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Mobil Mérnök webes felhasználói kézikönyve 
 

1. Bejelentkezés 

 

1. Kép: Bejelentkezési képernyő 

A megfelelő weboldalt megnyitva az alábbi képernyőt láthatjuk.  

Bejelentkezéshez szükséges megadni a regisztrált felhasználó email címét és jelszavát. 

Megfelelően megadott adatok alapján a felhasználót belépteti a rendszer és a projekt lista oldalt tölti 
be. Hibás adatok esetén a rendszer hibaüzenetet küld. 

2. Elfelejtett jelszó 
Az elfelejtett jelszó funkciót a bejelentkezési képernyőről érhető el. Az ,,Elfelejtett jelszó” lehetőségre 
kattintva megjelenik egy oldal, ahol a felhasználónak meg kell adnia a regisztrációhoz tartozó email 
címét. Küldés gombra kattintva a felhasználó emailes értesítést kap, amelyben a rendszer 
tájékoztatja a teendőiről.  

3. Projekt lista oldal 
Sikeres bejelentkezés után a projekt lista oldal jelenik meg. Az itt megjelenő projektek listája más és 
más szerepkörű felhasználóknak eltérő lehet. A projekt lista oldalról érhetöek el többek között: 

● Bejelentések lista 
● Projektek adatlapjai 
● Statisztikák 
● Teendők 
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2. Kép: Projekt lista képernyő 

4. Projekthez tartozó bejelentés lista 
Kattintson a projekt nevére.  Az új oldalon megtekintheti a bejelentések listáját.  

 

3. Kép: Bejelentések lista képernyő 

 

Funkciók: 

● Új bejelentés létrehozása: a gombra kattintva megjelenik egy üres bejelentési űrlap 
● Funkciók gomb: ide kattintva érhetőek el a bejelentésekhez tartozó státusz változás okozó 

csoportos műveletek (kivitelezőnek továbbítás, javítás, tovább küldés másik kivitelezőnek, 
lezárás, visszaküldés) 

● Szűrési, keresési feltételek: erre a gombra kattintva a projekthez tartozó bejelentéseket 
lehet, szűrni illetve abban lehet keresni a megfelelő feltételek megadásával 

● Exportálás gomb: ide kattintva a projekt adatokat PDF formátumba vagy Excel táblázatba 
lehet exportálni 

● Táblázat beállítások gomb: ide kattintva vehető fel a táblázathoz újabb oszlop vagy 
tüntethető el a nem kívánt oszlop 
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● A táblázat oszlop elnevezéseire kattintva lehetőség van a bejelentéseket az adott oszlop 
szerint sorrendezni 

● A táblázat oszlopait fogd és vidd módszerrel át lehet sorrendezni 
 

5. Bejelentéseken végezhető műveletek 
Bejelentések javítva:  

Kivitelező szerepkörű felhasználó a bejelentés listában kijelöli azokat a bejelentéseket, amelyek 
kijavításra kerültek, majd a megfelelő művelet segítségével kezdeményezi a tovább küldést a műszaki 
ellenőr részére.  
A rendszer megvizsgálja, hogy mindegyik kijelölt bejelentésnek az aktuális felhasználó-e a felelőse 
kivitelezőként. Ha nem, akkor a rendszer megjelenít egy vonatkozó hibaüzenetet. 
A kiválasztott bejelentések esetén a felelős átíródik a bejelentést korábban létrehozó műszaki 
ellenőrre, majd a műszaki ellenőr értesítést kap a bejelentés státuszának változásáról. 

Bejelentések tovább küldése kivitelezőnek: 
A műszaki ellenőr a bejelentés listában kijelöli azokat a bejelentéseket, amelyeket tovább kíván 
küldeni az adatlapon korábban kiválasztásra került kivitelezőhöz, majd a megfelelő művelet 
segítségével kezdeményezi a tovább küldést.  
A rendszer megvizsgálja, hogy mindegyik kijelölt bejelentésnek az aktuális felhasználó-e a felelőse 
műszaki ellenőrként. Ha nem, akkor a rendszer megjelenít egy vonatkozó hibaüzenetet. 
Ha minden kiválasztott bejelentés tovább küldhető, akkor a bejelentés státusza megfelelően 
megváltozik, a bejelentés felelősévé a kivitelező kerül beállításra. A státusz és a felelős változása csak 
a legközelebbi szinkronizáláskor kerül át a kiszolgálóra. Ekkor a rendszer értesítést küld a 
kivitelezőnek arról, hogy hozzá került egy bejelentés. 
Bejelentés csak akkor küldhető tovább, ha az alábbi mezők ki vannak töltve: 
● bejelentés megnevezése 
● szakág 
● érintett kivitelező 
● költség 

