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Az internet használata

sait; erre válaszoljunk az Előfizetés gomb lenyomásával! A hírcsatorna ezt köve-

tően a  lista Hírcsatornák füléről bármikor elérhető lesz.

Böngészés a csempés (metro) felületen 
Az Internet Explorer csempés változatát az érintőképernyős műveletekhez   

tervezték, minden funkció ujjal könnyen elérhető. Alapértelmezés szerint a teljes 

képeknyőt kihasználhatjuk böngészés közben. A lapozás egérrel is könnyen meg-

oldható. Ha az egeret a képernyő bal vagy jobb széléhez közelítjük, megjelenik egy 

nyíl –  vagy  –, amellyel lépkedhetünk az oldalak között. A nyíl az oldalra la-

pozás után eltűnik, így ismét kihasználhatjuk a teljes képernyőt. 

A címsort úgy érhetjük el, hogy lefelé pöccintünk a képernyő tetejéről vagy 

kattintunk a jobb egérgombbal. Ekkor a képernyő tetején megjelenik a lapfüle-

ket tartalmazó sáv, a képernyő alján pedig a címsor.

A címsorra koppintva vagy kattintva beírhatjuk egy új webhely címét, vagy vá-

laszthatunk a Rögzített (a kezdőlapra kitett webhelyek), a Gyakorta látogatott 

webhelyek vagy a Kedvencek kategóriából. 

A  ikonnal a lapeszközöket érhetjük el. Alkalmazásokat tölthetünk le az 

adott webhelyhez, elindíthatjuk a keresést, vagy a Megtekintés az asztalon lehető-

séggel átkapcsolhatunk az Internet Explorer hagyományos változatára, és ott 

folytathatjuk a böngészést.

A lapfüleket tartalmazó sávban a  ikonnal nyithatunk meg új lapot. A  

ikonnal történik az InPrivate böngészés bekapcsolása. Ebben a módban az 

Internet Explorer nem tárol adatokat a böngészési munkamenetről, nem táro-

lódnak például az ideiglenesen letöltött internet fájlok, a cookie-k vagy az 

előzmények. 

A bal egérgomb megnyomásával visszatérhetünk a teljes képernyős üzemmódra.

A választható kategóriák alatt lévő csúszka segítségével gördíthetjük tovább a listát.

A kezdőképernyőn a   ikonokkal lapozhatunk, a weblap frissítését pedig a 

 ikonnal kezdeményezhetjük. A  ikonnal rögzíthetünk webhelyet a kezdő-

képernyőn vagy hozzáadhatjuk a Kedvencek listához. Ha a Rögzítés a kezdőkép-

ernyőre lehetőséget választjuk, új csempeként jelenik meg az adott weboldal, így a 

későbbiekben a lehető leggyorsabban, egyetlen kattintással elérhetjük leggyakrab-

ban használt weboldalainkat, és értesítést is kaphatunk róluk.


