Zacznij korzystać z MEGA

Dodaj pliki do MEGA
Na stronie mega.nz
1

Zaloguj się na https://mega.nz/

2

Kliknij przyisk

Plik Wgraj w

prawym, górnym rogu.
3

Wybierz pliki, które chciałbyś
wgrać i kliknij otwórz.

4

Lub przeciągnij pliki z komputera
na okno przeglądarki.

Na Windows, Mac lub Linux korzystająć z aplikacji
1

Zainstaluj aplikację na swoim komputerze

2

Przenieś pliki do katalogu MEGA (lub innego katalogu wybranego do synchronizacji,
wybranego podczas instalacji)

Windows

Mac

Na iOS i Android
1

Na iOS wybierz ikonę
Na Adroid kliknij

2

Więcej w prawym górynym rogu.
przycisk w dolnym prawym rogu.

W iOS, wybierz Wgraj.
Na Adroid, wybierz formę wgrywania.

3

Wybierz lokalizacje z której chcesz wgrywać pliki.

4

Wybierz plik, który chcesz wgrać.

iOS

Android

Dostęp do plików z każdego miejsca
Zainstaluj aplikacje MEGA na Windows, Mac lub Linux.
Synchronizuj pojedyncze lub pakiety plików i katalogów ze swojego komputera do MEGA.
Korzystaj z bezpiecznego dostępu do swoich plików z dowolnej lokalizacji i urządzenia. Wszystko
jest w pełni zautomatyzowane.

Zainstaluj aplikację na komputer lub urządzenia mobilne

https://mega.nz/sync

https://mega.nz/ios

https://mega.nz/android

Udostępniaj pliki i katalogi
Na stronie mega.nz
1

Kliknij prawy przycisk na katalogu lub pliku aby udostępnić (możesz również kliknąć
lewym przyciskiem i wybrać ikonę

Więcej)

Pobierz Link w menu.

2

Kliknij

3

Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, wyraź zgodę i akcetację regulaminu praw autorskich.

4

Link został utworzony. Możesz ręcznie wybrać i skopiować link lub skorzystać z przycisku
Skopiuj.

Na Windows, Mac lub Linux korzystająć z aplikacji
1

Kliknij prawy przycisk na dowolnym pliku lub katalogu swojego komputera.

2

W Windows lub Linux pobierz MEGA link z menu. Na Mac wybierz MEGA aby pobrać link.

3

Link MEGA został automatycznie skopiowany do schowka. Wystarczy wkleić go teraz w
dowolne miejsce.

Mac

Windows

Na iOS i Android
1

Na iOS kliknij ikonę
Na Adroid, kliknij ikonę

2

Na iOS kliknij ikonę
Na Adroid wybierz

3

info na katalogu/pliku który chcesz udostępnić.
opcję na pliku/katalogu który chcesz udostępnić.
Udostępnij i wybierz Pobierz link.
Pobierz link z menu.

List został utowrzony i zapisany w schowku

iOS

Android

Współpracuj z innymi
Udostępnianie katalogu jest wygodną metodą na współpracę ze swoimi znajomymi. Możesz
udostępnić katalogu dowolnej osobie z kontaktów, posiadających konto na MEGA lub całkowicie
nowej osobie, jeżeli posiadasz jej adres email.
Jeżeli użytkownik nie posiada konta na MEGA, on lub ona automatycznie dostaną zaproszenie do
założenia kotna na MEGA aby zobaczyć udostępniony katalog.

Na stronie mega.nz
1

Kliknij prawy przycisk na katalogu lub pliku aby wybrać opcję udostępniania.

2

Kliknij

3

Wpisz pierwsze litery adresu email swojego kontaktu.

4

Wybierz uprawnienia (domyślnie tylko odczyt)

5

Kliknij przycisk Zakończ. Twoj katalog został utworzony.

Udostępnianie w menu.

Na iOS i Android
1

Na iOS kliknij ikonę
Na Adroid, kliknij ikonę

2

Na iOS kliknij ikonę
Na Adroid wybierz opcję

Info na katalogu/pliku który chcesz udostępnić.
opcję na pliku/katalogu który chcesz udostępnić.
Udostępnij i wybierz Udostępnij katalog.
Udostępnij katalog w menu.

3

Wpisz adres email lub pierwsze litery kontaktu na MEGA.

4

Wybierz uprawnienia dla udostępnianego katalogu.

5

Twój kontakt ma teraz dostęp do katalogu.

iOS

Android

Gratulacje!
Teraz już znasz podstawy działania Twojego konta na MEGA.

MEGAchat
Korzystając z przeglądarki internetowej, masz dostęp do bezpiecznych rozmów i video czatu z
dowolnym kontaktem lub grupą kontaktów. Możesz również przesyłać pliki z MEGA Cloud Drive do
innych grup na czacie.
Bezpieczny czat jest również dostępny na Adroid i iOS (bezpieczne rozmowy i video czat będą
niebawem dostępne).

Dowiedz się więcej
Przejdź do Centrum Pomocy aby zapoznać się z możliwościami aplikacji i znaleźć odpowiedzi na
pytania.

