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SPOND, dee neie "Message-News System" vum HBK 

Hei ass eng Mini-Uleedung fir sech bei Spond unzemellen an esou kënne vum System ze 
profitéieren. Fir weider Informatioune maacht eis eng Mail op spond@hbk.lu oder kuckt op 
https://get.spond.help/l/de/category/jfhgl5vsg8-spond-verwenden. 

Där kritt eng e-Mail oder SMS 

1. E-Mail 

Där kënnt däi Mail entweder op ärem Smartphone kucken oder op ärem PC. Mär roden Iech 
direkt um Smartphone ze kucken, well da kënnt där duerno direkt op d'App vu Spond 
zougräifen. De System ass awer op deenen zwou Plattformen identesch. 

D'Screenshott an dëser Uleedung sinn deels déi vum Handy, deels déi vum PC. 

Där kritt eng Mail vum HBK (nico@hbk.lu) - kuckt an ärem Dossier Spam, wann där de Mail net 
fannt. Den Text ass entweder op däitsch oder op englesch. 

  

Klickt op  

  

mailto:spond@hbk.lu
https://get.spond.help/l/de/category/jfhgl5vsg8-spond-verwenden
mailto:nico@hbk.lu
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Där gitt weidergeleet an äre Browser op déi nächste Säit 

 

(wat där hei niewentenee gesitt, ass a Wierklechkeet een Ecran) 

Fëllt äre Numm a Virnumm aus (am léifsten dee vun ärem Kant), klickt (eventuell) "Ich möchte 

Tipps, ….) aus, a klickt dann op  

Ab elo sidd där Member vun der HBK-Spond Communautéit, a kritt eis News (Messagen) 
iwwert dëse Wee. 

Elo nach (wann der wëllt) d'Spond APP op äre Smartphone eroflueden (Google- oder Apple-
Store). Mär recommandéieren d'App ze notzen. Ass méi schnell an effektiv. 

 

Am anere Fall kritt där d'News a Matdeelungen just per e-Mail 
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2. SMS 

Där kritt eng SMS vu SPOND (Admin Nico FANCK). Den Text ass op däitsch oder op englesch 

  

Klickt op de Link an der SMS an där kënnt äre Konto opmaachen (Wann där elo awer keen 
Handy mat Internet (WiFi) hutt, da mellt Iech bei eis, da kritt där eng Mail). 
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Klickt op  fir d'App ze installéieren (normal Installatiouns Prozedur) 
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Fëllt all déi Informatiounen an deene nächsten Ecran aus déi néideg sinn 
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(Profilbild, Geschlecht a Gebuertsdatum si net zwéngend néideg, mee maachen d'App méi 
perséinlech) 

D'Installatioun ass fäerdag wann där op engem vun dësen Ecran lant 

 

Vill Spaass 

Bei Froen, mailt eis op spond@hbk.lu 


