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Instalação 
Após a instalação, você encontrará o atalho do módulo nos parâmetros estendidos 

 

 
 
 

Clique em "adicionar novo" para criar uma nova entrada 
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Publicar 
Você pode publicar/despublicar seu bloco de conteúdo 
 
TinyMCE 
Ativar ou desativar o editor TinyMCE 
 
Conteúdo 
Crie seu próprio conteúdo com o famoso editor TinyMCE. Você também pode mudar de 
idioma como o conhece em outras seções da PrestaShop. 
 
Classe 
Aplique uma classe CSS própria ao seu bloco. Se você está familiarizado com CSS, você pode 
facilmente estilizá-lo mais tarde. Ou se você está familiarizado com bootstrap, você pode usar 
classes de bootstrap implementadas como, por exemplo 
col-lg-6 para obter uma coluna de meia largura responsável. Consulte o manual de 
inicialização para aprender sobre outras classes CSS usadas no tema restashop. 
 
Idioma da cópia 
Depois de adicionar um conteúdo, você pode cloná-lo para outros idiomas apenas para não 
deixá-los vazios. É útil se você usar uma imagem padrão, ou um googlemap incorporado, que 
deve ser copiado para outros idiomas da loja manualmente. Este botão poupa tempo e evita 
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que você o esqueça. Lembre-se de guardar as alterações posteriormente. 
 
Mover 
Você pode mover o conteúdo dentro de uma posição de gancho. Normalmente, todos os 
registros de contencioso dentro de um gancho são armazenados um sob o outro. Se você 
quiser misturá-los com outros módulos dentro do gancho, você pode usar a opção mover. 
Apenas experimente. 
Você também pode usar ganchos de Backoffice para escrever suas próprias notas ou, incluir 
algum conteúdo importante. 
 
Gancho em 
Abra a lista. Gancho em uma ou mais posições em que seu conteúdo deve aparecer. Existem 
vários lados e posições. 

 
 

Gestão de Excepções 
Se o seu conteúdo usa um gancho que está presente em todas as páginas da loja, você pode 
querer ter algumas exceções. Por exemplo, se você usar o lado esquerdo para uma 
informação de contato, você pode querer ocultá-la na própria página de contato. Portanto, há 
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exceções. Você pode ocultar conteúdo excepcionalmente ou pode mostrar conteúdo 
excepcionalmente: 

 
Você pode alternar entre páginas, categorias, produtos, fabricantes e páginas CMS para criar 
suas próprias exceções e incepções para cada bloco de conteúdo! 
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