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Masz jakiś problem który nie został opisany w niniejszym poradniku, napisz komentarz a na
pewno zamieścimy odpowiedź na niego. Pozdrawiamy Administracja portalu damy - rade.org

  

 1. REJESTRACJA 

W celu założenia konta w serwisie damy-rade.org należy skorzystać z odnośnika znajdującego
się w lewym górnym rogu strony Zarejestruj się  bądź też wybrać bądź z menu użytkownik
wybrać Rejestracja.

Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego a mianowicie: Nazwa
użytkownika, e-mail, hasło oraz należy zaakceptować regulamin serwisu damy-rade.org.

Po kliknięciu w łącze "Zarejestruj się" konto w serwisie damy-rade.org zostaje założone, lecz
jest ono jeszcze nieaktywne. W celu dokonania aktywacji konta należy kliknąć w łącze
znajdujące się w e-mailu wysłanym na adres podany podczas zakładania konta.

  

2. Logowanie

W celu zalogowania się do konta w serwisie damy-rade.org należy skorzystać z formularza
dostępnego w prawym górnym rogu.

Należy podać nazwę użytkownika oraz hasło (takie same jak zostały podane podczas
zakładania konta), a następnie po wypełnieniu wszystkich pól kliknąć w łącze "Zaloguj"

  

3. Przypomnienie hasła / nazwy użytkownika

W celu przypomnienia hasła / nazwy użytkownika należy skorzystać z łącza znajdującego się w
prawym górnym rogu  strony - Przypomnieć login/hasło? . 

Następnie wybrać z listy to co ma zostać przypomniane oraz postępować zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

  

4. Przejście do profilu użytkownika

W celu przejścia do własnego profilu należy kliknąć na obrazek znajdujący  się w prawym
górnym rogu (obok Witaj) lub wybrać z menu Użytkownik -> Profil.
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5. Edycja danych w profilu użytkownika

Po przejściu do swojego profilu użytkownika należy wybrać Edycja -> Aktualizuj swój profil.
1. Portret  - można zmienić wygląd swojego awatara wybierając z galerii dostępnych awatarów
lub wgrać własnego
2. Informacje kontaktowe - zmienić adres e-mail oraz hasło
3. Forum - ustawić własny podpis na forum oraz zmienić sposób wyświetlania postów

  

6. Zakładanie nowego tematu na forum

Po przejściu do forum www.damy-rade.org/forum  i wejściu w odpowiednią kategorie poprzez
kliknięcie w jej nazwę należy:
1. Nacisnąć 

2. Podać tytuł tematu
3. W polu wiadomość wprowadzić treść
4. Nacisnąć dalej w celu założenia tematu

  

7. Odpowiadanie w tematach założonych przez innych użytkowników

Po przejściu do dowolnego tematu założonego przez użytkownika należy:
1. Wybrać 
 lub 

1. Wybrać 
 w celu przytoczenia wypowiedzi innego użytkownika w swojej odpowiedzi
2. Wypełnić stosowne pole treścią
3. Nacisnąć dalej w celu opublikowania odpowiedzi

  

8. Załączanie plików / zdjęć do tworzonego tematu / odpowiedzi

W celu dodania pliku podczas tworzenia tematu / odpowiedzi należy:
1. Wybrać przeglądaj znajdujące się obok "Dołącz plik"
2. Wskazać plik jaki ma zostać dodany (dopuszczalne rozszerzenia to .zip .txt .doc .docx .odt
.pdf; maksymalny rozmiar 1024KB)
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3. Ustawić kursor w miejscu w którym w poście ma zostać zamieszczony link do pliku
4. Kliknąć w znaczek [file] znajdujący się  obok "Dołącz plik" co spowoduje wstawienie w treści
tematu / odpowiedzi znacznika [file/
]

W celu dodania zdjęcia podczas tworzenia tematu / odpowiadania należy:
 1. Wybrać przeglądaj znajdujące się obok "Dołącz obraz"
 2. Wskazać zdjęcie jakie ma zostać dodane (dopuszczalne wymiary zdjęcia 1600x1600;
maksymalny rozmiar 1024KB)
 3. Ustawić kursor w miejscu w którym w poście ma zostać zamieszczone zdjęcie
 4. Kliknąć w znaczek [img] znajdujący się  obok "Dołącz obraz" co spowoduje wstawienie w
treści tematu / odpowiedzi znacznika 
[img/]

W tym miejscu wybiera się pliki jakie mają zostać załączone do wypowiedzi
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Po wybraniu dalej w miejscu gdzie jest znacznik [img/] pojawi się dodawany obrazek 1.bmp{jcomments on}  
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