
Alapvető képernyőbeállítások 

Androidos eszközökön 
 

 

A tananyag alapján megtanulhatják: 

 

 Állítani eszközük fényerejét  

(adaptív fényerő, kékfényszűrő ismertetése) 

 

 Megtanulják a betűméret és -stílus, valamint képernyő nagyításának 

beállítását 

 

 Megismerhetnek egyéb hasznos funkciókat, és azoknak kezelését 

(képernyő időkorlátja, véletlen érintés, érintésérzékenység) 

 

  



1. Kijelző beállítások az eszközön. 

 Keressük meg a” Beállítások” ikont, majd kattintsunk rá. Ezt általában 

egy fogaskerék jelöli. 
 

          
 

 

 A beállítások menün belül, kattintsunk a ”Kijelző” fülre.  

Ha nem látja a keresett menüpontot, görgessen lejjebb, vagy keressen 

hasonló szót a Kijelző szóra. (telefon képernyő, megjelenítés stb.…) 
 

  



2. Fényerő beállítása 

 

 A fényerő beállítása egy csúszka segítségével történik. A kék pont 

érintésével és mozgatásával a képernyő fényereje változni fog. 

 

 

 A csík végén láthatunk egy rövid rózsaszín részt. Az ebben a sávban 

levő fényerő már hosszútávon káros lehet a látásra, főleg, ha sötétben 

használjuk. 



 A képernyő fényerejének állítása fontos az okoseszközök használata 

során, viszont nincs szükség az állandó állítására.  

  



3. Adaptív fényerő 

 Az adaptív fényerő bekapcsolásával, a telefon automatikusan igazodni 

fog a környezet fényerejéhez és ahhoz igazítja a telefon kijelzőjének 

fényerejét is. 

 Ez a funkció nagyon hasznos, főleg sötétben, amikor a nagy fényerő 

bántaná szemünket, vagy fényes nappal, amikor pedig a napsütéstől 

nem látnánk az egyébként kis fényerejű képernyőt. Beállítását, ezért 

bátran ajánlom. 

 

 

 Az adaptív fényerő a sor végén levő csúszka állításával kapcsolható. 

 

Megjegyzés: Az adaptív fényerő általában a sötétben sem állítja a fényerőt a 

minimumra, így, ha a telefon fénye ilyenkor zavarná a szemét, a beállítások 

menüben vegye le a fényerőt a manuálisan, mint ahogy azt fentebb láthatja. 



4. Kékfényszűrő 

 

 A kékfényszűrő a szemek kímélése érdekében, korlátozza a képernyő 

kék fény kibocsátását. 

 

 A kékfényszűrő nem állítja át a fényerőt. Amit bekapcsolásakor 

tapasztalhatunk az az, hogy a képernyő színei enyhén fakulnak vagy 

élénkülnek.  

 

 

 A kékfényszűrő csak enyhíti a káros fények kibocsátását és nem 

szünteti meg őket, ezért továbbra is figyeljünk arra, hogy a telefont ne 

tartsuk túl közel a szemünkhöz! 



5. Betűméret és -stílus 

 Három fontos dolgot állíthatunk itt be:   
o A betűink stílusát 

o Félkövér betűtípust 

o A betűméretet 

            

 

 ”Betűstílus” fülön belül, választhatunk az alap betűstílusok közül. 

 A betűméret a csúszka kék pontjának mozgatásával állítható. 



6. Képernyő nagyítása 

 Ez a funkció annyiban tér el az előzőtől, hogy itt minden kollektívan 

növekszik, nem csak a betűk és számok.  

                           

    



7. Egyéb hasznos funkciók 

 Képernyő időkorlát: Beállíthatja, hogy a telefonja mennyi idő múlva 

kapcsoljon át alvó állapotba, hogyha nem használják. 

 Védelem az érintésekkel szemben: A zsebben, táskában vagy egyéb 

helyeken történő véletlen érintést a telefon nem érzékeli. 

 Érintésérzékenység: A telefon képernyője a kisebb és gyengébb 

érintésekre is reagálni fog. Kifejezetten hasznos funkció üvegfólia 

használata esetén.                                

 

                                           

 

 Ha az ön beállítás menüje nem így néz ki, vagy bizonyos beállítások 

nem azok mint a képen látottak nem szabad megijedni. A 

beállításoknál megtalálja ugyan ezeket, csak próbálja más szó alapján 

keresni. Ha így sem találja, akkor a képernyő jobb felső sarkában levő 

kis nagyító segítségével beírhatja a keresésének kulcsszavát. 

 


