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Sé� ta kö	 zbén la� ttam égy mö� kust é�s intérnétkapcsölat is van

Új észlelés bejelentése csak bejelentkezés után (l. 6.oldal)
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Sé� ta kö	 zbén la� ttam égy szalamandra� t dé nincs intérnétkapcsölat
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Van intérnétkapcsölat dé nincs pöntös GPS pözí�ciö� , vagy ma� r ötthön vagyök a 
kira� ndula� s uta�n
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Az űrlap alatti sávban a középső Kamera gombra koppintva elindíthatod a 
fényképezőgépet, amivel fotót csatolhatsz mielőtt beküldenéd az észlelést.

Fénykép csatolása észleléshez
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A fényképet a jobb alsó zöld gombra koppintva tudod elfogadni és becsatolni az 
észleléshez. Ez a lépés bizonyos eszközökön hosszú időt vehet igénybe, kérjük légy 
türelmes. Keresünk jobb megoldást a kamerakezelésre a jövőben.
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Bejelentkezés / Regisztráció – Első lépés

Ha már van Vadonleső-s regisztrációd, javasolt első lépésként itt bejelentkezni, hogy a 
továbbiakban már ne kelljen megtenni. A bejelentkezést megjegyzi az alkalmazás 
egészen addig, amíg meg nem nyomod a Profilom oldalon a Kijelentkezem gombot, vagy 
el nem távolítod teljesen a Vadonleső alkalmazást. Androidos eszközön ajánlott a Google 
fiókkal való bejelentkezés használata, de használhatod a Facebook vagy Vadonleső.hu-s 
fiókodat is. IPhone / iPad esetében használható az Apple ID is bejelentkezéshez.

Ha még nem regisztráltál Vadonleső.hu oldalon felhasználóként, akkor a Regisztráció 
részben ezt megteheted. Itt is használhatod a Google / Facebook fiókodat, de a felső 
részben megadhatsz Vadonleső.hu-ra vonatkozó egyedi felhasználói adatokat is. A 
Google/Facebook/Apple fiókkal történő regisztráció során az adott fiókból kiolvasott 
emailcímet regisztráljuk a Vadonleső rendszerében és a későbbiek során a megfelelő 
bejelentkezési módot kell majd használni (ha pl. Google fiókkal regisztrálsz, akkor a 
Google fiókkal kell bejelentkezni is).

A regisztráció befejezéséhez szükséges tennivalókról (a weboldalhoz hasonlóan) 
emailben értesítünk, kérjük kövesd az ebben leírtakat. Sajnos előfordulhat, hogy ezt az 
üzenetet bizonyos email programok Spam-ként (kéretlen üzenet) ismerik fel, ezért 
mindenképpen nézd meg a Spam / Levélszemét / Junk mappákat is, legkésőbb 1-2 
percen belül meg kell, hogy érkezzen.

6



7

Adataim

Ha már bejelentkeztél, a Profilom részben a regisztráció során megadott információk egy 
része látható. Itt lehetőséged van annak beállítására is, hogy az észlelések adatlapján 
megjelenjen-e a neved. Ha a Kijelentkezem gombra koppintasz, azzal az eszközön tárolt 
összes Vadonlesős adat törlődik (beleértve a bejelentkezett emailcímed és az 
internetkapcsolat hiányában az eszközön tárolt észlelések is) és újra be kell jelentkezned, 
ha szeretnél észlelést beküldeni.

Az Offline részben az internetkapcsolat hiányában ideiglenesen eltárolt észleléseidet 
nézheted meg és ha már van internet, akkor (egyelőre) egyesével be is küldheted őket. 
Sikeres beküldés után a rekordok automatikusan törlődnek az eszközről. A be nem 
küldött pontok száma egyébként megjelenik a főmenü Adataim pontjában is.

A Beküldött részben a már sikeresen feltöltött pontok adatait nézheted meg, ha van 
internetkapcsolat. A beküldött pontok listájában levő ikonokra koppintva az észlelés 
adatai jelennek meg.
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Állatok, növények / Fajok - Nyitóoldal

Ezen az oldalon soroljuk fel a programban részt vevő fajokat. Választhatsz lista és 
„nagy ikonok” megjelentési módok közül.

Ha még nem jelentkeztél be, akkor a fajok képeire koppintva az adott állat vagy 
növény adatlapjára kerülsz.

Ha már bejelentkeztél (amit első lépésként mindenképpen érdemes megtenni) 
minden fajnál megjelenik egy Új észlelés gomb is. Ha nem erre a gombra 
koppintasz, akkor az adott faj adatlapja jelenik meg.
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A Térkép modul csak aktív internetkapcsolat esetén működik és teszi lehetővé a már 
beküldött pontok megtekintését.

Választhatsz térképtípust is (Műhold / Utcák / Domborzat) a felső sávban levő Térképek 
gombbal, illetve lekérheted az eszköz koordinátáit is a jobb felső Saját helyem gombra 
koppintva. Ilyenkor az alkalmazás engedélyt kér a hozzáféréshez.

A térkép jobb felső sarkában található gombokkal lehet:

 - teljes Magyarországra nagyítani,
 - nagyítani és
 - kicsinyíteni.

A térkép alatti sávban megadhatsz bizonyos szűrési lehetőségeket is (fajokra, illetve 
észlelési dátumra lehet szűkíteni, valamint a saját pontjaidra is), de ezeken még javítani 
fogunk a jövőben.

A pontokra koppintva megjelenik a faj neve, az észlelési dátum és a megfigyelt állapot. 
Ha erre koppintasz, akkor az észlelés részleteit nézheted meg, térképen és a csatolt 
fotókkal.

Térkép
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Év Emlőse program

Ezen az oldalon az Év Emlőse programban bemutatott fajokat soroljuk fel. Az ikonokra 
koppintva megnyithatod a kapcsolódó weboldalt a Vadonleső.hu-n.

A programban részt vevő fajok listáját évente frissítjük. Fejlesztési terveink között 
szerepel ennek a modulnak a kibővítése a programhoz kapcsolódó események, 
rendezvények és egyéb hírek megjelenítésével.
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Vadonleső Központ

1) Céljaink - rövid bemutatkozás.
2) Csapatunk - témafelelősök és munkatársak.
3) Kapcsolat - kapcsolatfelvételi űrlap, itt jelezheted, ha bármi problémát találtál 

az alkalmazás használata során vagy kérdésed, ötleted vagy javaslatod 
van.

4) Adatkezelés - jogi tudnivalók arról, hogy mi történik a beküldött adataiddal.
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