Bejelentések tovább küldése másik kivitelezőnek: 

Kivitelező szerepkörű felhasználó a bejelentés listában kijelöli a tovább küldendő bejelentéseket és a 
megfelelő művelet segítségével kezdeményezi a tovább küldést egy másik kivitelező részére.  
A rendszer megvizsgálja, hogy mindegyik kijelölt bejelentésnek az aktuális felhasználó-e a felelőse 
kivitelezőként. Ha nem, akkor a rendszer megjelenít egy vonatkozó hibaüzenetet. 
A rendszer megjelenít egy ablakot, amelyben a projekthez rendelt kivitelező felhasználók közül 
kiválasztható az a másik kivitelező, akinek a bejelentés tovább küldésre kerüljön. Mégsem hatására az 
ablak eltűnik. 
OK hatására a kiválasztott bejelentések esetén a felelős kivitelező átíródik a kiválasztott kivitelezőre 
és az új kivitelezőnek értesítést küldd a rendszer. 

Bejelentések visszaküldése 

Kivitelező szerepkörű felhasználó megnyitja azt a bejelentés adatlapot, mely esetén nem ért egyet a 
bejelentésben szereplőkkel, és ezért azokat vissza kívánja küldeni a műszaki ellenőrnek. Az adatlapon 
a megfelelő művelet segítségével kezdeményezi a visszaküldést a műszaki ellenőr részére.  
Ekkor megjelenik egy ablak, amelyben kiválasztható a vonatkozó műszaki ellenőr és megadható egy 
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szöveges mezőben egy megjegyzés. A vonatkozó műszaki ellenőr alapértelmezett értéke a bejelentés 
létrehozója, de bármely, a projekthez rendelt műszaki ellenőr kiválasztható. 
OK művelet hatására a bejelentés felelőse átíródik a kiválasztott műszaki ellenőrre, és a 
bejelentéshez megjegyzésként felvételre kerül a megadott szöveg. 
Ezután a műszaki ellenőr értesítést kap a bejelentés státuszának változásáról és a megadott szöveges 
megjegyzésről. 

Bejelentés lezárása 

A műszaki ellenőr a bejelentés listában kijelöli azokat a bejelentéseket, amelyeket le kíván zárni, majd 
a megfelelő művelet segítségével kezdeményezi a lezárást.  
A rendszer megvizsgálja, hogy mindegyik kijelölt bejelentésnek az aktuális felhasználó-e a felelőse 
műszaki ellenőrként. Ha nem, akkor a rendszer megjelenít egy vonatkozó hibaüzenetet. 
Ezután a bejelentés státusza lezártra változik. A státusz változása csak a legközelebbi 
szinkronizáláskor kerül át a kiszolgálóra. Ekkor a rendszer értesítést küld a vonatkozó kivitelezőnek 
(aki utoljára javította a hibát). 

Bejelentés újra nyitása 

A műszaki ellenőr megnyitja a lezárt bejelentés adatlapját és a megfelelő művelet segítségével 
kezdeményezi az újra nyitást.  
Ekkor megjelenik egy ablak, amelyben megadható egy megjegyzés. 
OK művelet hatására a bejelentés státusza “Vázlat”-ra változik, felelősként beállításra kerül a műszaki 
ellenőr és a megadott megjegyzés hozzáadásra kerül. Az újra nyitásról nincs értesítés küldés. 

Bejelentés visszaküldése nem megfelelő javítás esetén 

 A műszaki ellenőr megnyitja azt a bejelentés adatlapot, mely esetén nem ért egyet a hiba javítás 
módjával, és a megfelelő művelet segítségével kezdeményezi a visszaküldést a kivitelező részére.  
Ekkor megjelenik egy ablak, amelyben kiválasztható a vonatkozó kivitelező és megadható egy 
szöveges mezőben egy megjegyzés. A vonatkozó kivitelező alapértelmezett értéke a korábban a 
bejelentéshez rendelt kivitelező, de bármely, a projekthez rendelt kivitelező kiválasztható. 
OK művelet hatására a bejelentés felelőse átíródik a kiválasztott kivitelezőre, és a bejelentéshez 
megjegyzésként felvételre kerül a megadott szöveg. A státusz és a felelős változása csak a 
legközelebbi szinkronizáláskor kerül át a kiszolgálóra. Ekkor a rendszer értesítést küld a kivitelezőnek 
arról, hogy hozzá került egy bejelentés. 

