Google Chrome telepítése - Segédlet
Megjegyzés: Ha bármikor szükséges a Tálcát előhívni, akkor az egér mutatóját le kell vinni a képernyő
aljára. Ekkor fog megjelenni a Tálca.

Tálca
Az első fontos lépés még a telepítés megkezdése előtt, hogy a számítógépen kikapcsoljuk a
víruskereső programot, mert az megakadályozz a Chrome telepítését!

Ehhez jelenítse meg a Tálcát a fent leírt módon! A Tálca jobb szélén az órától balra ikonokat láthat! Itt
kell megjelennie a Panda Antivirus nevű program ikonjának is:

A keresendő ikon így néz ki:
Ha ez az ikon nem látszódik, akkor a kis nyíllal (piros téglalap) meg kell jeleníteni a Rejtett ikonokat is!

A következőt fogja látni:

Így már mindenképpen látni kell a keresett program ikonját! A jobb egér gombbal kattintson rá!
Lényeges, hogy a JOBB egérgomot használja, hogy megjelenjen a szükséges menü:

Ebben a menüben az utolsó sorra kell kattintani a BAL
egérgombbal!

A képernyőn megjelenik egy ablak és benne villog a kurzor,
egy függőleges vonal. Ide kell beírni a következő kódot arra
figyelve, hogy ne használjon NAGY BETŰket a beírásnál.
(Három próbálkozást enged a gép, figyeljen a gépelésre!)
nb3y6cvc. A téglalapban nem ezek a betűk, számok jelennek
meg, hanem helyettük ● látható.
Az Elérés gombra kattintva leállítja a programot. Ezt az ikon
sarkában megjelenő kis ikon - piros körben fehér X - jelzi:
Ezután kezdhet neki a telepítésnek!

Indítsa el a böngésző programot! Kattintson kétszer a jelzett ikonra!
Hasonló felület jelenik meg. A fent jelölt sávba (piros téglalap) kell beírni azt, hogy ’Google Crome’.

Ezután nyomja le az ENTER billentyűt! A következő képernyőt fogja látni:

Ezen a felületen kattintson rá a Google Chrome böngésző sorra (piros téglalap).

A megjelent ablak jobb alsó sarkában kattintson az OK gombra, hogy eltűnjön az alul látható téglalap
többet mutatva így az ablak lényeges részéből:

Ha még ekkor sem látszódik a Chrom letöltése gomb, (
), akkor a képernyő jobb
oldalán látható görgetősávval csúsztassa a képernyő tartalmát lejjebb, amíg láthatóvá válik majd
kattintson rá! A következő oldalon a feltételek elfogadását kéri a telepítő. Nincs más dolga, csak
rákattint az ’Elfogadás és telepítés’ gombra.

A felugró ablakban kattintson a Mentés gombra.

Ekkor megindul a Chrome telepítő programjának letöltése a számítógépre, ami az ön
Internetsebességétől függően hosszabb-rövidebb ideig tarthat. A letöltést a képernyő jobb alsó
sarkában megjelenő téglalap jelzi a következő ábrának megfelelően:

A piros téglalappal jelzett nyílra kattintson, aminek hatására egy helyi menü jelenik meg:
Ebben a menüben a Megnyitás parancsra
kattintson!

A felugró ablakban a Futtatás gombra kattintson!

Ha bejelentkezéskor a Nagyok vagy a Kicsik felhasználót választotta, akkor a következő lépésben egy
engedélykérő ablak jelenik meg,ahol a Tanár felhasználót kell választani és beírni a neki megfelelő
jelszót :diak. Itt megint nem a betűk jelennek meg, hanem ugyanúgy ●-ök, mint korábban.

A jelszó beírása után az Igen gombra kattintson és megkezdődik a Chrome böngésző letöltése, majd a
tényleges telepítés, amit egy ablak mutat.

A telepítés befejezése után megkezdődhet a Chrome böngésző használata. A címsorba kell beírni a
KRÉTA program honlapjának címét:

klik030136001.e-kreta.hu
Arra kell figyelni, hogy ezután mindig a Chrome böngészőt indítsa el a KRÉTA program megfelelő
használatához.

Telepítés után vissza kell kapcsolni a Panda Antivirus programot, a dokumentum elején leírt
lépéseket újra végrehajtva. Most a megjelenő menüben a Víruskereső indítása parancs jelenik meg,
erre kattintson! Megfelelő végrehajtás esetén a kikapcsolást jelző ikon – piros körben fehér kereszt –
eltűnik a víruskereső ikonjáról.
Az asztalon megjelenik a Google Chrome ikonja:

Sikeres telepítést és hasznos felhasználást kívánok!

