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I. Ellenőrzések a Webex Meetings használata előtt 

1. Hálózati kapcsolat ellenőrzése 

• Ha a hálózat ikonja nem látszik a tálcán, a rejtett ikonok megjelenítése gombbal 

előhozhatjuk. 

A bal egérgombot nyomva tartva a tálcára húzhatjuk. 

 

 

 

 

• Ha a képen látható ikonnal találkozunk, nincs kapcsolat. 

 

• Kábeles hálózat esetében 

Ha az alábbi ikont látjuk, vezetékes kapcsolatunk van. 

 

  



5 
 

• Wi-Fi használat esetében 

Ha az alábbi ikon látható a tálcán, Wi-Fi kapcsolatunk van. 

 

Wi-Fi bekapcsolása: 

 

Bekapcsolás után láthatóvá válnak az elérhető hálózatok. 

 

2. Hálózati sebesség ellenőrzése: https://www.speedtest.net/ 

  

https://www.speedtest.net/
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3. Böngésző (Firefox, Chrome) verziók ellenőrzése 

• Firefox 
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• Chrome 
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4. Ha a hangszóró ikonja nem látszik a tálcán, a rejtett ikonok megjelenítése 

gombbal előhozhatjuk. 

 

A bal egérgombot nyomva tartva azt a tálcára húzhatjuk. 

5. Ha kis “x”-et látunk a hangszóró ikonja mellett, akkor az lenémított 

állapotban van. 

 

Bal gombbal az ikonra kattintás után, a megjelenő csúszkával beállíthatjuk a hangerőt, valamint 

némíthatunk és fel is oldhatjuk azt.  

6. Bluetooth fej/fülhallgató ellenőrzése, csatlakoztatása 

Mielőtt a használatot elkezdjük, ellenőrizzük, hogy a fej/fülhallgatót akkumulátora fel van-e 

töltve. 

Ha csatlakoztatást el szeretnénk végezni, állítsuk a fej/fülhallgatót kapcsolat felvétel 

üzemmódba. Ez eszközönként változik, a használati útmutató tartalmazza, hogyan kell beállítani. 

Ha a fej/fülhallgató már használatban van, ellenőrizzük mihez kapcsolódik. Ha képes több 

eszközhöz is egy időben csatlakozni, akkor a Webex használatkor ajánlott csak a Webex-et futtató 

eszköz kapcsolatát megtartani. 



9 
 

Start menü 

“Gépház” 

A Gépházban válasszuk ki az “Eszközök” menüpontot. 

 

 

 

Ha a Bluetooth kikapcsolt állapotban van, kapcsoljuk be (“Bluetooth” -> Be) 

Ezután kattintsunk a “Bluetooth- vagy más eszköz beállítás” gombra. 

 

 

 

A megjelenő “Új eszköz beállítása” menüben válasszük ki a “Bluetooth”-t. 

Majd a saját fej/fülhallgatónkat. 
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Az “Eszköz hazsnálatra kész“ felirat jelzi, ha sikeres volt a csatlakoztatás. 

 

 

7. Jobb egérgombbal a hangszóró ikonra kattintva elérhetővé válik a 

“Hangbeállítások megnyitása” gomb. 
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• Leellenőrizhetjük a “Kimenet”-nél (“Kimeneti eszköz kiválasztása”) a beállított eszközt. 

A lenyíló menüből választhatunk másikat (amennyiben rendelkezésre áll). 

 

• Lejjebb görgetve megtaláljuk a “Bemenet”-nél (“Beviteli eszköz kiválasztása”) a beállított 

mikrofont. 

A lenyíló menüből választhatunk másikat (amennyiben rendelkezésre áll). 
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• Továb görgetve megtaláljuk a “Speciális hang beállítások”-at. 

“Hang vezérlőpultja” gombra kattintva további lehetőségekhez jutunk. 

 

“Lejátszás” fülben, zöld kerettel pipával 

jelölve láthatjuk az alapértelmezett eszközt. 

“Felvétel” fülben, zöld kerettel pipával jelölve 

láthatjuk az alapértelmezett eszközt. 

Ha ezen változtatni akarunk, jelöljük ki a másik eszközt és kattintsunk az “Alapértelmezett” 

gombra, majd a job alsó sarokban az “Alkalmazz”-ra. 
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8. Kamera és mikrofon használat engedélyezése 

Start menü 

“Gépház” 

A Gépházban válasszuk ki az “Adatvédelem” menüpontot. Tekerjünk lejjebb, ha szükséges. 

 

 

• A bal oldali menüben megtalálható a “Kamera”. Válasszuk ki. 

