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HASZNÁLATA



MI AZ A PLAY ÁRUHÁZ?

• Ez egy alapértelmezett alkalmazás Android rendszerű telefonokon.

• Erről tölthetsz le több ezer alkalmazást, játékot, és akár még filmeket és könyveket is 
vásárolhatsz.

• Az alkalmazás használata ingyenes, de vannak alkalmazáson belüli vásárlások:
• Könyveket, filmeket és egyes alkalmazásokat csak úgy lehet letölteni, ha előtte 

megvásárolod őket
• Megveheted a Google Play Pass-t, amivel még több játékhoz férhetsz hozzá
• Előfizetéssel a játékokon/alkalmazásokon belül hozzáférhetsz egyes funkciókhoz

• Milyen szolgáltatásokat nyújt a Google Play Pass?
• Nincsenek hirdetések
• Nincsenek alkalmazáson belüli vásárlások
• Új alkalmazások és játékok havonta



JÁTÉKOK

• A Play Áruház elindításával ez az oldal jelenik meg

• A „Neked” menüpont alatt láthatod a neked ajánlott és az új 
játékokat

• A „Toplisták”-nál a legnépszerűbb és a leggyakrabban használt 
játékokat sorolják fel

• A „Családi” játékoknál találhatók a gyerekeknek szóló játékok



JÁTÉKOK 2

• A „Prémium” menüpont alatt találod a fizetős játékokat

• A „Kategóriák” között kereshetsz különböző kategóriájú 
játékokat, mint például kártyajátékokat, stratégiai játékokat és 
táblajátékokat

• A „Szerkesztői ajánlat” menüpontnál láthatod a legjobb játékok 
folyamatosan frissülő válogatását, amelyet személyesen a Play 
Áruház szerkesztői állítanak össze



APPOK

• Az oldal alján válthatsz az „App” menüpontra 

• Itt találsz különböző hasznos alkalmazásokat, mint például a 
Wolt vagy a NetPincér

• A Wolt és a NetPincér ételrendelő alkalmazások, de találhatsz 
még szórakozásra is alkalmazásokat, ilyen például a TikTok vagy 
a Spotify



FILMEK

• A „Filmek” menüpontnál láthatod az összes filmet amit le 
tudsz tölteni miután megvásárolod őket

• Régi filmek és újdonságok is vannak amiket megtalálsz a 
„Sikerlista” és az „Újdonságok” menüpont alatt

• A „Műfajok”-nál rákereshetsz különböző kategóriájú 
filmekre. Vannak animációs, dokumentum és zenés filmek 
is



KÖNYVEK

• Számos könyvet találhatsz itt, és nem csak fizetőset, hanem 
olyat is amit díjmentesen letölthetsz

• A „Műfajok” között böngészhetsz különböző fajtájú 
könyveket. Nem csak akció és fantázia műfajú könyvek 
vannak, hanem recept, politikai, technikai és még vallási 
könyvek is

• Ha ingyenes könyveket szeretnél letölteni, akkor kattints rá a 
„Legnépszerűbb díjmentes” menüpontra, ahol nagyon sok 
féle könyveket találhatsz



EGYEBEK

• Felül a három csíkra kattintva ez az oldal jelenik meg

• Itt veheted meg a Google Play Pass-t és az előfizetéseket

• A „Kívánságlistában” gyűjtheted azokat a játékokat és 
alkalmazásokat, amiket majd később meg fogsz venni vagy le 
fogsz tölteni

• A „Fizetési módok”-ban kiválaszthatod, hogy a jövőben mivel 
szeretnél fizetni, így gyorsabb a vásárlás

• A Play Protect leellenőrzi, hogy a telepített alkalmazásaid 
biztonságosak és vírusmentesek-e



EGYEBEK 2

• A „Saját alkalmazások és játékok” között találod a már 
telepített alkalmazásaidat. Ha egy frissítés elérhető az egyik 
alkalmazásodon, itt fogod tudni telepíteni a frissítést

• A „Fiók”-odban láthatod e-mail címedet amivel regisztráltál, 
és itt is állíthatod be, hogy szeretnél-e kapni e-mailt a Play 
Áruháztól

• A „Beállítások”-ban állíthatod be az értesítéseket, azt hogy a 
játékok automatikusan frissüljenek, és biztonsági 
beállításokat is engedélyezhetsz



ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE

• Ha rányomsz egy alkalmazásra, egy ilyen oldal jelenik meg

• A „Telepítés” gombbal tudod letölteni az alkalmazást. Ha már 
le van töltve, azt fogja kiírni hogy „Eltávolítás” és „Megnyitás”. 
Ezekkel vagy letörölheted, vagy megnyithatod az applikációt

• A képekre rányomva megnézhetsz egy tájékoztatót, hogy mi is 
az alkalmazás pontosan

• Részletesebb információért nézd meg „Az alkalmazásról” 
részleget



INFORMÁCIÓ AZ ALKALMAZÁSRÓL

• Ezen az oldalon tájékozódhatsz az alkalmazás fő funkcióiról

• Az alkalmazás adatait megtekintheted alul, például a 
verziót, a fejlesztőt, és hogy van-e alkalmazáson belüli 
vásárlás

• Fent a „Fordítás” gombbal lefordíthatod a szöveget 
bármelyik nyelvről magyarra



ÉRTÉKELÉSEK ÉS TOVÁBBI ALKALMAZÁSOK

• Itt láthatod mások véleményét és hogy milyen értékeléseket 
adtak

• Te is írhatsz véleményt az alkalmazásról, és értékelheted a 
csillagokkal hogy mennyire tetszik. Egy csillag a legrosszabb, öt 
csillag pedig a legjobb értékelés amit tudsz adni

• Továbbá hasonló alkalmazásokat is találhatsz az oldal alján, vagy 
pedig a fejlesztőtől is kereshetsz más applikációkat


