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Az Xtreme letöltéskezelő lehetővé teszi letöltési sorok 
időzítését is. A képernyő tetején, egyszerűen nyisd meg a 
Downloads menüt és kattints a Queue and scheduler-re. 
Ezen az oldalon kezelheted a letöltési soraidat és 
beállíthatod bármikorra az indítás és leállítás idejét, 
kiválasztott dátumra csakúgy, mint az ismétlését bizonyos 
napokon, ha kell.

Összegzés

Az Xtreme Download Manager kiváló letöltési sebességet 
produkált és a használatom során általában jól működött. 
Ugyanakkor, YouTube-os videók letöltése során néha 
problémába ütköztem, ami lehet, hogy a rendszeremmel 
kapcsolatos gondra vezethető vissza. Összességében, az 
Xtreme Download Manager kiváló választás bárkinek, aki 
gyors és nagy teljesítményű letöltéskezelőt akar.

ahová menteni szeretnéd a fájlt. Azt is kiválaszthatod, 
hogy csak egyszerűen adja hozzá egy letöltési sorhoz, ha 
az kell. Ha videót akarsz menteni, csak kattints az 
eszközsávon a Download Video gombra. Ezután 
megadhatod a letöltendő videó hivatkozását és 
beállíthatod a videó felbontási opcióját is.

Ha elindítottad a letöltést, egy másik kis ablak ugrik fel, 
mutatva az aktuális letöltési folyamat előrehaladását. 
Ennek az ablaknak az elrejtéséhez kattints a MORE gomba 
… majd a Hide-ra. A képernyő alján lévő eszközsávval 
szüneteltethető, folytatható és törölhető a kiválasztott 
letöltés. Videó letöltésekor kiválasztható az éppen letöltött 
videó fájl előnézete is.

Az Xtreme Download Manager rendelkezik beépített 
médiakonverterrel is, ami a letöltött videó konvertálására 
használható. Egyszerűen válaszd ki a letöltési listából a 
kész videót, majd a Media converter gombra kattints a 
konvertáló ablak megnyitásához. Itt listából választhatsz 
az előre beállított videó- és hangkonverziókból, vagy 
kézzel adhatod meg a paramétereket. Ezután, egyszerűen 
jelöld ki a kimenet helyét és üss a Convert gombra.
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Az Xtreme Download Manager fejlett és funkciódús 
letöltéskezelő, amit úgy terveztek, hogy dinamikus 
fájlszegmentálási rendszer alkalmazásával növelje a 
letöltési sebességet. Lehetővé teszi integrálását a 
legnépszerűbb böngészőkbe (Firefox, Chrome, Opera, 
Vivaldi stb.) egy kiegészítő telepítésével. Az Xtreme 
letöltéskezelő támogatja videók letöltését is YouTube-ról 
és más videómegosztó oldalakról.

A Xtreme letöltéskezelő kezelőfelülete nagyon korszerű 
kinézetű, használata elég könnyű és magától értetődő. A 
bal oldali részen számos kategória van, ami segít a 
letöltések szétválogatásában az eltérő fájltípusuk alapján. 
A jobb felső részen szűrheted, hogy csak a befejezett, csak 
a befejezetlen vagy az összes letöltést mutassa-e. Lent, a 
jobb alsó sarokban egy kapcsolóval engedélyezhető, vagy 
tiltható a webböngészőbe történő integrálása.

Fájlletöltés indításhoz kattints az eszközsáv jobb alsó 
sarkában található URL hozzáadása (+) gombra. Ezzel 
megnyílik egy kis ablak, ahol a letölteni kívánt fájlra 
mutató hivatkozást megadhatod csakúgy, mint a helyet, 
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