Tisztelt Felhasználó!
Amennyiben megrendelte az elméleti „Vizsgára felkészítő” tananyagot, 48 órán belül az Ön által
megadott e-mail címre elküldjük a regisztrációhoz szükséges e-mail-t.
A regisztráció első lépéseként Ön egy e-mailben értesül arról, hogy az iskola az e-Titán rendszerbe
felvette az adatait.
Amennyiben levelezőrendszerében nem találja az e-Titán rendszerből érkező leveleket, akkor a
következő mappákat is ellenőrizze rendszerében:
- Kuka/Levélszemét/Szemetes mappa
- Spam/Kéretlen levelek mappa
- Promóciók/Közösség mappa
Ha megtalálta az e-mail-t, nyissa meg és olvassa el figyelmesen!
A levélben levő regisztrációs linkre kattintva megkezdődik a regisztráció. A link átirányítja Önt az etitán regisztrációs oldalára, ahol a következő jelenik meg:

Regisztráció új e-Titán fiókkal: Amennyiben még nem rendelkezik regisztrált fiókkal, válassza ezt a
lehetőséget. A Regisztráció gomb megnyomását követően az alábbi ábrán található felületen kell
megadnia a regisztrációhoz szükséges adatokat:

Felhasználói név: Adjon meg egy tetszőleges felhasználó nevet, amit a későbbiekben fog használni az
e-titán rendszerbe való belépéskor (jegyezze meg!!!)
E-mail cím: adja meg az e-mail címét (e-titán rendszer erre az e-mailre fog üzenetet küldeni)
Jelszó: adjon meg egy tetszőleges jelszót, amit a későbbiekben fog használni az e-titán rendszerbe
való belépéskor (jegyezzen meg!!!)
Ha minden mezőt kitöltött, kattintson a Regisztrálok gombra.
Az rendszer rövid időn belül küld egy „Regisztráció megerősítése” e-mail-t. (Egyes levelezőrendszerek
esetén előfordulhat, hogy nem találja meg az e-Titán rendszer által küldött leveleket. Ezért nézze át a
kuka/levélszemét/szemetes/kéretlen levelek/spam/promoció/közösség mappákat )
Ha megtalálta a levelet, olvassa el figyelmesen, majd kattintson a Regisztráció megerősítése linkre.
Ezek után lépjen www.e-titán.hu honlapra és ott kattintson Bejelentkezés tanulók részére/etitán
gombra. Majd adja meg a regisztráció során megadott felhasználói nevet és jelszót.
Ha sikerült bejelentkezni a rendszerbe, akkor már kezdheti is a tanulást.
Tanulása során használja a program adta lehetőségeket: gyakorolja a teljes teszteket, témaköröket és
szituációkat is. Tanulás hatékonysága érdekébe célszerű elsőnek a témaköröket áttekinteni több
alkalommal, mert mindig újabb és újabb 10 kérdést fog adni a program. Egy teszt kitöltése után
mindig tekintse meg az hibás válaszait.
Eredményes felkészülést kívánunk!
„Sansz90” Autósiskola

További információ:
Kedves Lénárd 20/310-33-78

