
Belépés a Zoomos beszélgetésbe  
tabletről vagy mobiltelefonról 

 

1. A képen egy Face-
book Messenger-

ben kapott linket 
mutatunk.  
Bökj a Join Zoom 

Meeting alatti 
link sorára!   

A linkre kattintva 
automatikusan el-

indul a zoom appli-
káció.  

2. Amint elindult a 

Zoom applikáció, a 
saját neved meg-

adását kéri.  
  
Bökj a Your Name  

feliratra, és írd be 
a nevedet!   

Majd bökj rá az  
OK  gombra! 

 



3. A neved meg-

adása után egy  
Video Preview 

(előnézet) lesz 
látható. Még 
nem léptél be, 

csak itt ellen-
őrizheted, hogy 

működik-e a 
kamerád.  
Ha videóval 

szeretnénk be-
lépni: Bökj a  

Join wih Video –
gombra.  
 

Ha nem szeret-
néd, hogy lás-

sanak, netán 
spórolnál a mo-
bilnettel: Bökj 

a  Join wihout 
Video  gombra.

   
Ez utóbbi eset-
ben téged nem 

fognak látni, 
csak hallani, de 

te láthatod a 
többieket. 

 

4. Várj egy kicsit!
  

 
Bizonyos esetek-

ben előfordulhat, 
hogy ún. várószo-
bába kerülsz.   

 
Ilyenkor meg kell 

várnod, hogy a 
host (tulajdonos, 
beszélgetésgazda) 

beengedjen.   
 

Rövid várakozás 
után be is enged-
nek a Zoomos fog-

lalkozásra. Ez az 
internetkapcsola-

tod sebességétől 
és a géped erőssé-

gétől függően 1–2 
másodperc, vagy 
akár fél perc is le-

het. 

 



5. Még nem hallanak engem  

 
Csatlakozás után láthatod a zoomos partneredet vagy a többi résztvevőt, és ők is látnak 

téged (amennyiben engedélyezted a videót).   
Ahhoz, hogy halljanak téged is, bökj a  Call Over Internet  felirattal jelölt fejhallgató 
ikonra!  

Ez azonban nem mindig látszik. Ekkor, ha nem látnád a képen látható kis ikonokat alul, 
akkor szimplán bökj egyet a kütyüd kijelzőjére és előbújik a rejtett ikonsor.  

Ha először használod a zoomot, akkor nyomj a felugró szövegnél az Engedélyezés-gombra! 
 

      
 

                               



6. Némítás — Hang 

 
Itt még nem 

hallanak téged, 
mert alapból le 
vagy némítva 

(mute-olva). 
Ha nem látod az 

alul lévő ikonokat, 
akkor bökj rá a 
tableted kijelző-

jére! 
A kijelző bal alsó 

sarkában már lát-
ható,  Unmute  fel-
iratú piros mikro-

fonra ( ) kell rá-

böknöd. Ezek 
után már téged is 

hallani fognak. 
 

Több szereplős 
zoom 
 

Ha megfigyeled, 
kicsit más a kép az 

előzőhöz képest.
   
Ezt a nézetet úgy 

érheted el, hogy a 
kijelzőn végighú-

zod az ujjad 
jobbról balra (ol-
dalra söpröd). 

 
Ha sokan vannak a 

beszélgetésben, 
akkor akár több 
oldalt is lehet így 

lapozgatni. 

 

 

 



7. Kilépés a Zoomos beszélgetésből 

 
Bökj a kijelzőre, hogy előhozd a rejtett kis ikonokat (mint az előző pontban).   

Majd a jobb felső sarokban bökj a piros  Leave  gombra.  
Ezután bökj a fent középen megjelenő piros  Leave Meeting  gombra.  
Ha mégse szeretnél kilépni, bökj a  Cancel  gombra, amelyet jobbra fent találsz. 

 

      
 

                       
 

Köszönjük a figyelmet, és reméljük, hogy hasznos információkkal szolgáltunk a számodra. 
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