E-mail fiók létrehozása, lépésről – lépésre (Gmail)

1. Nyissa meg a böngészőt (Google Chrome, Firefox, Microsoft Explorer)
.A
megjelenő ablakban talál egy világosabb sávot, oda gépelje be a Google fiók
létrehozása címet, de ha itt rákattint, akkor is megnyílik a megfelelő oldal.
2. Ezt fogja látni a monitoron:

3. Ezután töltse ki a rubrikákat. Kezdve a neve megadásával. Majd a második sorban
lehet létrehozni az e-mail címet. Pl. neve@gmail.com A „neve” helyére bármi kerülhet
feltéve, ha már nem foglalt. Ezt azonnal látni fogja, és a rendszer felkínál néhány
változatot, amelyek még szabadok.
4. Majd válasszon egy jelszót. A jelszó is bármi lehet, de legalább 8 karakter hosszú.
Praktikus tanács, válasszon olyan jelszót, melyet könnyen meg tud jegyezni.
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5. A „jelszó megerősítése” helyre gépelje be újra ugyanezt a jelszót.
6. Adja meg születési dátumot, nem (férfi/nő), telefonszámot, és ha van jelenleg egy
másik e-mail fiókja, akkor azt is megadhatja, de ez nem feltétel.
7. "Ellenőrzés": írja be a képen látható betűket vagy számokat.
8. Kattintson a következő lépés-re és előugrik egy ablakban az „Adatvédelem és
szerződési feltételek” olvassa el végig, majd, kattintson az „Egyetértek” gombra.
9. Ezután a megadott telefonszámra kap egy kódot (kis időbe telik), amit be kell írni a
megfelelő mezőbe és ezzel létrehozta az első Gmail fiókját.
Azután ha legközelebb be akar lépni a fiókba, lépjen be a Gmail weboldalára: www.gmail.com
és a megjelenő ablakokba írja be a "Felhasználónevet" és a "Jelszó"-t és máris benn van ismét
a saját fiókjában. A felhasználónév az a név, mely a @gmail.com előtt van pl. a
neve@gmail.com címnél a felhasználónév az „neve”.
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