 

6. Menü 
A bejelentkezett felhasználó nevére kattintva érhető el a ,,Beállítások” menü valamint a ,,Kilépés” 
funkció.  

Kilépés gombra kattintva az alkalmazás kilépteti a felhasználót és a bejelentkezési oldal jelenik meg. 

A Beállítások gombra kattintva az adott felhasználóhoz elérhető funkciók jelennek meg.  
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7. Nyelvi beállítások 
Az első képernyő képen 3. ponttal jelölt helyen van lehetőség nyelvet váltani. A rendszer által 
jelenleg támogatott nyelvek: 

● magyar- a magyar zászlóra kattintva lehet elérni 
● angol –  az angol zászlóra kattintva lehet elérni 
● német – a német zászlóra kattintva lehet elérni 

 

8. Projekt adatlap 
A projekt listában a megfelelő projekt sorában található nagyító ikonra (1. kép – 4 pont) kattintva 
érhető el a projekt adatlap oldala.  

 

4. Kép: Projekt adatlap képernyő 

Itt a következő adatok találhatóak meg: 

● Helyszín 
● Státusz 
● Projekt nyelve 
● Pénznem 
● Projekt avatár 
● Alaprajzok 
● Projekthez rendelt felhasználók 

 

9. Projekt statisztika 
A projekt lista oldalon a megtekinteni kívánt projekt sorában a statisztika ikonra kattintva (1.kép 5. 
pont) megjelennek a projekthez tartozó statisztikák, amelyek a következők lehetnek:  

▪ Projekthez bejelentett hibák száma (nyitott, megoldott, visszavont, összes), számszerűen és 
kördiagramon megjelenítve. 
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▪ Projekten levő nyitott hibák számának alakulása idő függvényében, hetes bontásban, vonal 
diagramon ábrázolva. 

▪ Projekten levő megoldott hibák számának alakulása idő függvényében, hetes bontásban, 
vonal diagramon ábrázolva. 

▪ Átlagos hibajavításra fordított idő (átfutási idő) változása idő függvényében, hetes 
bontásban, vonal diagramon ábrázolva. 

 

 

5. Kép: Statisztikák képernyő 

9. Tervrajzhoz tartozó összes bejelölés (helyszín riport) megjelenítése 
Projekt lista oldalról kiindulva az adott projekt sorában található utolsó(Helyszín riport) ikonra 
kattintva megjelenik az adott projekthez feltöltött tervrajzok, a hozzá tartozó összes helyszín 
bejelöléssel.  A tervrajz zoomolható. A tervrajzon az egyes bejelölési pontokat POI-k jelölik. Jelölés 
felett szövegbuborékban kattintás után a bejelentést "ID" adata kerül megjelenítésre. Az ID-ra 
kattintva a bejelentés adatlapja jelenik meg. Eltérő státuszú bejelentések eltérő színnel kerülnek 
megjelölése, amelyek a következők: 

● szürke: vázlat állapotú 
● piros: kivitelezőnek kiadva  
● sárga: jóváhagyás alatt 
● fekete: lezárt állapotú 

Minden státuszú bejelentésre lehet szűrni a ,,Státusz” alatt található mezőbe kattintva, azonban 
vázlat állapotú bejelentéseket csak a létrehozó műszaki ellenőrnek kerül megjelenítésre.  A feltöltött 
alaprajzok között a ,,Alaprajz” feliratra kattintva, majd a megjelenő legördülő listából lehet választani. 
Az alaprajzok listában inaktív állapotú alaprajz is kiválasztható.  
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6. Kép: Helyszín riport képernyő 

A helyszín riport exportható pdf-be. Exportáláskor az adott szűrésnek megfelelő adattartalom az 
összes projekthez feltöltött tervrajzra értelmezett szűrésnek megfelelő adattartalom fog exportálásra 
kerülni, például ha van ,,Keleti alaprajz” és ,,Nyugati alaprajz” és csak a ,,Nyugati alaprajzon” teszek 
szűrést lezárt állapotú bejelentésre, akkor exportáláskor a ,,Keleti alaprajz” lezárt állapotú szűrési 
eredménye is exportálásra kerül.  

