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NÁVOD K POUŽITÍ
TESTU V REŽIMU

OFF-LINE



Postup pro stažení off-line testu 
na plochu vašeho počítače

1a) Ve svém internetovém 
prohlížeči zadejte adresu stránky: 
www.rozpoznejtedepresi.cz/offline
(Pozn.: během tohoto kroku musí být 
váš počítač připojen k internetu.)

Stránku prohlížeče zmenšete pomocí 1b) 
kliknutí na ikonu viz obrázek.

2) Označte celou adresu zobrazenou 
v adresním řádku tak, že:

a) kliknete do oblasti pole adresního 
řádku – adresa se podbarví modře.

b) nebo najeďte kurzorem za 
poslední znak adresy v adresním 
řádku, stiskněte levé tlačítko myši 
a tahem kurzoru označte celou 
adresu (tlačítko myši stále držte).
Jakmile je adresa celá modře 
podbarvená pusťte tlačítko myši. 

Adresa by měla zůstat stále 
podbarvená modrou.

3) Najeďte opět kurzorem na modře 
označenou adresu a stiskněte levé 
tlačítko myši a tahem adresu 
přesuňte na plochu svého počítače. 
Na ploše počítače se objeví ikona testu. 
Klikněte na ni, a poprvé otevřete test 
ještě v režimu on-line. 
Následně ho již můžete používat 
v režimu off-line. 
(Pozn.: test se otevírá v okně prohlížeče.)
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Tento návod slouží pro stažení v internetovém prohlížeči Chrome           a Firefox
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Pokud používáte jiný prohlížeč může se postup mírně lišit.
V případě potřeby technické podpory nás kontaktujte na e-mailu:
info@rozpoznejtedepresi.cz

V případě potřeby technické podpory nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@rozpoznejtedepresi.cz



Postup pro iPhone a iPad

V případě potřeby technické podpory nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@rozpoznejtedepresi.cz

V internetovém prohlížeči Safari           zadejte adresu stránky:
www.rozpoznejtedepresi.cz/offline

Poté klikněte
na  „Přidat 
na plochu“.

Volbu 
potvrdíte 
kliknutím
na příkaz  
„Přidat“.

Na ploše se 
objeví ikona 
TESTU. Klikněte 
na ni a poprvé 
otevřete test 
ještě v režimu 
on-line. 
Poté ho již 
můžete 
používat 
off-line.

Klikněte 
na tuto
ikonu.
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www.rozpoznejtedepresi.cz/offline www.rozpoznejtedepresi.cz/offline
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Postup pro Android

V případě potřeby technické podpory nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@rozpoznejtedepresi.cz

V internetovém prohlížeči Chrome           zadejte adresu stránky:
www.rozpoznejtedepresi.cz/offline. 
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Poté klikněte
na  „Přidat 
na plochu“.

Volbu 
potvrdíte 
kliknutím
na příkaz  
„Přidat“.

Klikněte 
na označenou
ikonu.

Na ploše se 
objeví ikona 
TESTU. Klikněte 
na ni a poprvé 
otevřete test 
ještě v režimu 
on-line. 
Poté ho již 
můžete používat 
off-line.


