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Ezt a tájékoztatót azért készítettük, hogy megkönnyítsük a Mozaik digitális taneszközeivel való 
ismerkedést, valamint segítséget nyújtsunk használatuk első lépéseihez. Nézzük át, hogyan  
tudjátok használni a digitális taneszközeinket, melyik hol használható és mire ajánljuk:

Áttekintés – melyiket hol használjam?

Internetes böngészőben, internetkapcso-
lattal használható interaktív weboldal.

Digitális könyveket nyithatsz meg, interaktív 
tartalmakat játszhatsz le, használhatod 
a tematikus alkalmazásokat. Új könyveket, 
előfizetéseket vásárolhatsz, és megoldhatod 
az online házi feladataidat is.

Androidos tabletre és telefonra, iPhone-ra 
és iPadre ingyenesen letölthető app, amelyet  
internetkapcsolattal használhatsz.

Tantárgyak szerint rendezve böngészheted és 
megnyithatod a Mozaik összes 3D-modelljét.

Androidos tabletre és telefonra,  
iPhone-ra és iPadre ingyenesen letölthető 
app, amelyet internetkapcsolat nélkül is 
használhatsz.

Digitális könyveidet magaddal viheted bárhová, és 
lejátszhatod a bennük lévő interaktív tartalmakat. 
Az app segítségével csatlakozhatsz a tanár által 
indított interaktív órai munkához is.

Windowsos számítógépre és tabletre 
telepíthető prezentációs szoftver, amely  
internetkapcsolat nélkül is használható. 

Prezentációkat, interaktív oktatási tartalmakat 
készíthetsz a tanórákhoz, digitális könyveket 
nyithatsz meg, interaktív tartalmakat játszhatsz le 
és használhatod a tematikus alkalmazásokat. 

mozaWeb.com

mozaik3D app

mozaBook app

mozaBook



1. Felhasználói fiók létrehozása

A mozaWeb oldal megnyitásához internetkapcsolat és egy internetes böngésző szükséges.  
Az optimális élményhez a Chrome böngésző használatát javasoljuk. Szükséged lesz egy felhasználói fiókra. 
Ha még nincs fiókod, akkor első lépésként létre kell hoznod egyet. Kövesd az alábbi lépéseket.

mozaWeb.com – otthoni tanulás interneten

•  Írd be a böngészőbe a www.mozaweb.com címet 1 .

•  Kattints a Bejelentkezés ikonra 2 , és válaszd az Új fiók létrehozása lehetőséget 3 .    

•   Töltsd ki a megnyíló űrlapot 4 , és válaszd ki az iskoládat is 5 , hiszen így kapcsolatba 
kerülhetsz diáktársaiddal és a tanáraiddal is.

•   Ha még nem múltál el 16 éves, akkor szükséged lesz szülői hozzájárulásra is 6 .   

•   Olvasd el és fogadd el az Adatkezelési tájékoztatót, és hozd létre a fiókot 7 .

A sikeres regisztrációt követően automatikusan bejelentkeztetünk, és meg is kezdheted a munkát.  
Fontos tudni, hogy a létrehozott fiókoddal bejelentkezhetsz a mozaBook programba, a mozaBook appba  
és a mozaik3D appba is. Elegendő csak egyszer létrehozni a fiókot, akár böngészőben,  
akár az egyik alkalmazáson keresztül.

Fontos!

A megadott e-mail 
címedre levelet küld a 
rendszerünk. 5 nap áll 
rendelkezésedre, hogy 
a levélben található 
linkre kattintva 
aktiváld a fiókod. 
Ha ezt nem teszed 
meg, akkor 5 nap 
elteltével a fiókod 
automatikusan törlődik. 



2. Bejelentkezés
A továbbiakban bárhol, bármilyen internetkapcsolattal rendelkező számítógépen be tudsz 
jelentkezni a mozaWebre az aktiváló e-mailben elküldött felhasználóneveddel és azzal a jelszóval,  
amit a fiók létrehozásakor megadtál.

3. Lehetőségek a mozaWeben

A mozaWeb felhasználójaként lehetőséged nyílik:

•    digitális tankönyvek vásárlására, aktiválására és  
böngészésére, valamint a bennük található összes  
interaktív extra tartalom lejátszására.

•    a Médiatár (3D-modellek, videók, interaktív  
feladatok, digitális leckék stb.) lejátszására.

•    rengeteg tematikus alkalmazás (eszközök  
és játékok) használatára a játékos tanuláshoz.

•    saját tanulási felület létrehozására, tartalmaid  
szinkronizálására és megosztására.

