Cum să descărcați o aplicație
Aceste instrucțiuni vă vor indica cum să descărcați o aplicație pe
smartphone-ul sau tableta Dvs.
Puteți descărca aplicația apps din Google Play.
Uneori, Google Play mai este denumit și Play Store.
Google Play funcționează ca un online shop unde puteți
achiziționa diferite applicații (apps) pentru telefonul,
calculatorul sau tableta Dvs.
Simbolurile Google Play arată astfel:

Google Play este de asemenea o aplicație (un app).
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Instrucțiuni

1.Deschideți și deblocați telefonul sau tableta Dvs.
2. Atingeți simbolul Google Play sau deschideți pagina web
pentru Google Play pe Internet.

3. Veți vedea bara de căutare în partea de sus a paginii.

4. Puteți scrie/introduce numele aplicației în bara de
căutare. Haideți să descărcăm aplicația Zoom ca un
exemplu.

5. Scrieți în bara de căutare ‘zoom’.
6. Atingeți simbolul de mărire.
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7. Atingeți/deschideți simbolul zoom. De obicei, această
aplicație apare ca prima aplicație în partea stângă a ecranului.

8. Click pe simbolul de Instalare (Install).

9. Aplicația se va instala automat pe telefonul sau tableta
Dvs și va apărea pe primul ecran.
10. Să utilizați aplicația Zoom, apăsați pe symbol și astfel
aplicația se va deschide.
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Lucruri de cunoscut!
Aplicații și Spații de Stocare
Orice aplicație pe care o descărcați folosește un anumit
procent din spațiul intern de stocare de pe telefonul sau
tableta Dvs. Când spațiul de stocare este diminuat,
telefonul/tableta Dvs. poate să înceapă să aibă dificultăți de
funcționare.
Ca să verificați spațiul de stocare, deschideți setările
telefonului prin apăsarea simbolului Settings.

Apoi apăsați ‘Storage’.

Să ‘dezinstalați’ o aplicație, puteți să ‘atingeți și să țineți’
degetul apăsat pe simbolul aplicației și să apăsați pe
simbolul ‘uninstall’/‘dezinstalare’.
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Informații adiționale
Aveți un dispozitiv care se conectează la Internet? Aveți nevoie de
ajutor pentru a-l utiliza? Avem o echipă de campioni digitali care oferă
asistență telefonică rezidenților din Manchester. Apelurile pot fi
efectuate în 15 limbi.
Trimiteți un mesaj 07860 064128 sau trimiteți un e-mail la
digitalinclusion@manchester.gov.uk lăsați-vă numele, iar noi vă vom
suna înapoi și vă vom ajuta!

Rămâneți conectat în timpul COVID-19
Dacă aveți nevoie de ajutor și asistență pentru a vă conecta online,
apelați linia de asistență comunitară COVID-19 la 0800 234 6123 sau
trimiteți-ne un e-mail la digitalinclusion@manchester.gov.uk

Aflați mai multe la:
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_con
nected_through_covid-19_leaflets
Acest ghid a fost realizat în parteneriat cu următoarele grupuri, rețele și organizații:
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Toate informațiile furnizate în momentul redactării și distribuției sunt adevărate și corecte, dar se pot
modifica fără notificare prealabilă. Ne vom strădui să menținem informațiile actualizate în fiecare lună. Vă
rugăm să vizitați site-ul web pentru cea mai recentă versiune descărcabilă: https://buzzmanchester.co.uk/
Pentru informații suplimentare despre acest ghid, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail:
simon.kitchin@gmmh.nhs.uk sau lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
[Versiunea 7 Android - august 2020]
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