Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a CIB Internet Bankból történı
nyomtatáshoz szükséges böngészı beállítások végrehajtásában.
A CIB Internet Bankból történı nyomtatás során a „Nyomtat” nyomógomb megnyomására a
nyomtatási kép egy generált pdf dokumentumként kerül letöltésre. Ezt a fájlt Ön elmentheti a
saját számítógépére, vagy megjelenítheti egy pdf megjelenítı programmal (pl. Adobe
Reader). A generált pdf dokumentum tartalmazza a Bank hitelesítését.
A nyomtatáshoz az alábbi beállítások szükségesek:
• Pdf fájl olvasására alkalmas program (pl. Adobe Reader, Foxit Reader, stb).
• Elıugró ablakok engedélyezése

1)

Adobe Reader program letöltése

Pdf fájl olvasására több, ingyenes program is elérhetı. Az alábbiakban a leginkább elterjedt
pdf olvasó program, az Adobe Reader telepítésében szeretnénk segítséget nyújtani Önnek.
Az Adobe Reader programot közvetlenül az alábbi elérhetıségrıl tudja letölteni:
http://get.adobe.com/reader/otherversions/
Kérjük, a megnyíló oldalon válassza ki, hogy milyen operációs rendszerre, milyen nyelven és
melyik verziószámú programot szeretné telepíteni. Javasolt a legfrissebb Adobe Reader
telepítése magyar nyelven. Kérjük, a megfelelı kategóriák kiválasztása után kattintson a
„Download now” gombra.

a) Adobe Reader program letöltése Internet Explorer böngészı esetén
Ha Internet Explorer böngészıt használ, akkor az Ön böngészıje esetén beállítástól függıen
indul el a telepítı fájl letöltése. Ha a lenti figyelmeztetést látja a böngészı felsı részén, akkor
kérjük, válassza a „Fájl letöltése” lehetıséget.

Kérjük, a megnyíló ablakban válassza a „Futtatás” gombot, ez esetben a telepítés
automatikusan elindul [lsd. 2) pont].

b) Adobe Reader program letöltése Mozilla Firefox böngészı esetén
Ha Mozilla Firefox böngészıt használ, kérjük, a megnyíló ablakban válassza a "Mentés"
gombot.

A megnyíló párbeszéd ablakban a letöltés befejezése után az Adobe Reader ikonra
kattintva indítható el a telepítés.

Amennyiben a számítógép megerısítést kér, kérjük, válassza a „Futtatás” lehetıséget
[opcionális].
A telepítés automatikusan elindul [lsd. 2) pont]
c) Adobe Reader program letöltése Google Chrome böngészı esetén
Ha Google Chrome böngészıt használ, kérjük, a képernyı bal alsó sarkában található
„Letöltések” párbeszédablakban a lefelé mutató háromszögre kattintva a megnyíló ablakban
válassza a „Megnyitás” gombot.

Amennyiben a számítógép megerısítést kér, kérjük, válassza a „Futtatás” lehetıséget
[opcionális].
A telepítés automatikusan elindul [lsd. 2) pont]
d) Adobe Reader program letöltése Opera böngészı esetén
Ha Opera böngészıt használ, kérjük, a megnyíló ablakban válassza a „Futtatás”
lehetıséget, ez esetben a telepítés automatikusan elindul [lsd. 2) pont]

2)

Adobe Reader program telepítése

A program telepítésének elıkészítése automatikusan elindul a letöltés után.

A telepítési folyamat során a számítógép többször is megerısítést kérhet a
telepítéssel kapcsolatban.
Kérjük, a telepítés megkezdéséhez a felugró ablakban kattintson a „Telepítés” gombra.

A telepítés állapotát a Telepítı varázslón a zöld színnel jelzett folyamatjelzı csík mutatja.

Ha az alábbi képernyıt látja, akkor az Ön számítógépére sikeresen feltelepült az Adobe
Reader program.

3) Elıugró ablakok engedélyezése

a)

Elıugró ablakok engedélyezése Internet Explorer böngészı esetén

Kérjük, nyissa meg az Internet Explorer böngészıt, majd keresse meg a képernyı felsı
részén található menüpontokat.
Kérjük, kattintson az „Eszközök” opcióra, amely egy legördülı menüt nyit meg több
választási lehetıséggel
Kérjük, kattintson az „Elıugró ablakok blokkolása”, majd az „Elıugró ablakok
blokkolásának kikapcsolása” lehetıségre.

b)

Elıugró ablakok engedélyezése Mozilla Firefox böngészı esetén

Kérjük, nyissa meg a Firefox böngészıt, majd keresse meg a képernyı felsı részén
található menüpontokat.
Kérjük, kattintson az „Eszközök” opcióra, amely egy legördülı menüt nyit meg több
választási lehetıséggel.
Kérjük, válassza ki az „Eszközök”, azon belül a „Beállítások” lehetıséget.

Az „Beállítások” menüpontra kattintva a felugró ablakban kérjük, válassza ki a „Tartalom”
fület, és a „Felugró ablakok tiltása” lehetıség elıtti jelölınégyzetnél kapcsolja ki
blokkolást, majd kattintson az „OK” gombra.

c)

Elıugró ablakok engedélyezése Google Chrome böngészı esetén

Kérjük, nyissa meg a Google Chrome böngészıt, majd kattintson a képernyı jobb felsı
, amely egy legördülı menüt nyit meg
részén található Három egymás alatti vonal ikonra
egy több választási lehetıséggel.
A megjelenı listából kérjük, válassza az „Beállítások” opciót.

Kérjük, a lehetıségek közül válassza ki az oldal alján található „Speciális beállítások
megjelenítése” opciót.

A lenyíló ablakban kérjük, válassza ki a „Tartalombeállítások” lehetıséget.

A megnyíló ablakban kérjük, válassza ki az „Elıugró ablakok engedélyezése minden
webhelyen lehetıséget”, majd kattintson az „OK” gombra.

d)

Elıugró ablakok engedélyezése Opera böngészı esetén

Kérjük, nyissa meg az Opera böngészıt, majd keresse meg a képernyı felsı részén
található menüpontokat.
Kérjük, kattintson az „Eszközök” opcióra, amely egy legördülı menüt nyit meg egy több
választási lehetıséggel.
A megjelenı listából kérjük, válassza a „Gyors beállítások”, majd az „Felugró ablakok
megnyitása” lehetıséget.

Amennyiben továbbra is hibás mőködést tapasztalna, vagy segítségre van szüksége
valamelyik lépéssel kapcsolatban, kérjük, hívja a CIB24-et a 06-40-242-242-es
telefonszámon, ahol kollégáink az 1.5. Lakossági Internet Bank ügyintézés és a 2.5. Vállalati
Internet Bank ügyintézés menüpontban készséggel állnak az Ön rendelkezésére.
CIB Bank Zrt.

