Oprettelse og brug af profilsiden:
Det første du skal klikke på er Galleri / Brugernes profiler, der klikkes så på

Brugernavn og adgangskode er det samme som du bruger til forum.
Du skal nu uploade billeder du ønsker på din profil.

Det er en god ide på forhånd at navngive billederne, så du selv ved hvad de
indeholder, eks. nyvasket.jpg, Motor.jpg etc.
Nu er billederne på plads. Hvis du vil have forklarende tekster gør da følgende :
I tekstboxen angives først et ord eller kort forklaring om hvad du skriver om. En tekst
kunne være personligt, eller Nyvasket.

Selve tekstforklaringen skrives i den store boks for neden som ses her:

Når alt er i orden trykker du på.

Hvis du vil redigere en tidligere tekst kan du vælge den i denne drop ned boks :

Når alle tekster er på plads skal du skifte over til profil sammensætning :

Siden er opbygget med følgende celler:

For at koble tekster og billeder til de enkelte celler skal du bruge disse kontroller:

Du vil nu se hvorfor det er smart at angive sigende billednavne og sigende
billedtekster. Her har jeg eks. kaldt mit billede profil inden jeg uploadede det, og den
korte tekst som skal identificere mit personlige felt, kaldte jeg ”Mit personlige felt”.
Når du har angivet, hvad du vil have koblet til cellen, trykker du på den grønne vinge.
Jeg ser helst, at I kun bruger billeder af jer selv i det personlige felt og ikke af jeres
motorcykel.
Har man fået placeret et billede / tekst i en forkert celle kan man fjerne det med det
røde kryds. Det sletter ikke noget på selve systemet, kun det at det så ikke er synligt.

Så er det bare at gå fremad en celle ad gangen, hvis man har flere billeder.

