Profilsidan:
I din profil visas dina senaste inlägg, dina bilder och dina vänner. Men du kan även lägga till en
presentation och information om dig själv. För att ändra din profil så går du till inställningar eller
kontrollpanelen.
Personuppgifter: Här lägger du till fakta om dig själv, så som jobb och ålder. Du kan själv välja vad
och hur mycket du vill visa för hemsidans besökare.
Presentation: Här skriver du en presentation om dig själv. Den kommer visas under din bild i din
profil.
Signatur: Signaturen läggs till automatiskt under dina foruminlägg. När du skriver något i forumet så
kommer signaturen att hamna under ditt inlägg.
Foto: Bilden du laddar upp här kommer att synas i din profil och som en liten bild bredvid dina
foruminlägg.
Vänner: Här kan du lägga till andra medlemmar som vänner. Då dyker de upp under din vännerlista
på din profil.
E-postcenter: Här ställer du in när du vill e-post skickad till dig. Till exempel kan du lägga till att du vill
ha ett e-post när någon skickar ett meddelande till dig.
Byt lösenord: Här byter du lösenord.
Byt användarnamn: Här kan du byta användarnamn.

Att ladda upp bilder:
För att ladda upp bilder trycker du på ”Bilduppladdning” i linjalen som ligger längst ner i på sidan.
Redigera kategorier: Du kan skapa egna kategorier för dina bilder. En kategori motsvarar ett album.
Du kan lägga till och ta bort gamla kategorier.
Alla kategorier/album ligger i din profil.
Ladda upp bilder: Tryck först på bläddra och välj sedan en bild från din dator. Skriv till en bildtext och
välj sedan kategori. Bildtexten syns under bilden när man bläddrar i albumet.

Forumet:
Skapa forumtråd: Alla medlemmar kan skapa nya trådar i forumet. Man väljer först avdelning, till
exempel Campingplatser, sedan trycker man på knappen ”Skapa ny tråd”. Sen skriver man en
rubrik/ämne och ett meddelande. Det blir första inlägget i tråden.
Svara på forumtråd: Antingen kan man posta ett helt nytt inlägg i tråden och det gör man längst ner.
Skriv in det du vill posta och tryck sedan på ”skicka”, det är det som kallas snabbsvar. Snabbsvar är
ett enkelt sätt att skicka ett svar/inlägg till tråden, men har inte med någon formatering eller bild och
man citerar ingen. Om du vill använda fler funktioner klickar du på ”använd vanliga svarsrutan”. Eller
så kan man svar på ett specifikt inlägg i tråden, då trycker du på knappen ”Citera” som finns bredvid
varje inlägg. Då kommer du till en ny sida där du kan skriva ditt svar. Man kan alltid förhandsgranska
sitt inlägg.

Formatering i forumet: I ett inlägg kan du ha en del formatering. Det vi använder oss av
kallas eos-kod och fungerar så att man bestämmer var formateringen ska börja genom att
lägga till [] och var den ska sluta genom att lägga till [/].
Exempel:
Hej, idag ska jag ut och [i]campa[/i]. Jag kommer att börja i [b]Ronneby[/b] och avsluta på
[b]Gotland[/b].
Blir:
Hej, idag ska jag ut och campa. Jag kommer att börja i Ronneby och avsluta på Gotland.
[b]fetstil[/b] fetstil
[i]kursiv[/i] kursiv
[u]understruken[/u] understruken
Bilder i forumet: Du kan även med hjälp av eos-kod lägga in bilder i forumet.
Skriv [ia=bildensid] eller [img=bildens länk] så kommer bilden att lägga sig i inlägget.
Bildens länk och ID hittar du under Information under bilden i ditt album.
För att hitta bildens länk på annan sajt: Högerklicka på bilden och välj ”visa bild”, då
kommer bilden att öppnas i webbläsaren. I adressfältet hittar du nu bildlänken.

För att hitta bildens länk på annan sajt:

Bevaka trådar: I forumet kan du även bevaka trådar, vilket betyder att du får e-post varje
gång någon skriver ett nytt inlägg i just den tråden. Längst ner i varje tråd/ämne finns det en
knapp för att bevaka tråden, när du har klickat på den kommer de stå ”bevaka inte tråd” så
att du när du vill kan sluta bevaka tråden.

