
Whatsapp



Mi is ez a Whatsapp?
1) A világ egyik legismertebb és leghasználtabb 

CSEVEGÉSI alkalmazása.

2) Mit lehet az alkalmazáson csinálni?
a) Elsősorban kapcsolattartásra használható, 

ismerősökkel, rokonokkal.
b) Csevegési funkcióval, hanghívással és 

videóhívással rendelkezik.
c) Hangfelvétel küldés (mikrofon ikon) lehetséges a 

csevegési szobából, képek és dokumentumok is 
csatolhatók (gémkapocs ikon).



Egyéb funkciók I.
1) Státuszfrissítés, képfeltöltés, hvások

megtekintése
a) A ,,STATUS" feliratra kattintva kiadja az 

ismerősök által feltöltött képeket, emellett saját 
képeket is közzé tud tenni.

b) A ,,CALLS" feliratra kattintva megtalálhatja 
hívásait (bejövő, kimenő, nem fogadott).



Egyéb funkciók II.
a) A kis kamera ikonra kattintva 

fényképezni tud/a galériájából 
kiválaszthat képet, ezután ezt 
megoszthatja ismerőseivel, vagy 
elküldheti egy adott személynek. 
(Ezt a kis kamera ikont a 
csevegési szobákban is 
megtalálhatja.) 



Hogyan is kezdhet hozzá?
1) A Play Áruházból (és App 

Storeból) is letölthető.

2) Install/letöltés gombra kattintva 
letölthető az alkalmazás.



Regisztráció, bejelentkezés I.
1) Az alkalmazás letöltése 

után rákattintva a 
whatsapp ikonra, egy 
hasonló kép fogja 
fogadni.

2) Az elfogadás és és
folytatásra kattintva 
tovább vezérli a rendszer 
a telefonszám 
megadására.



Regisztráció, 
bejelentkezés II.

1) Ezután kapni fog egy 6 jegyű kódot 
SMS-ben, melyet be kell gépelni.

2) Következő lépésként be lehet írni a 
nevét és akár fotót is hozzáadhat 
profiljához, ha szeretne.

3) Az alkalmazás automatikusan 
hozzáadja kontaktjait a 
névjegyzékből, akiknek van 
Whatsappjuk, ezután el is kezdheti a 
csevegést (kis üzenet ikonra 
kattintva, utána kiválaszthatja a 
tetszőleges kontaktot).



Csoport létrehozása
1) Ha több emberrel szeretne egyszerre 

beszélgetni, hívást vagy akár videóhívást
indítani, könnyen létrehozhat csoportokat.

2) Ehhez csak rá kell kattintani a 3 pontra, 
melyből lenyílik egy fül, és meg is található 
az új csoport létrehozása funkció.



Beállítások I.
1) Az előzőekben említett három pontból 

lenyíló fülből megtalálhatóak a beállítások.

2) Mire jó?
a) Fiók beállításai
b) Csevegések beállítások (pl. Beszégetések

háttere)
c) Értesítések (beállíthatóak pl. csengőhangok 

is)



Beállítások II.
a) Tárhely és adatok (Lementse-e a 

csevegéseket?)
b) Támogatás (az alkalmazással 

kapcsolatos gyakori kérdések, 
súgóközpont)

c) Innen meghívhatók ismerősök, akik 
nem használnak még Whatsappot.