•    a tanáraid által feladott online házi feladatok  
megoldására.

•    a tanárod által indított órai munkához való  
csatlakozásra.

•    előfizetéseid, licenceid és felhasználói  
adataid kezelésére.

Ingyenes fiók esetén ezek a lehetőségek korlátozottak, 
ám Mozaik TEACHER vagy Mozaik STUDENT előfizetés 
vásárlásával teljes és korlátlan hozzáférésed lehet.

mozaWeb.com – otthoni tanulás interneten

Tipp:

A felhasználónév 
helyett a 
bejelentkezéshez 
használhatod az 
e-mail címedet is. 

•  Írd be a böngészőbe a www.mozaweb.com címet 1 .

•  Kattints a Bejelentkezés ikonra 2 , add meg a felhasználóneved és a jelszavad, és jelentkezz be 3 .



4. Digitális tankönyvek aktiválása

Minden digitális könyvhöz tartozik egy egyedi aktiválókód. Ha rendelkezel érvényes kóddal, akkor 
aktiválhatod vele a hozzá tartozó könyvet. Az aktiválás azt jelenti, hogy a könyvet a felhasználói fiókodhoz 
kapcsolod. A könyv használatának engedélyét egyetlen felhasználó kapja meg. Figyelj rá, hogy a könyv 
minden esetben ahhoz a fiókhoz lesz hozzárendelve, amelyhez az aktiválás során be vagy jelentkezve.

Ha a digitális könyvet a websopunkban vásároltad és 
a vásárláskor azonnal hozzárendelted a fiókodhoz, akkor 
nem kell aktiválnod, a könyvet megtalálod a fiókom menüben 
a könyveim pont alatt. Ha vásárláskor nem végezted el 
a hozzárendelést, akkor az aktiválókódokat a nevedre 
kattintva, a vásárlásaim pontban találod 6 .

Az aktivált digitális könyveidet elérheted a mozaWeben, a mozaBookban és a mozaBook appban is, 
ha a felhasználói fiókoddal vagy bejelentkezve.

Ha helyesen adtad meg a kódot, akkor a felugró aktiválóablakban a rendszer kiírja a könyvvel 
kapcsolatos információkat, és azt is, hogy melyik fiókhoz fogja hozzárendelni a könyvet. 

mozaWeb.com – otthoni tanulás interneten

•  Ha be vagy jelentkezve a mozaWebre, válaszd a fiókom menüben az új kód aktiválása pontot 1 .

•  Írd be az aktiválókódot a mezőbe 2 , és kattints az ellenőrzés gombra 3 .

•   Ha helyesek az adatok, akkor kattints az 
aktiválás gombra 4 .

•   A sikeresen aktivált könyveidet a fiókom 
menüben a könyveim pont alatt találod 5 .



mozaBook app – digitális könyvek mobilon

A mozaBook Android és iOS rendszerre készült verzióját ingyenesen letöltheted okoseszközödre  
(táblagép és okostelefon). Az app arra szolgál, hogy digitális tankönyveidet és a könyvekben lévő 
interaktív extra tartalmakat magaddal vihesd bárhová, és akár internet nélkül is használni tudd. 
Ha a tanárod interaktív órai munkát indít, az app segítségével csatlakozhatsz hozzá.

Android Apple iOS

mozabook

1. Letöltés, telepítés

•   Nyisd meg okostelefonodon vagy tableteden a Play Áruház (Android) vagy az App Store (Apple iOS) 
alkalmazásboltot, és írd be a keresőbe a mozabook szót, majd kattints a telepítésre. 

2. Felhasználói fiók létrehozása, bejelentkezés

•   Első megnyitáskor a bejelentkező képernyő fogad. Ha már van felhasználói fiókod, akkor add meg 
a felhasználóneved és a jelszavad, majd jelentkezz be 1 . Ha még nincs fiókod, akkor itt az appban is 
készíthetsz, ha az új fiók létrehozását választod 2 . 

•   Töltsd ki a mezőket 3 .

•   Ha még nem múltál el 16 éves,  
akkor szükséged lesz szülői  
hozzájárulásra is 4 .   

•   Olvasd el és fogadd el az  
Adatkezelési tájékoztatót, 
és hozd létre a fiókot 5 .

Fontos!

Az új fiókod létrehozását követően 
automatikusan megtörténik  
a bejelentkezés,  
és kezdődhet a munka.

A legközelebbi megnyitáskor 
az app automatikusan be fog 
jelentkeztetni.



mozaBook app – digitális könyvek mobilon

4. Digitális tankönyvek letöltése

•   Az elérhető kiadványokat alsó scrollozható listában találod 1 . 

