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Instalacja 
Po instalacji, znajdziesz skrót do modułu w rozszerzonych parametrach 

 

 
 
 

Kliknij "dodaj nowy", aby utworzyć nowy wpis. 
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Publikacja 
Możesz opublikować/odrzucić blok treści. 
 
TinyMCE 
Aktywuj lub dezaktywuj edytor TinyMCE. 
 
Zawartość 
Stwórz własną zawartość za pomocą znanego edytora TinyMCE. Możesz również przełączać 
języki, które znasz z innych sekcji w PrestaShop. 
 
Klasa 
Zastosuj własną klasę CSS do swojego bloku. Jeśli znasz klasę CSS, możesz ją łatwo stylizować 
później. Albo jeśli jesteś znany z bootstrap, możesz użyć zaimplementowanych klas bootstrap 
jak np. 
col-lg-6 do odpowiedzialnej półszerokiej kolumny. Zapoznaj się z podręcznikiem bootstrap, 
aby dowiedzieć się więcej o innych klasach CSS używanych w temacie restashop. 
 
Język kopiowania 
Po dodaniu treści można ją sklonować do innych języków, aby nie pozostawiła ich pustych. 
Jest to przydatne, jeśli używasz standardowego obrazu lub wbudowanej mapy googlemapy, 
która powinna być ręcznie kopiowana do innych języków sklepu. Ten przycisk oszczędza czas i 
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zapobiega jego zapomnieniu. Pamiętaj, aby później zapisać zmiany. 
 
Ruszaj się. 
Zawartość można przenosić wewnątrz pozycji haka. Zazwyczaj wszystkie kontrowersyjne 
zapisy w obrębie jednego haka są przechowywane pod sobą. Jeśli chcesz pomieszać je z 
innymi modułami wewnątrz haka, możesz użyć opcji przenieś. Wystarczy wypróbować. 
Możesz również użyć haków Backoffice'a do pisania własnych notatek lub dodawania ważnych 
treści. 
 
Hak do 
Otwórz listę. Hook na jednej lub kilku pozycjach, w których powinna pojawić się Twoja 
zawartość. Są różne strony i pozycje. 

 
 

Wyjątki Zarządzanie 
Jeśli Twoja zawartość używa haka, który jest obecny na stronie każdego sklepu, możesz chcieć 
mieć jakieś wyjątki. Na przykład, jeśli używasz lewej strony jako informacji kontaktowej, 
możesz chcieć ją ukryć na samej stronie kontaktowej. Dlatego też istnieją wyjątki. Możesz 
ukrywać zawartość wyjątkowo lub pokazywać zawartość wyjątkowo: 
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Możesz przełączać się między stronami, kategoriami, produktami, producentami i stronami 
CMS, aby tworzyć własne wyjątki i wyobrażenia dla każdego bloku treści! 
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