
COMICS Használati útmutató 

 

1. lépés 

Nyisd meg az asztali számítógépeden az internetböngészőt (Opera, Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).  

2. lépés 

Írd be a böngésző sávba a www.comicplayer.com web címet. Nyomd meg az 

„ENTER”-gombot az oldal betöltéséhez. 

 

http://www.comicplayer.com/


3. lépés 

A következő képet látod. 

 

 

4. lépés 

Regisztrálj, hogy a VIP tag legyél. Ez azért kell megtenned, hogy az asztali 

számítógépen is meg tudd nézni az általad kiválasztott rajzfilmet. 

 

5. lépés 

Lépj be a postafiókodba (arra e-mail címedre, amit megadtál a 

regisztrációkor).  

Leveled érkezett Comics on your Mobile VIP service 

[comicplayer@campfire.dk] e-mail címről, a következő tárggyal „Please 



confirm to join our your VIP-list -  S'il vous plaît confirmer votre joindre à notre 

liste VI”.  

Az e-mailben találsz egy linket, amire rákattintva megerősítheted a 

regisztrációdat. 

Kattints rá!  

6. lépés 

Vissza a www.comicplayer.com oldalra. 

7. lépés 

Ha nincs telepítve a gépedre a JAVA program, akkor azt a következő web- 

oldalról letöltve megteheted: http://www.java.com/en/download/index.jsp . Ezt 

a programot fontos telepíteni, így fogod tudni megnézni az általad vásárolt 

rajzfilmet. A következő kép fog megjelenni előtted: 

 

http://www.comicplayer.com/
http://www.java.com/en/download/index.jsp


8. lépés 

Kattints a „Free Java Download” gombra. A következő oldalon válaszd ki, 

hogy milyen típusú számítógépes rendszer (Windows) fut az asztali gépeden. 

Az „Egér” segítségével kattints rá! 

 



9. lépés 

Kattints a „Futtatás” gombra! 

 

10. lépés 

Az „Install” gombot kell megnyomnod a program telepítéséhez. 

 

 

 



11. Elkezdődik a telepítés!  

 

 

12.  lépés 

A program sikeresen letöltődött! 



13. lépés 

Vissza a www.comicplayer.com oldalra! Kattints a „Web Player” gombra! 

 

http://www.comicplayer.com/


14. lépés 

Most ismét kattints a „web player” gombra! 

 

15. lépés 

A következő képet fogod látni: 

 



16. lépés 

Kattints az „Enter code” gombra! A klaviatúrádon lévő nyilak (fel, le, jobb, bal) 

segítségével válaszd ki a betűket és a számokat, ami az általad megvett 

rajzfilm kaparós része alatt szerepel. Ha elkészültél vele, kattints a virtuális 

telefon középső nyomó gombjára! 

 



17. lépés 

A hitelesítés elkezdődik.  

 

18. lépés 

Ha befejeződött a hitelesítés, a virtuális telefonod legtetején már is láthatod az 

általad megvásárolt rajzfilmet! 

 



19. lépés 

Kattints ismét a középső gombra, hogy megnézhesd az általad választott 

képregényt! 

 

20. lépés 

Ha meg szeretnéd állítani a képregény vetítését, kattints a vissza gombra. A 

Vissza gomb segítségével, egész a fő menüig vissza tudsz menni. 

 



21. lépés 

Ha vásároltál egy új képregényt és szeretnéd megnézni, akkor a 15. lépéstől, 

a már jól meg tanult módon tudod telepíteni. 

22. lépés 

Jó Szórakozást kívánunk hozzá! 


