Használati útmutató (segédlet)

Hogy tudom beregisztrálni magam?

Igen egyszerű és teljesen ingyenes a regisztráció.
(Kövesd az alábbi lépéseket!)
- Kattints a regisztrációhoz a saját menü ikonjára a böngésző jobb felső
sarkában
- A felugró mezőn válaszd ki felül a Regisztrációt, majd töltsd ki az adatokat.
A regisztráció során csupán egy e-mail címre és egy választott jelszóra lesz
szükséged.
- A kitöltés után a választott e-mail címre küldünk egy aktiváló/ megerősítő
e-mail-t. Nyisd meg az e-mailt, majd kattints az aktválás gomra a regisztrációd
befejezéséhez.
Az aktiválást követően a DIMAG fiókod már el is készült így bátran böngészhetsz a
kiadványok között.

Hogyan tudom megvásárolni a kiválasztott magazint?
- Jelentkezz be a DIMAG rendszerbe a fiókodba.
- Az adott magazin oldalán található a "Lapszám vásárlása"". (A gombra
kattintást követően a gomb szövege átváltozik a ""Korsárba helyezve" szövegre.)
- Ha több újságot már nem akarsz vásárolni, akkor ugorj a kosaradra a jobb
felső sarokban található kis kosár gomb megnyomásával
- Ellenőrizd a kosarad tartalmát, majd fejezd be a vásárlást aszerint, hogy a
kiválasztott magazint magad részére, vagy ajándékba szánod ismerősödnek
- Add meg a számlázási adataidat, majd fogadd el az adatkezelési
nyilatkozatot a vásárláshoz
- Kattints a ""Fizetés"" feliratú gombra
- Olvasd el, az információs ablakban lévő szöveget és kattints a ""Rendben""
feliratú gomba
- Fejezd be a vásárlást a biztonságos OTP SimplePay alkalmazásban"

Hogyan tudok előfizetni egy magazinra?
- Jelentkezz be a DIMAG fiókodba
- A kiválasztott magazint megnyitva válaszd az "Előfizetés" gombot
- A felugró ablakban válaszd ki mennyi időre, vagy mennyi lapszámra
szeretnél előfizetni
- Ugorj a kosaradra
- Az alap vásárlásoktól eltérően az előfizetéseknél meg lehet adni, hogy az
aktuális utolsó, vagy a következő lapszámmal induljon. Ezt a ""Előfizetés induljon a

következő lapszámtól"" jelölőnégyzetének be-, illetve kipipálásával lehet
szabályozni
- Ellenőrizd a kosarad tartalmát, majd fejezd be a vásárlást aszerint, hogy a
kiválasztott magazint magad részére, vagy ajándékba szánod ismerősödnek
- Add meg a számlázási adataidat, majd fogadd el az adatkezelési
nyilatkozatot a vásárláshoz
- Kattints a "Fizetés" feliratú gombra
- Olvasd el, az információs ablakban lévő szöveget és kattints a "Rendben"
feliratú gomba
- Fejezd be a vásárlást a biztonságos OTP SimplePay alkalmazásban

Hogy tudok ajándékba magazint adni?
- Tedd a kiválasztott magazint a kosárba
- Ha mást nem akarsz vásárolni, akkor ugorja a kosaradra
- A kosárban a kiválasztott magazinok között, amit ajándékozni szeretnél,
csak vedd ki a pipát a ""A lapszámot a saját részemre veszem meg"" mezőnél
- Látogasd meg az e-mail fiókod, mert a vásárlás követően egy kuponkódot
küldünk neked, amit tovább tudsz küldeni annak, akit meg szeretnél ajándékozni
vele.

Hol tudom beváltani az ajándékkuponomat?
Az ajándékkuponokat, vagy ajándékba kapott magazin, esetleg előfizetést a
személyes menüben a "lapszám/előfizetés beváltása" gomra kattintva tudod
beváltani
- Jelentkezz be a fiókodba
- A személyes menüben válaszd ki a "lapszám/előfizetés beváltása" gombot
- Gépeld-, vagy másold be az e-mailben kapott kuponkódot, majd kattints a
"Megerősítés" gombra a sor végén
A kuponon szereplő magazin jóváírásra/ aktiválásra került a fiókodban.

Hogy tudom ingyenesen kipróbálni a DIMAG szolgáltatásait?

A legtöbb magazin rendelkezik egy ingyenesen elérhető lapszámmal, amit letöltve
kipróbálhatjuk a DIMAG lehetőségeit, illetve betekintést nyerhetünk a kiválasztott
napi-, hetilap, vagy akár magazin tartalmába, hogy tudjuk milyen minőséget és
tartalmat várhatunk el tőle. Pont úgy, mint egy újságosnál. Válogass kedvedre!
- Ha még nem rendelkezel DIMAG regisztrációval, akkor hozz létre egy fiókot
néhány lépésben
- Jelentkezz be az új fiókod használatával
- Keresgélj a magazinok között és ahol azt látod "(Ingyenesen letölthető)", azt
nyugodtan tedd a kosárba, nem igényel pénzforgalmat a megszerzésük

Hogy tudom letölteni a magazinjaimat a Applikációban? (APP)

Az Applikációinkban a Saját kiadványok közt két féle színnel vannak jelölve a
magazinok/lapszámok szövege
- Fekete: Elérhető magazin - ezt korábban már megvásároltad
- Kék: Ezt letöltötted már az adott készülékre. Ebben az esetben a lapszám
neve mellett még egy kis letöltést jelző piktogram is van. (a már letöltött
magazinok a telefon memóriájából töltődnek be, így adatforgalmat nem igényel a
megnyitásuk)
A letöltéshez nem kell mást tenni, csak rákattintani a kívánt magazinra. A
rendszer informálni fog a magazin helyigényét illetően.

Hogy tudom eltávolítani a letöltött magazinokat? (APP)
Ha egy magazint már kiolvastál és nem szeretnéd, hogy többet helyet foglaljon a
készülékeden, akkor a következő képpen járj el:
- Nyisd meg az Applikációban a Saját kiadványokat
- Kattints a jobb oldalon a felső sorban találsz egy letöltést jelző
piktogramra
- Válaszd ki az újságot, amit már nem szeretnél OFFLINE élvezni és
egyszerűen csak kattints a mellette található Kuka Ikonra
(Később újra letöltheted, ha mégis szeretnéd viszont látni a magazint az
Applikációban. A megvásárolt lapok bármikor hozzáférhetőek számodra a törlést
követően is.)

Hogy tudom elérni a kétoldalas olvasási nézetet? (APP)
A telefonon, tableten el kell forgatni a kijelzőt vízszintesre, hogy a dupla oldalas
nézet elérhető legyen.