•   Töltsd le a kiválasztott könyvet 2 . Alaphelyzetben csak a 
könyv kerül letöltésre az eszközödre, amelyet internetkapcsolat 
nélkül is használhatsz. A könyvben lévő interaktív extrák nem 
töltődnek le, azokat csak online, internetkapcsolattal tudod 
majd megnyitni. 

•   A megnyíló ablakban írd 
be az aktiválókódot 
a mezőbe 3 , és kattints 
az aktiválás ikonra 4 .

3. Digitális tankönyvek aktiválása

Minden digitális könyvhöz tartozik egy egyedi aktiválókód. 
Ha rendelkezel ilyen kóddal, akkor aktiválhatod vele a hozzá 
tartozó könyvet, azaz hozzákapcsolhatod a felhasználói fiókodhoz.

•   Bejelentkezés/regisztráció után az app nyitóképernyőjén nyisd 
meg a menüt 1 , és válaszd az új kód aktiválása pontot 2 .

•   Nyisd meg a letöltött könyvet a borítójára kattintva, és lapozd az oldalakat scrollozva. Az interaktív 
tartalmakat az oldalak margóján lévő kis ikonokra kattintva tudod megnyitni.

•   Ha azt szeretnéd, hogy  
az összes interaktív extra 
tartalom is az eszközödön 
legyen és offline (internet 
nélkül) is használhatók 
legyenek, akkor 
letöltéskor válaszd ki 
az interaktív elemek 
letöltését is 3 .

Fontos!

Az aktivált digitális könyveidet 
elérheted a mozaWeben is, ha  
a felhasználói fiókoddal vagy 

bejelentkezve.



mozaik3D app – 3D-modellek a mobilodon

A mozaik3D app ingyenesen letölthető Android és iOS okoseszközödre (táblagép és okostelefon). 
Az app lehetővé teszi, hogy a 3D-jeleneteket mobiltelefonod vagy tableted segítségével használd.

Android Apple iOS

mozaik3D

1. Letöltés, telepítés

•   Nyisd meg okostelefonodon vagy tableteden a Play Áruház (Android) vagy az App Store (Apple iOS) 
alkalmazásboltot, és írd be a keresőbe a mozaik3D szót, majd kattints a telepítésre. 

2. Felhasználói fiók létrehozása, bejelentkezés

Ha létrehozol egy ingyenes fiókot, akkor az ingyenes tartalmak mellett minden héten megnyithatsz öt 
szabadon választott 3D jelenetet. Ha rendelkezel Mozaik TEACHER vagy Mozaik STUDENT előfizetéssel, 
akkor az összes jelenetet eléred.

•   Kattints a felhasználó ikonra az app kezdőlapján 1 . 

•   Ha már van felhasználói fiókod, akkor add meg a felhasználó-
neved és a jelszavad, majd  jelentkezz be 2 .  

•   Ha még nincs fiókod, akkor  
itt az appban is készíthetsz, 
ha az új fiók létrehozását 
választod 3 . 

•   Ha még nem múltál el 16 
éves, akkor szükséged lesz 
szülői hozzájárulásra is.

•   Töltsd ki a mezőket 4 .

•   Hozd létre a fiókot 5 .



mozaBook – windowsos eszközökre

A windowsos számítógépre vagy tabletre ingyenesen telepíthető mozaBook program bárhol, bármikor 
hozzáférést biztosít az aktivált digitális tankönyvekhez, amelyeket offline is használhatsz.  
A mozaWeb oldalhoz hasonlóan itt is eléred a Médiatár tartalmait és a tematikus alkalmazásokat.

1. Letöltés, telepítés

•   A programot a www.mozaweb.com oldalra bejelentkezve töltheted le. Ha még nincs fiókod,  
akkor hozz létre egyet a „mozaWeb – Felhasználói fiók létrehozása” fejezetben bemutatott módon.

•   A Termék menüben 1  válaszd a mozaBook pontot 2 .

•   Görgess lejjebb, kattints a zöld letöltés gombra, majd a megnyíló oldalon válaszd a mozaBook  
letöltését 3 . Válaszd ki a teljes méretű telepítőt 4 , és töltsd le a telepítőprogramot 5 .

•   Indítsd el a letöltött telepítőprogramot, és kövesd  
a telepítési utasításokat.

•   A telepítés során a telepítő elhelyez egy parancsikont 
az asztalra, legközelebb azzal indíthatod el 
a programot.

Fontos!