 

10. Felhasználók és elérhető funkcióiak 
Admin szerepkörű felhasználóval az adminisztratív funkciókat a beállítások menüben teheti meg.  Az 
alábbi lehetőségeket lehet itt végezni: 

Felhasználó megtekintése, szerkesztése, adminnak jelölése, új felhasználó létrehozása 
A ,,Felhasználók karbantartása” lehetőséget kiválasztva megjelenik a rendszerben szereplő 
felhasználók listája. Az adott felhasználó nevére kattintva megtekinthetők az felhasználó adatai. 
Ugyan ezen a képernyőn az ,,adminnak jelölés” gomb segítségével tudjuk az adott felhasználót 
adminnak jelölni. 

 

 

7. Kép: Felhasználói adatlap képernyő 
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A felhasználó listában az adott felhasználó sorában található ceruza ikonra kattintva van lehetőség a 
felhasználó adatainak szerkesztésére, amely módosítások a mentés gombra kattintva lépnek életbe. 
Szintén ezen az oldalon lehet felhasználót aktiválni/inaktíválni a ,,Státusz” lehetőségbe kattintva a 
megfelelőt kiválasztva.  

A felhasználók lista oldalon a „új felhasználó” lehetőségre kattintva a piros „*”-al jelölt lehetőségeket 
kitöltve(kötelező mezők) tudunk új felhasználót létrehozni.  

Projekt lista, létrehozása, módosítás 
A beállítások menüből válassza ki a ,,Projektek Karbantartása” lehetőséget. Az megjelenő oldalon a 
rendszerben lévő összes projekt listázásra kerül.  

A megjelenő oldalon az “Új projekt létrehozása” lehetőségre kattintva a kötelező mezők 
megadásaután tudunk új projektet létrehozni.  

 

8. Kép: Projektek szerkesztése képernyő 

A projekt szerkesztéshez válassza ki az adott projekt sorában található ceruza ikont. Megjelenik a 
projekt adatlap, az addig szereplő adatokkal kitöltve. Itt van lehetőség a ,,státusz” mező mellett a 
projektet aktiválni/inaktiválni. Szerkesztés után a mentés gombra kattintva menthetők a 
változtatások. A projekt módosítása oldalon az ,,Alaprajzok” fület kiválasztva tudjuk a projekthez 
feltöltött tervrajzokat megtekinteni, illetve új tervrajzokat feltölteni.  

Projekt archiválásra a ,,Megtekintés” fület kiválasztva a ,,projekt archiválása” lehetőségre kattintva 
tudjuk elérni.  

Projekthez tartozó tervrajzokat szintén itt kell aktiválni/ inaktíválni.  A tervrajz alatt közvetlenül 
található lehetőségre kattintva ki lehet választani a tervrajz státuszát, majd kattintson a mentés 
gombra. 

Általános felhasználó szerepkörű felhasználó beállításai: 
Általános felhasználó szerepkörrel rendelkező felhasználók csak a ,,Felhasználói Profil Módosítása” 
lehetőség érhető csak el. Ez a funkció a korábban leírtak alapján működik.  
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Mobil Mérnök mobil alkalmazás felhasználói kézikönyve 
 

1. Bejelentkezés, bejelentkezési képernyő 

 

9. Kép: Mobil bejelentkezési képernyő 

A Mobil Mérnök alkalmazás elindításakor a bejelentkezési képernyő fog megjelenni. Helyes adatok 
megadása után az alkalmazás belépteti a felhasználót és a projekt listát jeleníti meg. Hibás adatok 
megadásakor idetartozó hibaüzenet jelenik meg a képernyőn.  

Bejelentkezési képernyőről érhető el az elfelejtett jelszó funkció, melyre tapizva a megjelenő 
képernyőn a regisztrációhoz tartozó email címet megadva új jelszó igényelhető.  

2. Projekt lista 

 

10. Kép: Mobil projektek listája 

Bejelentkezés után a projekt lista jelenik meg. Általánosságban a következő megállapítások igazak: 

● Világos háttérrel rendelkező projektek szinkronizálva vannak a készülékre, míg a sötétebbek 
nincsenek 

● Projekt listában az egyes csempéken a következő adat jelenik meg:  
o Projekt avatár 
o Projekt neve 
o Helyszín(ha van) 
o Projekt státusza 
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● Az egyes csempét hosszan nyomva tartva érhető el a projektadatainak törlése a készülékről. 
● Az egyes projekt csempéjére tapizva megjelenik a projekthez tartozó bejelentés lista 
● Projekt megnyitásakor aktív adatkapcsolat esetén (wifi, mobilinternet) automatikusan 

szinkronizálásra kerülnek a tartalmak 

3. Bejelentések lista 
 

 

