
A   SHAZAM   HASZNÁLATA



MI A SHAZAM?

+A Shazam egy olyan alkalmazás, ami felismeri a telefon 

közelében szóló zeneszámokat.

+Ez egy ingyenesen letölthető alkalmazás telefonokra 

kifejlesztve, ami letölthető a Play áruházból, vagy weboldalakról

+Nem csak felismeri, de keresni és hallgatni is lehet rajta 

zenéket

+Figyelem! A Shazam csak internettel működik, anélkül nem 

tudsz keresni vagy lementeni zenéket



HOGYAN KEZDJEK HOZZÁ?

+Először is le kell tölteni, amit a Play Áruházban lehet megtenni. 

Keress rá a keresőben a Shazamra, majd ha megtaláltad, 

kattints rá a telepítés gombra. 

+Ha nincs Play Áruház a telefonodon, menj rá a 

https://www.shazam.com/apps weboldalra, és onnan töltsd le

+Ha letöltötted, keresd meg a telefonodon az applikációt és nyisd 

meg

https://www.shazam.com/apps


ZENE 

FELISMERÉSE

+ A középen lévő nagy gomb megnyomásával 

lehet felismerni a zenéket

+ Egy pár másodperc után, ha a zene elég 

hangosan szól és nincsenek egyéb zajok, a 

képernyőn megjelenik a zene oldala

+ Ha túl nagy a zaj vagy nem elég hangos a zene, 

az alkalmazás nem fogja felismerni



A DAL OLDALA

+ Ha a Shazam felismeri a számot, kiadja a 

zene oldalát

+ Felül láthatóak a menüpontok, középen a 

cím, és alatta a zeneszerző neve

+ A szerző neve alatti szám azt mutatja, 

hányan kerestek rá és hányszor ismerte fel 

eddig az alkalmazás ezt a zenét

+ A legalsó gombbal meg lehet nyitni a zenét 

az AppleMusic applikációban, ha le van 

töltve



TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

+ A Dal oldalán ha legalul rákattintasz a 

három pontra, akkor ez az ablak jelenik 

meg: 

1. a két legfelső gombbal az Apple 

Music és a Youtube alkalmazásokban 

lehet megnyitni a számot,        

2. az Add to your Library gombot ha 

megnyomod,pedig a zenét lementi a 

Shazamjaid közé.

3. A Share-re rányomva megoszthatod 

a zenét

4. A View Artist a zeneszerző oldalát 

nyitja meg.



LYRICS MENÜPONT

+ A következő menüpont a dalszöveg 

megtekintésére szolgál

+ A SEE FULL LYRICS gomb megnyomásával 

megnézheted a teljes dalszöveget



VIDEÓ MENÜPONT

+A Videó menüpont a dal videóját 

tartalmazza

+A videó Youtube-on nyílik meg,ha

fel van töltve



ARTIST MENÜPONT

+Ez a dalszerző oldala

+Alul vannak felsorolva a 

leghíresebb dalok a szerzőtől

+A PLAY ALL gombot ha 

megnyomod, akkor mindegyik 

számból meg tudsz hallgatni egy 

rövid részletet



RELATED 

MENÜPONT

+ Itt különböző szerzőktől találhatók 

zenék, amelyek hasonlítanak a 

felismertre

+Ha rányomsz a zeneszámokra, 

akkor meghallgathatsz egy rövid 

részletet belőlük



HOGYAN KERESS RÁ 

DALOKRA?

+Nyomj rá a nagyítóra a felismerő gomb alatt

+Írd be a szerző nevét vagy dal címét

+Kattints rá a számra amire rákerestél



A CHARTS OLDAL

+Ezek a listák a legnépszerűbb dalokat 

tartalmazzák

+Egyes országok vagy városok listáiban az ott 

legtöbbször meghallgatott számokat sorolják 

fel

+A listák tetején a SEE ALL gomb 

megnyomásával meg lehet nézni a lista 

összes dalát



A LIBRARY OLDAL

+ Ez a saját „könyvtárad”,ahol az eddigi felismert 

és lementett számaidat megtalálhatod

+ Ha a Shazams gombra rákattintasz, az összes 

számodat megnézheted vagy akár le is 

játszhatod

+ Az Artists gombot megnyomva megnézheted az 

összes zeneszerzőt akire rákerestél, vagy 

megnézted a zeneszámait

+ A Playlists For You különböző listákat tartalmaz. 

Ezek a listák a könyvtárodban lévő és a 

hozzájuk hasonló dalokat tartalmazzák



BEÁLLÍTÁSOK
+ A Library oldal tetején a fogaskerék megnyomásával 

megnyithatod  a beállításokat

+ A SIGN UP OR LOG IN gombbal be lehet jelentkezni, 

hogy egy másik készüléken is meg lehessen nézni a 

zenéket

+ Ezzel a gombbal ki és be lehet kapcsolni az 

értesítéseket

+ Ezt ha bekapcsolod, egy lebegő gomb jelenik meg ha 

más alkalmazást használsz és az alkalmazásban zene 

szól

+ A lebegő gomb megmutatja a dalszöveget és a dal 

oldalát

+ Az Apple Music alkalmazást össze lehet kapcsolni a 

Shazammal ha le van töltve ezzel a gombbal



TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK
+ A Themes gombbal ki lehet választani a Shazam

kinétetét és színét

+ A Video Preview-ra rákattintva ki tudod választani hogy 

a Shazam mikor játsszon le magától videót a dal fő 

oldalán 

+ Az Auto Shazammal be lehet állítani hogy 

automatikusan indítsa el a felismerést az alkalmazás. 

Ha be van kapcsolva a beálításokban, akkor hosszan 

meg kell nyomni a felismerés gombot hogy 

automatikusan működjön

+ Az alatta lévő gombot bekapcsolva a Shazam egyből 

felismeri a számot amikor elindítod az alkalmazást

+ A legalsó funkciót bekapcsolva a telefon rezegni fog ha 

az applikáció felismerte a zeneszámot


