
1. Lépés: Menjen be a telefonján a Google Play alkalmazásba, vagy abba az applikációba, ahol 

Ön alkalmazásokat tud letölteni. Majd írja be a keresőbe, hogy zoom.  

          

2. Lépés: A legördülő ajánlatok közül válassza ki a kék kamerás ikont, amelynek ZOOM Cloud 

Meetings a neve. Ezt követően az alkalmazás letölthető felületére kerül majd, ahol válassza ki 

a nagy zöld Telepítés feliratú gombot. 

    



3. Lépés: Várja meg, amíg az alkalmazás töltődik, majd válassza ki a jobb oldali zöld 

Megnyitás feliratú gombot. 

                

4. Lépés: Ezt követően az alábbi oldalt fogja látni.  

 



5. Lépés: Válassza ki a bal alsó Sign Up feliratú gombot. Majd a megjelenő mezőkbe írja be a 

következőket: első helyre azt az email címet, amelyet használ. A második, alatta lévő mezőbe 

a keresztnevét, majd a legalsó mezőbe a vezetéknevét írja.  

                  

Így, ahogyan az alábbi példában is látható. 

                  

az email címe 

a keresztneve 

a vezetékneve 



6. Lépés: Ezt követően jelölje be az alul látható üres kört az I agree to the Terms of Service 

felirattal.  

 

7. Lépés: Ezt követően a következőt fogja látni.  

 



Ez után készen van, letöltötte az alkalmazást. Amikor video beszélgetést szeretnénk kezdeni 

Önnel (ezt előzetesen jelezni fogjuk telefonon), akkor a megadott email címére küldeni fogunk 

egy linket, arra kattintva tud belépni a beszélgetésbe a következőképpen: 

Ezt fogja látni az emailjei között: Egy emailt tőlünk, Please join Zoom meeting in progress 

felirattal. Ahogyan az alábbi képen látható. 

 

 

 

 



Miután megnyitotta az emailt, az alábbi képet fogja látni. Menjen rá a Join Zoom Meeting felirat 

alatti kék linkre. 

 

Ezt követően válassza ki a bal oldali kék kamerás zoom jelet, ahogyan az alábbi képen is látható. 

 



A megjelenő ablakba írja be a nevét, amit a beszélgetés során használni kíván majd, ahogyan 

az alábbi képen is látható. Majd válassza ki a bal oldali gombot a kék ok felirattal. 

                      

A felugró ablakban válassza ki a jobb oldali gombot a kék I Agree felirattal.  

 

 



Majd ezt követően menjen rá a megjelenő ablaknál az alsó kék Got it feliratú gombra. 

 

Ezzel készen van a folyamat és a video beszélgetésben lesz Ön is. Az alsó kis ikonok közül 

majd menjen rá a piros kamera jelre, ezzel kapcsolja be a saját kameráját. Használnia kell majd 

egy fülhallgatót, hogy hallani tudja a beszélgetést. 