A próbaidőszak után a program összes 
funkciójának használatához szükséged 
lesz az alábbi előfizetések egyikére:

•  mozaBook CLASSROOM 
•  Mozaik TEACHER 
•  Mozaik STUDENT

Ezek az előfizetések lehetőséget 
biztosítanak az órai munkához való 
kapcsolódásra és az interaktív házi 
feladatok megoldására is.



mozaBook – windowsos eszközökre

2. Indítás, fiók létrehozása

•   A program első indításakor megadhatod 
a licenckódot 1 . Ha nem rendelkezel kóddal, 
akkor válaszd a demómódot 2 . A licenckódot 
később is megadhatod, a demóidőszak alatt 
pedig teljes funkcionalitással használhatod  
a mozaBookot.

•   Be kell állítanod a felhasználói fiókodat 3 . 
Ha már van fiókod (pl. amit létrehoztál 
a mozaweb.com oldalon a mozaBook 
letöltéséhez), akkor add meg a hozzá  
tartozó felhasználónevet és jelszót. 
Ha még nincs fiókod, akkor hozz létre  
egyet 4 .

A felhasználói fiók beállítását követően létre 
kell hoznod egy helyi felhasználót. 

A helyi felhasználó arra szolgál, hogy 
bejelentkezz vele a mozaBookba. Több helyi 
felhasználó is létrehozható, de csak ezen 
a gépen használhatók a bejelentkezéshez.

•   Adj meg egy tetszőleges jelszót 6 .

•   Válassz avatart 7 .

•   Olvasd el és fogadd el a felhasználási 
feltételeket, és hozd létre a helyi 
felhasználódat 8 .



mozaBook – windowsos eszközökre

3. Bejelentkezés

•   A program következő indításakor már  
csak az avatarodra kell kattintani 1 , 
és megadni a jelszavad 2 . 

•   Válaszd ki, hogy a bejelentkezés után  
mivel szeretnéd kezdeni a munkát: 3

    –   Megnyithatsz egy könyvet vagy  
aktiválhatsz egy újat.

    –   Létrehozhatsz egy új, üres prezentációt.

    –   Betöltheted azt az állapotot, ahogy  
legutóbb befejezted a munkát 
a mozaBookban.

•   Számláló jelzi, hogy hány napod van még  
hátra a demóidőszakból. Rákattintva 
megadhatod a licenckódot 4 .

4. Digitális tankönyvek aktiválása

Minden digitális könyvhöz tartozik egy egyedi aktiválókód. Ha rendelkezel ilyen kóddal, akkor 
aktiválhatod vele a hozzá tartozó könyvet, azaz hozzákapcsolhatod a felhasználói fiókodhoz.

•   A kiadványválasztó képernyőn 
kattints az aktiválókód 
megadása ikonra 1 . 

•   A megnyíló ablakban írd be  
az aktiválókódot a mezőbe 2 ,  
és kattints az aktiválás  
gombra 3 .

Fontos!

Az aktivált digitális könyveidet elérheted  
a mozaWeben és a mozaBook appban is, ha  
a felhasználói fiókoddal vagy bejelentkezve.



5. Aktivált digitális könyvek letöltése és megnyitása

•   A kiadványválasztón az alsó scrollozható 
listában, mappákba sorolva találod meg 
az elérhető könyveket. A mappákat 
az ikonjukra kattintva kinyithatod.

•   A letölthető mappában azok a számodra 
ingyenesen elérhető és aktivált könyvek   
vannak, amelyeket még nem töltöttél le 1 .

•   A megnyitható mappában a letöltött  
könyveket találod 2 .

•   Nyisd meg a letölthető könyvek mappáját, 
és válaszd ki az aktivált könyved 3 .

•   Letöltheted a könyv online vagy offline 
változatát 4 . A könyvet mindkét esetben meg 
tudod majd nyitni internetkapcsolat nélkül.  
Az online változat esetében a könyvben lévő 
interaktív tartalmakat csak internet-
kapcsolattal tudod majd használni.

•   A letöltött könyvet a nagy borítóra kattintva 
nyithatod meg 5 .

Mozaik Education Ltd. 2022 • Minden jog fenntartva www.mozaweb.com/video

További segítséget itt találsz: 
•  Digitális taneszközeink saját, beépített súgói  
•  Mozaik bemutató videók: www.mozaweb.com/solutions
•  Mozaik hivatalos YouTube csatorna: www.youtube.com/MozaikEducation
•  mozaBook Getting Started útmutató: www.mozaweb.com/usermanuals
•  mozaweb GYIK: www.mozaweb.com/help

mozaBook – windowsos eszközökre


