τον
βασικό λεξιλόγιο  (γενικοί όροι)
Γαστρονομικός Τουρισμός,  ιστορικός
τουρισμός, εκδηλώσεις, αγροτικός
τουρισμός και υπαίθριος τουρισμός
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θα βρείτε μια επιλογή κατηγοριών
σε κάθε εξειδικευμένο λεξιλόγιο.

Κάντε κλικ σε ένα, για να δείτε τις
φράσεις.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ
ΦΡΑΣΗ
Κάντε κλικ στη φράση για να
δείτε τη μετάφραση
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ΑΚΟΥΣΤΕ
ΤΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
Θα δείτε τις φράσεις με λατινικά και
πρωτότυπα γράμματα. Μπορείτε να
ακούσετε την προφορά, να τις επιλέξετε
ως αγαπημένα και να μάθετε παρόμοιες
φράσεις
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ΑΛΛΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση στη βάση δεδομένων με το
κουμπί αναζήτησης.

Ακούστε τα αρχεία ήχου. Αναστρέψτε τη
μετάφραση μεταξύ δύο γλωσσών.

κατεβάστε αρχεία στη συσκευή και
προσθέστε αγαπημένα

ΚΟΥΊΖ
Επιλέξτε τη γλώσσα που
εσείς θέλετε να μάθετε ή να
γράψετε, πείτε τη μετάφραση
και πατήστε το κουμπί
«μάτι» για να εμφανιστεί η
σωστή απάντηση

09
ΚΑΤΕΒΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Επισκεφθείτε  https://translate.lent-

train.eu/     για να χρησιμοποιήσετε
το webapp στο πρόγραμμα
περιήγησής σας Κατεβάστε
την εφαρμογή στην αγορά Google

Play (Android)
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