Görgessünk “A kamera elérésének engedélyezése az asztali alkalmazások számára” pontig és 

kapcsoljuk be. 
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• A bal oldali menüben válasszuk ki a “Mikrofon”-t.  

Görgessünk “A mikrofon elérésének engedélyezése az asztali alkalmazások számára” pontig és 

kapcsoljuk be. 

 

 

9. Képernyő beállítások ellenőrzése 

Jobb egérgomb megnyomása az asztalon. 

“Képernyő-beállítások” 
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• Ha több képernyőnk van, az “Azonosítás” gombra kattintva kis számok jelennek meg a 

képernyőn, ami segít a beazonosításban. 

 

 

• Felbontás ellenőrzése 

A “Képernyő beállítások”-nál lejjebb görgetve megtaláljuk a “Kijelző felbontás”-t. 

A legördülő menüben állítható. 
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• A Windows gomb és a P együttes megnyomásával a külső kijelző használatának módját 

állíthatjuk be. 

 

 

 

Csak az elsődleges képernyő használata (“Csak 

számítógép képernyőjére”). 

Elsődleges képernyő duplikálása, 

(“Megkettőzés”), a külsőre. 

Az elsődleges képernyő “Kiterjesztés”-e 

(meghosszabbítása) a külsőre. 

Kizárólag a külső kijelző használata (“Csak a 

második képernyőre”).  

“Csatlakozás vezeték nélküli 

megjelenítőeszközhöz” opcióval a kép 

kivetíthető a számítógéppel azonos hálózaton 

lévő kijelzőre. 
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II. Webex Meetings alkalmazás telepítése 

 

1. Hardware / software követelmények 

https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements 

 

2. A Webex alkalmazás letöltése 

https://www.webex.com/downloads.html 

 

3. A telepítés lépései 

 

 

 

Firefox letöltés Chrome letöltés 

  

https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements
https://www.webex.com/downloads.html
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III. Telepítés utáni első lépések 

• Belépés 

E-mail cím megadása. 

 

Next gomb. 

 

• Indítás 

A “Copy URL” gombbal másolható 
a link és elküldhető. 

 

 

A “Start a Meeting” gombbal 
megnyitható az óra. 
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• Kezdés 

A “Start a Meeting” gombbal elkezdhető az óra. 

 

 

• Gyors menü a Webexen belül 

Mikrofon 
lenémítás 

vagy 
feloldás 

Kamera 
bekapcsolás 

vagy 
kikapcsolás 

Képernyő 
vagy 
ablak 

megosztás 

Felvétel 
Résztvevők 

megtekintése 
Chat 

Egyéb 
lehetőségek 

Befejezés 

 
 

• Mikrofon és kamera állapota 

Mikrofon lenémítva / Kamera 
kikapcsolva 

Mikrofon bekapcsolva / Kamera 
bekapcsolva 

Ha az eszköz szürke, 
nem használható 
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• Hangszóró, Mikrofon és Kamera beállítása a Webexben 

 

 

Hangszóró kiválasztása 

Teszt 

Hangerő szabályozás 

Mikrofon kiválasztása 

Hangerő szabályozása 

Kamera kiválasztása 

Kamera képe 

• Megosztás 

A megosztást 
optimalizálhatjuk álló, 

vagy mozgó képre. 
Lehetséges megosztani 

az éppen futó videó 
hangját is. 

 

Megoszthatjuk az egész 
képernyőnket. 

Megoszthatunk csak egy 
aplikációt az éppen futók 

közül. 
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IV. Webex Meetings használata böngészőben 

• A megkapott Webex link megnyitása után böngészőben csatlakozhatunk az online 

tanteremhez: Join from your browser 

 

• A böngésző kérheti a Mikrofon és a Kamera használatának engedélyezését. 

 

 

• Adatok megadása 

 

Név beírása. 

E-mail cím beírása. 

Next gomb. 
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• Belépés az online tanterembe. 

“Join Meeting” gomb megnyomása. 

 

 

• Gyors menü a Webexen belül 

 
Mikrofon 
lenémítás 

vagy 
feloldás 

Kamera 
bekapcsolás 

vagy 
kikapcsolás 

Képernyő 
vagy 
ablak 

megosztás 

Résztvevők 
megtekintése 

Chat 
Egyéb 

lehetőségek 
Kilépés 

 
 

• Mikrofon és kamera állapota 

Mikrofon lenémítva / Kamera 
kikapcsolva 

Mikrofon bekapcsolva / Kamera 
bekapcsolva 

Ha az eszköz szürke, 
nem használható 

   
 


