
Google 
kereső 



Keresés: 

A Google kezdő felületén 
található a keresés szekció, 
amelyet a nagyító ikonról 
ismerhetünk fel. Itt rá tudunk 
keresni konkrét linkekre, vagy 
képekre/videókra. 

A mikrofon ikon megnyomása 
után szófelismerés alapján is 
rá tudunk keresni, amire 
szeretnénk. 



Keresés: 

A keresés lehetőség alatt 
tudunk görgetni lefele, ahol 
aktuális információkat 
olvashatunk, illetve kiadja a 
tartózkodási helyünkhöz kötött 
időjárással kapcsolatos 
információkat.  



Keresés: 

A kezdő felület után a lenti 
sávban is találhatunk egy 
keresés ikont, amely ugyanazt a 
szerepet tölti be, mint a 
kezdőfelületi. A keresés közben 
megjeleníti nekünk a keresési 
előzményeket is, így ha megint 
arra szeretnénk rákeresni nem 
szükséges beírni újra. Fontos, 
hogy miután beírtuk a kívánt 
keresést, a billentyűzeten belül 
menjünk rá a keresés ikonra. 



Gyűjtemény: 

Itt taláhatóak a kedvenc 
oldalak, képek, illetve 
keresések. Ehhez a + jellel 
ellátott „Új” lehetőségre 
bökve adhatunk hozzá. 

 

A profilunk ikonja mellett balra 
található három pont, amelyre 
rákattintva visszajelzést 
tudunk küldeni a Google-nak 



Több: 

A több lehetőségre bökve ezt a 
felületet hozza be: 

Az első lehetőség a profil alatt a 
keresési előzmények, amely 
segítségével egy új lapon meg 
tudjuk tekinteni ezeket. 

Alatta a legújabb lehetőségre 
rákattintva a legutóbbi lapokat 
hozza be pár napra visszamenőleg. 



Több: 

A modul személyre szabása 
lehetőséggel az ikonok kinézetét tudjuk 
variálni: 

Erre rákattintva a Google ikonját 

 

Itt a fehér mezőt tudjuk formázni 
 

Ezen a kiválasztott sáv színét lehet 
személyre szabni 

 

Itt pedig azt tudjuk átállítani a kis pont 
húzásával, hogy mennyire legyen 
átlászó a sáv 



Több: 

A kész lehetőséggel tudjuk véglegesíteni 
 

A legalul található „ALAPÉRTELMEZETT 
STÍLUS VISSZAÁLLÍTÁSA” lehetőséggel 
értelem szerűen vissza tudjuk állítani az 
eredeti kinézetet.  



Több: 

A beállítás lehetőségen belül az 
„Általános” és az „Értesítések” 
lehetőségre rákattintva az 
általános funkciókat és a Google-
től kapott értesítéseket tudjuk 
be- és kikapcsolni. 

Az érdeklődési körökön belül 
kiszűrhetünk bizonyos témákat. 
A Google segéd a használatban 
tud bennünket segíteni különféle 
eljárások segítségével. 



Több: 

A hang lehetőségen belül 
be tudjuk álltani többek 
között a nyelvet, amelyen 
szeretnénk beszélni a 
keresés során. 

A „Nyelv és régió” 
lehetőségnél pedig az 
országunkat és a keresés 
régióját rákattintással ki 
tudjuk választani. 

A „Névjegy” lehetőség az 
alkalmazás adatait 
tartalmazza 



Több: 

„Az Ön adatai a 
keresésben” lehetőségen 
belül olvashatunk arról, 
hogy milyen adatok 
jelennek meg keresés 
közben. 

A „Visszajelzés küldése” 
lehetőség biztosítja, hogy 
észrevételeinket e-mail 
formájában továbbítani 
tudjuk. 



Profil: 

A profil ikonra rábökve behoz 
egy fület, amin a többi 
bejelentkezett fiókunkra 
tudunk váltani, újat tudunk 
hozzáadni, kezelni is tudjuk az 
adott fiókot és be tudjuk 
állítani a fiók nélküli 
használatot. 



Vége 


