
Sziasztok, alább található egy kis útmutató a nevezendő produkciókról készült videók feltöltéséhez. 

A videókat az alábbi weboldalon keresztül kell feltölteni (https://www.myairbridge.com), majd a 

kapott linket a demibalazs@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. Az alábbiakban láthatjátok ennek 

a menetét: 

 

Az oldal jobb oldalán látható „Send files via Link” gombra kell kattintani. Ekkor megnyílik egy új 

feltöltési ablak, amit az alsó képen láthattok. Itt kell megkeresni és kiválasztani azt a videó file-t, amit 

be szeretnétek küldeni. Természetesen több videó beküldésére is van mód. Ha megtaláltátok a file-t, 

egyszer rá kell klikkelni a bal egér gombbal, majd a megnyitás nevű gombra kell kattintani. 

Amennyiben több file-t szeretnétek küldeni, azt is megtehetitek. Abban az esetben vagy egy 

könyvtárban kell lenniük a videóknak, és akkor többet is ki tudtok jelölni egyszerre, majd ugyanúgy a 

Megnyitás gombra kell kattintani. 
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Miután ez megvolt a lenti képet fogjátok látni. Logikus módon a kiválasztott videónak a file nevét 

fogjátok látni a keretben. Az általam feltöltött file csak egy illusztráció. Amennyiben több videót 

szeretnétek beküldeni, és azok nem egy könyvtárban vannak, akkor itt még van lehetőségetek rá. 

Több fájl esetén az „Add more files” gomb melletti + jelre kell kattintani, és akkor tudtok még másik 

könyvtárban található videó(ka)t hozzáadni. 

Ha megvannak a videók, akkor a „SEND” gombra kell kattintani egyszer. 

 

A „SEND” gomb megnyomása után egy, a lentihez hasonló képet fogtok látni. A százalék előtti szám 

természetesen 1-ről fog indulni. Nagyon fontos, hogy addig nem szabad bezárni a böngészőt, illetve 

az ablakot, amíg 100%-ig nem töltődik fel.  

 



Amennyiben 100%-os a feltöltés, abban az esetben a középső csíkban látni fogtok egy linket. Ez jelen 

esetben a következő: https://mab.to/lR1lHs6CO. 

Az itt található linket kell kimásolni, és a fent megadott e-mail címre elküldeni. Miután ez megvolt, 

utána már nyugodtan bezárhatjátok a böngészőt, illetve az adott lapot. 

 

Sikeres feltöltést mindenkinek! 

Üdvözlettel: 

Démi Balázs 

ritmuscsapatok.com - webadmin 


