SEZNAMKA ELPIDA
NÁPOVĚDA

1. Založení profilu
Pro založení profilu napište Vaší e-mailovou adresu do samostatného pole pod nápisem
„Založte si profil“ a potvrďte tlačítkem „Založit profil“. Dále vyplňte osobní údaje a
potvrďte tlačítkem „Odeslat“. Obratem obdržíte e-mail s dalšími informacemi.
V profilu je nutné vyplnit všechny řádky. Zadané informace se dají po přihlášení upravit,
kromě zadaného e-mailu a vygenerovaného hesla.
2. První přihlášení
Po schválení Vašeho profilu administrátorem se můžete přihlásit na seznamku (na váš email obdržíte potvrzovací zprávu i s přihlašovacími údaji, včetně HESLA).
Pro přihlášení vyplňte pole „E-mail“ a „Heslo“ a potvrďte tlačítkem „Přihlásit“.
Vygenerované heslo nelze měnit.
Po přihlášení upřesněte (v pravé části stránky), co/koho na seznamce vyhledáváte a o co
se zajímáte. Poté potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit“ vlevo dole.
3. Změna/ztráta hesla
Vygenerované heslo nelze změnit.
Pokud vygenerované heslo ztratíte nebo zapomenete, klikněte na tlačítko „Zapomenuté
heslo“, do pole napište e-mailovou adresu, na kterou máte profil zaregistrovaný, potvrďte
tlačítkem „Odeslat“. Vzápětí obdržíte e-mail s nově vygenerovaným heslem.
V případě, že jste si založili profil už na staré seznamce, budete si muset nechat
vygenerovat nové heslo. V tomto případě postupujte stejně, jako když jste heslo zapomněli
(viz předchozí odstavec).
4. Změna údajů v profilu
Údaje o sobě změníte po přihlášení do profilu klepnutím na profil v pravém horním rohu
stránky. Změnit lze veškeré údaje kromě emailové adresy a hesla. Po provedené změně je
potřeba kliknout na tlačítko „Uložit“.
5. Profily (inzeráty)
Profily ostatních (inzeráty) naleznete stisknutím čtverečků umístěných na středu stránky
nahoře.
6. Oblíbení a zablokování uživatele
Uživatele, kteří Vás zaujmou, můžete přidat do tzv. „Oblíbených“. Toho lze dosáhnout
dvěma způsoby:
a) Najeďte myší na požadovaný profil a v levém horním rohu se objeví symbol srdce. Na
ten kliknete (zčerná).

b) Klikněte na požadovaný profil a poté na tlačítko „oblíbený“ (zmodrá).
Jakmile si přidáte nějaký profil do oblíbených, nahoře uprostřed stránky (vedle čtverečků)
se objeví symbol srdce. V něm naleznete všechny profily, které jste si přidali do oblíbených.
Pokud chcete profil z oblíbených vyřadit, postupujte stejně, jako u zařazení do oblíbených
viz a)a b)(po odebrání symbol srdce zešedne, „oblíbený“ také zešedne).
V případě, že byste byli obtěžováni nebo nechtěli nadále pokračovat v komunikaci
s daným člověkem, můžete si ho zablokovat. Stačí otevřít daný profil a kliknout na tlačítko
„Zablokovat“. Jakmile daný profil zablokujete, objeví se nahoře uprostřed (vedle
čtverečků) symbol zámečku. Pokud chcete nějaký profil odblokovat, stačí kliknout na
symbol zámečku, otevřít vybraný profil a znovu kliknout na tlačítko „Zablokovat“ (zbělá).
7. Zprávy mezi uživateli
a) Pro psaní zpráv rozklikněte vybraný profil. V pravé části stránky naleznete okno pro
psaní zpráv. Jedná se o menší řádek vpravo dole, kde je šedivě napsaná“zpráva“. Řádek se
s textem začne zvětšovat. Pro odeslání zprávy klikněte na modrou šipku vpravo u řádku.
b) Při doručení zprávy na váš profil, se nahoře vedle čtverečků objeví modrá obálka, stejně
tak se objeví u profilu, který vás kontaktuje. Pro přečtení zprávy klikněte na modrou
obálku a poté ještě na začátek přijaté zprávy. Objeví se okno korespondence, kde
naleznete menší řádek vpravo dole. Pro odpověď využijte řádek viz a).
c) Pro smazání zprávy ve vaší korespondenci najeďte myší na zprávu a klikněte na malý
křížek vpravo dole. !Zpráva se smaže ve vaší korespondenci, ale ne v korespondenci
příjemce!
8. Nahrání fotografie
Pro nahrání fotografie přejděte do nastavení vašeho profilu – klikněte na jméno Vašeho
profilu v pravém horním rohu stránky.
Poté klepněte na tlačítko „Vybrat soubor“ a vyberte v počítači zvolenou fotografii.
9. Odhlášení
Pro odhlášení stiskněte tlačítko šipky směřující doprava v pravém horním rohu stránky.
10. Zrušení profilu
Pokud chcete Váš profil deaktivovat (definitivně zrušit), napište administrátorovi
seznamky na e-mail seznamka@elpida.cz.
Pro další dotazy kontaktujte administrátora seznamky na e-mail seznamka@elpida.cz.

