Facebook Messenger
Mi az a Messenger?
A Facebook Messengeren szöveges- és hangüzeneteket, képeket,
videókat és egyéb dokumentumokat tudunk küldeni Facebookismerőseinknek. Emellett lehetőségünk van hang- és videóhívások
indítására is. Mivel utóbbiak az interneten keresztül zajlanak, nem
kerül többe az sem, ha pl. a külföldön élő rokonainkat hívjuk.

A facebook messenger ikonja

Letöltés és bejelentkezés
A Messengert Androidos telefonokra (pl. Samsung, Huawei) a Play
Áruházból, iOS (tehát Apple) telefonokra pedig az Apple Storeból
tudjuk letölteni. Az alábbiakban az androidos változatot mutatjuk be.
1. Nyissuk meg a Play Áruházat (1. Ábra), és a tetején található
keresősávba írjuk be, hogy Messenger.
2. Ha megjelent az Áruházban a Messenger ikonja, ujjunkkal
kattintsunk a mellette látható Telepítés gombra. (2. Ábra)

3. Ha a telepítés befejeződött, kattintsunk a Megnyitás gombra. (3.
Ábra). A továbbiakban a Messengert megtaláljuk az
alkalmazásaink között, ott tudjuk megnyitni.

1. Play Áruház

2. Telepítés gomb

3. Megnyitás

4. Röviden felvillan a kezdőképernyő (4. Ábra), majd a
bejelentkezéshez érkezünk (5. Ábra). Ezt megtehetjük e-mail
címünk vagy telefonszámunk megadásával is, vagy létrehozhatunk
új fiókot is. Legjobb, ha már rendelkezünk Facebook profillal (és
a telefonunkon be vagyunk jelentkezve a Facebook
alkalmazásban), ugyanis ebben az esetben csak a Folytatás Mint…
gombra kell kattintanunk (6. Ábra).

4. Kezdőképernyő
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6. Bejelentkezés...

Üzenetküldés és Hívásindítás
1. Az ismerősünk nevére koppintva felugrik egy „Chatablak.” Itt az
„Aa” szöveget tartalmazó mezőbe kattintva megjelenik a
billentyűzet, és elkezdhetjük pötyögni az üzenetünket. Ha
befejeztük, a sor jobb szélén található nyíllal elküldjük. (7. Ábra)
2. Üzenetek mellett képeket is küldhetünk, ha a szövegmező mellett,
a bal oldalon rákoppintunk a kis négyzetes galéria ikonra. Ezután
rákoppintunk a galériában a kívánt képre és a Küldés gombra.
3. Az üzenetünket színesíthetjük pl. emojikkal, azaz hagulatjelekkel.
Ezek előhívásához a szövegmező jobb oldalán a mosolygós fejre
kell kattintanunk. Ha valami vicces, küldhetünk pl. nevetős fejet.
(8. Ábra)

4. A hangulatjelekhez hasonlóan GIF-eket, rövid mozgóképeket is
küldhetünk. Ehhez a mosolygós fejre kattintás után, a sok
mosolygós fej felett a „Hangulatjelek” lehetőség helyett a „GIFek” opciót kell választanunk. Beírhatjuk a témát is, hogy mit
ábrázoljon a GIF (8. Ábra).
5. Hangüzenet küldéséhez a szövegmező melletti mikrofonra kell
hosszan rányomnunk. Amíg nyomva tartjuk, a Messenger felveszi
a hangunk. Amint elengedjük, automatikusan elküldi a felvételt.
Ha mégsem szeretnénk elküldeni, először húzzuk az ujjunkat
felfelé, csak utána engedjük el. FONTOS: legfeljebb 60
másodperces üzeneteket lehet küldeni (9. Ábra).
6. Hang- vagy videóhívást a jobb felső sarokban lévő telefon vagy
kamera ikonra kattintva tudunk indítani. A hívás során a
mikrofont az alul elhelyezkedő mikrofon ikonra, a kamerát pedig
a kamera ikonra kattintva tudjuk ki- és bekapcsolni. A hívás
befejezéséhez a piros telefont kell megnyomnunk.
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