JAK ZAINSTALOWAĆ DODATKOWE SŁOWNIKI
Paczki należy rozpakować do dowolnego katalogu (uwaga: nie można później tego katalogu przenieść ani usunąć, polecam rozpakowanie do katalogu C:\Program Files\ABBYY Lingvo 12\Dictionaries), następnie w Lingvo wybrać:
·	w Lingvo 12: Tools/Add Dictionary...
·	w Lingvo x3: Tools/Add Dictionary from File...
Następnie przejść do katalogu, do którego zostały rozpakowane dodatkowe słowniki, dalej do katalogu /2/ i zaznaczyć:
·	w Lingvo 12: wszystkie pliki, z wyjątkiem tych, które mają w nazwie _abrv - są to słowniki skrótów, których nie należy instalować oddzielnie
·	w Lingvo x3: wszystkie pliki (słowniki skrótów nie zostaną zainstalowane, ponieważ program zapobiega temu).
Następnie należy powtórzyć czynność dla plików z katalogu /1/, ale uwaga: słowniki jednojęzyczne (typu EN-EN itd.) domyślnie podłączane są do wszystkich kierunków tłumaczenia z języka podstawowego (czyli słownik EN-EN zostanie podłączony jako EN-EN, EN-RU, EN-UK itd.). Aby to zmienić, należy wybrać:
·	in Lingvo 12: Tools/Languages and Dictionaries/Dictionary Groups
·	in Lingvo x3: Tools/Language and Dictionary Settings/Bookshelves.
Następnie wybierać po kolei wszystkie pary dwujęzyczne (np. English - Russian), w okienku Selected dictionaries (Lingvo 12) lub Dictionaries on this bookshelf (Lingvo x3) zaznaczać wszystkie słowniki jednojęzyczne (ułatwienie: będą one zgrupowane na końcu - w tym akurat oknie słowniki pokazują się w kolejności ich dodawania do programu) i naciskać <<. Przy okazji należałoby też zaznaczać słowniki jednojęzyczne, które domyślnie są zainstalowane w programie. Są to:
·	w Lingvo 12:
·	CH-CH: Phonetic List
·	EN-EN: Collins
·	RU-RU: Explanatory, Popular, LingvoThesaurus
·	UK-UK: Explanatory.
Istnieją alternatywne metody walki z nieprawidłowym podłączaniem jednojęzycznych słowników - patrz: Sozdaem slovar v Lingvo_v3.1.pdf - strona 64 (po rosyjsku).
Po zakończeniu instalacji słowników wybrać w Lingvo 12 Tools/Languages and Dictionaries..., a następnie Update Index... Lingvo x3 będzie proponować zaindeksować słowniki za każdym razem po zainstalowaniu dodatkowych. Nie trzeba tego robić wówczas - wystarczy zrobić to po zainstalowaniu wszystkich potrzebnych słowników. Uwaga! Indeksowanie wymaga kilku gigabajtów wolnego miejsca na partycji systemowej oraz nawet kilku godzin pracy komputera.


