Telegram – inštalácia (do mobilu)
1. Telegram – (ďalej iba TG) - nie je vhodné z dôvodu prelomenia inštalovať priamo z Google Play, alebo AppStore
Všimni si ikonu – jej farebne prevedenie v „oficiálnej hacknutej verzii“.

2. Z uvedeného dôvodu je potrebné ísť na oficiálnu stránku telegramu -

www.telegram.org

3. Vyskočí Ti hneď možnosť inštalácie. Takto vyzerá inštalácia pre Android, obdobne aj pre I-phone. Ponuka
vyskočí automaticky podľa typu operačného systému v zariadení.

4. Aplikácia sa po zadaní potrebných informácii pre prihlásenie nainštaluje - všimni si ikonu – jej farebne
prevedenie je iné ako z oficiálnej stránky

5. Po nainštalovaní (aktívna bude angličtina) je potrebne prejsť na hlavnú stránku, kliknúť na LUPU a

do vyskočeného riadku napísať slovo „ prekladač “ a stlačiť Enter na klávesnici

6. Vyskočí textová časť s popisom ako sa používa prekladač. Je to vhodne prečítať si to, ale najdôležitejšie je
najskôr si nainštalovať slovenčinu. Je potrebne scrolovat až na koniec textu, kde je odkaz na inštalovanie
slovenskeho jazyka: ....sk-beta
 Okrem toho, dôležitá informácia do budúcnosti – na spodku riadku je možnosť „Pripojiť sa“. Platí to pre
každý zvolený kanál do budúcnosti. V tomto prípade to nie je potrebné.



Slovenský jazyk preinštaluje celý systém TG okamžite. Od tohto času translátor/prekladač bude schopný
preložiť akúkoľvek jazykovú informáciu v TG do slovenského jazyka. Je to potrebne iba zapnúť.

7. Zapnutie sa realizuje cez hlavnú stránku TG v položke „Nastavenia“. Potom je potrebne prejsť na položku
„JAZYK“

8. Vyskočí nám posledné okno, kde je už iba potrebne zapnúť tlačidlo „Preložiť“. A máme všetko nastavené.



Od tohto okamihu stačí na akúkoľvek informáciu ťuknúť, následne vyskočí okno a v nej si zvoliť položku
preložiť. Po jej zvolení, vybraný text sa prevedie do Slovenčiny vo vyskakovanom okne.

Ďalšie (všeobecné) informácie:





V nastaveniach je možné upraviť si informácie, ktoré chceš aby o Tebe ľudia s ktorými budeš komunikovať
videli. Ak si zvolíš, aby Tvoje telefónne číslo bolo viditeľné, tak ho bude mat každý, v prvom kroku ti, ktorí sú
v tvojom osobnom zozname. Je tam možné si pridať aj profilovú fotku a ďalšie informácie.
TG umožňuje si vytvárať kanály vlastné, uzavreté - súkromné, alebo otvorené pre verejnosť.
Samozrejmosťou je možnosť pripojiť sa do akejkoľvek verejnej skupiny a to tak, že si cez prehľadávač/ lupu
na hlavnej stránke napíšeš názov kanálu (ak ho vieš), alebo pomocou TG odkazu. V TG je možné sledovať
tiež živé vysielania a to v hlasovej, alebo video forme. Informácia – modrá ikonka - sa nachádza pri ich
aktivite priamo na nazve kanála. Je jasne, že v prípade napojenia sa na internet je komunikácia –
„bezplatná“

Aktivácia živého prenosu, sa uskutoční po napojení sa na kanál klikom, v hornej časti – „Pripojiť sa“



Pri vlastnom, alebo všeobecnom kanáli je možné komunikovať – písmom, hlasom, alebo obrazom. Nie
každý kanál ma ale umožnené posledne dve možnosti. Všetko si to volí správca kanála. Voľba sa robí
ťuknutím na ikony v pravom dolnom rohu stránky a ich pridržaním. Krátke klikanie na ikony mikrofónu
a kamery ich zároveň prepína.



Ďalšie podrobne návody a finty na ovládanie a správu TG (napr. odstraňovanie spamov a botov) sa
nachádzajú na www.telegram.org , internete a YouTube

