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Instalacja aplikacji
Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu Click Shop.

Rys. 1

Kliknij menu Aplikacje.

Rys. 2
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Znajdź na liście aplikację Kategorie obrazkowe i kliknij na nią.

Rys. 3

Kliknij przycisk Zainstaluj.

W oknie instalacji aplikacji zostaną wyświetlone informacje o niezbędnych uprawnieniach 
dla aplikacji i regulamin appstore. 

Zaznacz opcję Akceptuję regulamin appstore i kliknij Instaluj.

Rys. 4

Aplikacja została zainstalowana.

Rys. 5
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Korzystanie z aplikacji
Aplikacja od razu po instalacji wyświetla na stronie sklepu panel z czterema ikonami. 
Panel jest widoczny w całości w wyższych rozdzielczościach ekranu lub zwinięty do 
postaci wstążki (zakładki) przy mniejszych rozdzielczościach. 

Rys. 6
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Konfiguracja aplikacji
Aplikacja posiada szereg ustawień, które umożliwiają dostosowanie treści i wyglądu do 
własnych potrzeb.

Kliknij w menu Aplikacje > Moje aplikacje > Info ikony.

Rys. 7

Kliknij przycisk Ustawienia (rys. 7 opcja 1). 

Lista ikon
Na zakładce Ikony widoczna jest lista wszystkich utworzonych ikon. Jednorazowo po 
instalacji aplikacji automatycznie tworzone są 4 ikony. Aplikacja obsługuje maksymalnie 6 
ikon.

Rys. 8
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Dodawanie ikon
Możesz utworzyć maksymalnie 6 ikon.

Kliknij zakładkę Dodaj ikonę (rys 8 opcja 2) i uzupełnij formularz (rys. 9).

Rys. 9

Wpisz Tytuł.

Wybierz gotowy obrazek klikając na niego lub użyj własnego obrazka klikając na opcję Użyj
własnego obrazka.

Wpisz Krótki opis (opcjonalnie).

Wpisz Kolejność.

Wstaw Link jeśli ikona ma być odnośnikiem (opcjonalnie).

Edycja ikon
Przejdź do listy ikon klikając na zakładkę Ikony (rys. 8 opcja 1).

W wybranej pozycji z menu rozwijanego kliknij Edytuj (rys. 8 opcja 4).

W formularzu Zmień ikonę ustaw odpowiednie wartości dla poszczególnych pól.

Usuwanie ikon
Przejdź do listy ikon klikając na zakładkę Ikony (rys. 8 opcja 1).

W wybranej pozycji z menu rozwijanego kliknij Usuń (rys. 8 opcja 5).
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Wygląd
Panel z ikonami jest wyświetlany w całości jeśli ilość miejsca na ekranie urządzenia jest 
wystarczająca. Jeśli jest niewystarczająca jest wyświetlany w postaci wysuwanego 
widgetu z krawędzi ekranu. Wygląd i kolorystykę aplikacji możesz dostosować:

Kliknij zakładkę Wygląd (rys 8 opcja 1).

Rys. 10

Wpisz Tytuł wstążki.

Wybierz czy panel z ikonami ma być wysuwany po kliknięciu czy po najechaniu myszką na 
wstążkę.

Wybierz Położenie ikon.

Wpisz Margines od górnej krawędzi okna.

Ustaw Motyw kolorystyczny – do wyboru Jasny i Ciemny lub stwórz własny.
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Kolorystyka ikon
Masz możliwość ustawienia własnej kolorystyki ikon. 

W sekcji Ustawienia podstawowe w opcji Motyw wybierz Użytkownika (rys. 10 opcja 5).

Rys. 11

Kolorystyka wstążki:

Wybierz Kolor tła klikając na kwadrat wypełniony kolorem (rys. 11 opcja 1). Wskaż kolor w 
palecie kolorów i kliknij Wybierz kolor.

Wybierz Kolor tekstu (rys. 11 opcja 2).

Kolorystyka treści:

Wybierz Kolor tła (rys. 11 opcja 3).

Wybierz Kolor tekstu (rys. 11 opcja 4).

Wybierz Kolor ikony (rys. 11 opcja 5) – dotyczy grafik dostępnych w aplikacji. Grafiki 
użytkownika nie będą zmienione.

Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli chciałbyś podzielić się z nami swoją opinią dotyczącą tej aplikacji - napisz 
do nas na info@webcoders.eu.
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