11. Kép: Mobil bejelentések listája 

Egy projektet megnyitva a bejelentés lista és a projekt információi jelennek meg. A képernyőn az 
alábbi lehetőségek érhetőek el 

● Projekt adatok: 
o Bejelentkezett felhasználó neve és a projekten lévő szerepe 
o Projekt neve 
o Helyszín 
o Státusz 

● Összes bejelentés kijelölése funkció 
● Szűrő, rendező funkciók melyek megnevezése az ikonra hosszan nyomva tartva jelennek 

meg, ezek sorban a következők: 
o Teendők: azokat a bejelentéseket jeleníti meg amelyek a felhasználóhoz vannak 

rendelve 
o Vázlat: vázlat státuszú bejelentések jelennek meg 
o Kivitelezőnek kiadva: kivitelezőnek kiadva státuszú bejelentések jelennek meg 
o Felülvizsgálat alatt: felülvizsgálat alatt státuszú bejelentések jelennek meg 
o Lezárt: lezárt státuszú bejelentések jelennek meg 
o Épületgépészet: épületgépészet szakággal rendelkező bejelentések jelennek meg 
o Mélyépítészet: mélyépítészet szakággal rendelkező bejelentések jelennek meg 
o Magasépítészet: magasépítészet szakággal rendelkező bejelentések jelennek meg 
o Elektromosság: elektromosság szakággal rendelkező bejelentések jelennek meg 
o Státusz: erre a gombra tapizva a bejelentés lista státusz szerint lesz rendezve 
o Név: erre a gombra tapizva a bejelentés lista név szerint ABC rendbe lesz rendezve 
o ID: erre a gombra tapizva a bejelentés lista ID alapján csökkenő vagy növekvő 

sorrendbe lesz rendezve 
o Szakág: erre a gombra kattintva szakág szerint lesznek rendezve a bejelentések 

● Bejelentés lista a projekthez tartozó bejelentések lista nézete, melyre az alábbiak érvényesek 
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 SEQ Kép \* ARABIC 12. Kép: 
Mobil új bejelentési űrlap 

12. Kép: Mobil tervrajz bejelölési képernyő 

o A bejelentés listában azok a bejelentések amelyek világos színnel vannak jelölve a 
bejelentkezett felhasználóhoz vannak rendelve, míg amelyek nem annak más 
felhasználó a felelőse 

o A bejelentés előtt csempéjén található ikonra tapizva lehet kijelölni egy vagy akár 
több bejelentés 

o Kijelölt bejelentések esetén a képernyő tetején csak azok a bejelentések műveletek 
jelennek meg amit a kijelölt bejelentésekkel lehet csinálni 

● A piros „+” gombra kattintva érhetőek el az alábbi lehetőségek: 
o Változások szinkronizálása: a készüléken lévő lokális adatok szinkronizációját ezzel 

manuálisan el lehet indítani 
o Új bejelentés: új bejelentés létrehozása funkció. Erre tapizva megjelenik egy új űrlap 

amelyet kitöltve új bejelentés hozható létre. Ez a funkció csak a megfelelő 
jogosultságokkal rendelkező felhasználóknak érhető el 

o Expresz jegy: ezzel a funkcióval úgy lehet új bejelentést létrehozni, hogy elsőként 
képet készítünk, majd utána adjuk meg az adatokat. Ez a funkció csak a megfelelő 
jogosultságokkal rendelkező felhasználóknak érhető el 

o Bejelentés exportálása CSV fájlba: bejelentés exportálása  
 

4. Új bejelentés/bejelentés módosítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A műszaki ellenőr a bejelentés listában a megfelelő művelet segítségével kezdeményezi a bejelentés 
létrehozását vagy módosítását. Ekkor megjelenik egy bejelentés űrlap. Új bejelentés esetében 
néhány mező dafault értékkel rendelkezik amelyek változtathatók. Bejelentés módosításakor a 
bejelentésben már korábban megadott adatok jelennek meg, amelyek szintén változtathatók. A 
bejelentési űrlapon az alábbi mezők jelennek meg:  

o Megnevezés, alapértelmezett értéke "Névtelen bejelentés". 
o Leírás (szöveges beviteli mező) 
o Szakág (választó) 
o Alszakág (választó, de szabadon kitölthető is) 
o Határidő, alapértelmezetten aktuális dátum + 7 nap 
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o Költség, alapértelmezett értéke „0” 
o Alapértelmezett kivitelező (választó) 

A bejelentés a "Létrehozás" művelettel rögzíthető a mobilon. Ekkor rögzítésre kerül a bejelentés 
létrehozásának dátuma, ideje és a bejelentő azonosítója. A következő szinkronizáláskor kerül át a 
bejelentés a szerverre, és ekkor jön létre a bejelentés azonosítója is (addig a bejelentés azonosítója 
"LOCAL"). 

