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MediaCoin - Regisztráció 
Regisztráció menete és 2FA beállítása 

 
 

>> Regisztrációs link a céghez << 
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https://www.ateuzleted.hu/
https://mediacoin.inc/u/569030746
https://www.ateuzleted.hu/mediacoin/
https://www.ateuzleted.hu/
https://discord.gg/KTvb9KqcvZ
https://www.youtube.com/c/ATe%C3%9Czleted/


 

Regisztráció menete 
Ahhoz, hogy a platform tagjává válj, néhány percre lesz szükséged. 

 

1. Nyisd meg a webhelyet: 

>> Regisztrációs link a céghez << 

2. Nyomd meg a "Sign Up” („Regisztráció") gombot. 

3. Írd be a neved, e-mail címed, jelszavad és alaposan 

ellenőrizd, hogy a „Your Upline” részben az 569030746 

számsor szerepeljen. 

 

4. Ezután meg kell erősíteni a regisztrációt, ehhez 

mozgassuk a csúszkát úgy, hogy a kirakó a képen látható 

hiányzó töredéket fedje le. 

https://mediacoin.inc/u/569030746


 

 

5. Gratulálunk! Regisztráltál a MediaCoin platformon.  

Lépj be a webirodádba. 

 

 



 

Fiók biztonságának beállítása a 

MediaCoin platformon 
Miután sikeresen teljesítettük a Regisztrációt, fiókunk 

biztonsága és a beállítás érdekében kétfaktoros hitelesítést 
kell elvégeznünk. Állítsuk be a kifizetési pénztárcákat is. 

Ehhez a regisztráció után lépjünk be a webirodába és 
nyomjuk meg az "Enable 2FA” („2FA engedélyezése") 

gombot. (Későbbiekben a nevünk alatti legördülő menüből 
a Settings alatt is elérhető) 

 
 

Megjelenik a Settings (Beállítások lap) és lefelé görgetve az 

oldalon megjelenik a Security Settings (Biztonsági beállítások). 

A Two-factor authentication „Kétlépcsős hitelesítés”. A 

csúszkával tudod bekapcsolni. 



 

 

 

A csúszka jobbra mozgatása után megjelenik egy ablak a QR-

kód beolvasására. 

 

 
Ha még nincs Google hitelesítő telepítve a telefonodra, akkor 

a Google Play Market vagy az App Store-on keresztül beírjuk a 
Google Authenticator alkalmazást a keresőbe. Töltsd le az 



 

alkalmazást a telefonra. Nyisd meg az alkalmazást mobilon és 
nyomd meg a "+" és a "Vonalkód beolvasása" gombot. A 

kamerát a vonalkódunkra irányítjuk, és a kód automatikusan 
hozzáadódik az alkalmazáshoz. 

A kód folyamatosan frissül, írd be a látható kódot az "Enter 6-
digit code" (Add meg a 6-jegyű kódot) sorba, és kattints az 

"Enable 2FA" (2FA engedélyezése) gombra. 

 



 

Az összes végrehajtott művelet után van egy csúszkánk 
jobbra, ami azt jelenti, hogy a két faktoros hitelesítésünk 

engedélyezve van. 

 

 
Bármikor kikapcsolható, illetve az aktiválása sem szükséges, 

de nagyon ajánlott a plusz biztonság miatt! 

 

Kérem, köves discordon a projekttel kapcsolatos legfrissebb 

hírekért! Discord: https://discord.gg/nRHMjVhzDz 
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