
PET4YOU NEVEZÉSI SEGÉDLET 
 

I. Első regisztráció  
Ahhoz, hogy lásson bizonyos tartalmainkat, nevezhessen játékainkra, oktató sorozatunkra, elsőként 
regisztrálnia kell az oldalon 
 
1. Keresse fel a Pet4You oldalát: www.pet4you.hu , és kattintson jobb felül a Regisztráció gombra 
2. Töltse ki az adatokat 
3. Pipálja ki a megfelelő négyzeteket 
4. Kattintson a „Nem vagyok robot” négyzetébe, majd 
5. Kattintson a ’Küldés’ gombra 

 
A sikeres regisztráció esetén a megadott email címre kap egy megerősítő emailt. 
 

 
 
 
Küldés után kerül a következő oldalra:  

http://www.pet4you.hu/


6. Ezután a leírások alatti legördülő menüben válassza ki, hogy melyik csoportba tartozik: ’Gazdi leszek’, 
vagy ’Gazdi vagyok’. 
 

 

 
 
 
7. Kattintson az „+ új kedvenc” gombra, hogy létrehozza kedvence adatlapját.  
 
Ha ezt később szeretné megtenni, akkor kattintson a „Mentés” gombra, és legközelebb Bejelentkezés után 
tovább szerkesztheti kedvence adatlapját. 
 

II. Kedvenc adatlapjának létrehozása 
 
Ha a regisztrációval együtt egyből kitölti kedvence adatlapját, akkor az ’+ új kedvenc’ gomb megnyomásával 
egyből erre az oldalra került. Töltse ki kedvence adatait, majd az oldal alján töltsön fel profil képet 
kedvencének, és egyéb fotókat a Galériába (részletek az V. pontban) – ezekkel tud indulni majd az Állati 
Nagy Kihívás nyereményjátékainkon is. 
 
Ha később szeretne képet feltölteni, akkor kattintson az adatok kitöltése után a ’Mentés’ gombra, és mikor 
visszatér az oldalra folytassa a képek feltöltését a IV. pontban leírtak szerint. 
 

 
  



III. Belépés az oldalra 
 
1. Keresse fel a Pet4You oldalát: www.pet4you.hu , és kattintson jobb felül a Belépés gombra. 
2. Írja be a regisztráció során megadott email címet, és jelszót. 
 

 
 

 

IV. Kedvenc adatlapjának megnyitása, szerkesztése 

1. A Belépést követően jobb felül kattintson a ’Felhasználói fiók’ menüpontra, és a legördülő menüből 

válassza ki a ’Házi kedvenc’ oldalt.  

 

2. A ’Házi kedvenc’ oldalon megjelennek az Ön által feltöltött kedvencek adatlapjai. Amennyiben szeretné 

szerkeszteni adataikat, vagy szeretne még képet feltölteni a Galériába – például, hogy nevezhessen 

nyereményjátékainkra, - akkor kedvence adatlapján kattintson a ’Szerkesztés’ gombra: 

 

http://www.pet4you.hu/


 

V. Kép feltöltése a Galériába 
 
1. Nyisd meg kedvenced adatlapját a IV. pont alapján, kattints a ’Szerkesztés’-re 
2. Görgess le a Galériához, és válaszd a ’Fileok kiválasztása’ gombot 
3. Válaszd ki saját fájljaid közül azt, amelyikkel indulni szeretnél a játékon, és kattints a Megnyitás 

gombra, ekkor láthatod a kiválasztott fotó nevét a ’Fájlok’ kiválasztása gomb mellett (a képen 1. 
jelölve). Ügyelj rá, hogy ’.jpg’ kiterjesztésű fotót tölts fel. 

4. Ha már látod a fotó nevét itt, akkor kattints alul a ’Mentés’ gombra (a képen 2. jelölve) 
 

 
 

5.  Mentés után megjelenik a Galériában a legújabb fotód.  
 

VI. Fotó nevezése Állati Nagy Kihívás nyereményjátékra 
 

1. A játékokra való nevezéshez kattints a fotó mellett látható ’Nevezek’ gombra (a képen 3. 
jelölve) 

2. Nevezés után a nevezett kép mellett láthatod, hogy melyik kihívásra nevezeted már a 
képet, és törölheted is nevezésedet, ha mégsem szeretnél játszani 

3. Az ’Én is játszom’ gombra kattintva átkerülsz a Kihívás oldal aljára, ahol láthatod az összes 
nevező fotóját. 

 

 