Piros „+” gomb alatt elérhető funkciók: 

o Helyszín megadása (ha van tervrajz) 
o Fénykép készítése 
o Kép csatolása galériából 
o Mentés, létrehozás 

 

5. Bejelentés adatlap 
 

 

13. Kép: Mobil bejelentés adatlap 

A bejelentés listából kiválasztva egy bejelentést megnyílik annak az adatlapja, ahol az alábbi 
mezöknek kell megjelennie: 

▪ Egyedi, a rendszer által generált azonosító 
▪ Felhasználó által megadott megnevezés 
▪ A felhasználó által megadott leírás 
▪ A bejelentéshez feltöltött fényképek, egymás mellett, elkülönítve jelennek meg (ha van). Az 

egyes képekre tapizva megjelennek zoomolható és görgethető formában.  
▪ A bejelentéshez tartozó alaprajz, amin megtalálom a bejelentés pontos helyszínét, 

megjelölve. Alapértelmezésben az alaprajz a legkisebb zoom szinten jelenik meg és az 
alaprajz zoomolható és görgethető.  

▪ Megjegyzések : bejelentéshez tartozó megjegyzések időrendben(legelöl a legfrisseb, míg a 
sor végén a legrégebi) 

▪ Létrehozás dátuma 
▪ Módosítás dátuma 
▪ Bejelentés státusza 
▪  A bejelentés elvégzésére adott határidő 
▪ Szakág 
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▪ Al-szakág 
▪ Költség 
▪ Kiválasztott felelős neve 
▪ a bejelentő neve 

A piros „+” gomb megnyomásával a bejelentés státuszától és a bejelentkezett felhasználó 
szerepkörétől függően az alábbi lehetőségek érhetőek el: 

● Bejelentés újranyitása 
● Lezárás 
● Küldés kivitelezhőnek 
● Javítva 
● Másik kivitelezőhöz továbbít 
● Nem hiba 
● Megjegyzés hozzáadása: ezt kiválasztva popup ablak jelenik meg, amibe a megjegyzés 

tartalmát megadhatjuk majd hozzáadhatjuk a bejelentéshez 
● Fotó készítése 
● Kép kiválasztása 
● Szerkesztés 

 

6. Bejelentéshez csatolt kép törlése  
Minden bejelentés eseteben szinkronizáció előtt lehetőség van a csatolt kép törlésére. A nem 
szinkronizált csatolt képek felett megjelenik egy kukka ikon, amelyre kattintva megjelenít a kép 
nagyítva. A képernyő alján a ,,Törlés” gombra kattintva kerül törlésre a csatolt kép.  

 
13. Kép: Bejelentés adatlapon, nem szinkronizált kép 

törlésének jelölése 

 
14. Kép: Nem szinkronizált kép törlése 
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7. Alkalmazás telepítése  
 

 

1. Töltse le a Mobil Mérnök alkalmazást 
majd a letöltések közül válassza ki a megfelelőt 
és tapizzon rá. 

 

2. A telepítési képernyő tapizzon 
„TELEPÍTÉS” lehetőségre. 

 

 
 

3. A mobil mérnök alkalmazás elkezdi 
telepíteni az alkalmazást, ez készüléktől 
függően néhány másodpercig eltarthat.  
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4. Visszajelzést küld az alkalmazás arról, 
hogy a telepítés sikeres volt. Ezen a képernyőn 

tapizzon a „MEGNYITÁS” lehetőségre, az 
alkalmazás megnyitásához.  

 

 

8. Alkalmazás törlése  
 

 

1. Nyissa meg a Beállítások menüt, majd 
válassza ki az Alkalmazások lehetőséget.  

 

2. A megjelenő alkalmazások listában 
keresse meg a Mobil Mérnök 
alkalmazást, majd tapizzon rá.  
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3. A megjelenő képernyő tapizzon az 
eltávolítás gombra, vagy a jobb felső 
sarokban található (képen is bejelölt) 

pontokra majd itt az „eltávolítás 
minden felhasználótól” lehetőségre. 

Amennyiben az eszköz megerősítést kér 
a törlésről válassza az „OK” lehetőséget.  

 

 


