
Fórum infó 
 
A fórum használatával kapcsolatosan néhány gondolat: 
Ezt a fórumot a Honda CX és GL tulajdonosok baráti társasága hozta létre, és üzemelteti. 
Ez a fórum mindenki számára nyitott, bárki hozzászólhat, akár regisztráció nélkül is, aki 
néhány alapvető szabályt betart. 
 
Sikeres regisztráció, és belépés után a fórumot kedvedre tudod szabni:  
 
Pld.: 
 
Ha  zavar, hogy nem az utolsó üzenet jelenik meg, akkor át tudod állítani az alábbi módon: 
Felhasználói vezérlőpultban=> fórum beállítások=> és megjelenítési beállítások=> az                         
alsósor hozzászólások rendezését csökkenőre =>és elküld. 
 
A jelszavadat módosíthatod: 
Felhasználói vezérlőpultban=> Profil=> Avata szerkesztése=> szükséges módosítások =>és 
elküld. 
 
Avatar: 
Felhasználói vezérlőpultban=> Profil=> Azonosító beállítások szerkesztése=> szükséges 
módosítások =>és elküld. 
Kis képet tudsz feltölteni, ami a hozzászólások alkalmával megjelenik. (Avatar) 
Ennek mérete 90x90 pixel lehet, max. 6Kb méretű. Ennél nagyobbat nem tudsz feltölteni. 
A kívánt képet valamilyen képszerkesztővel tudod előállítani. 
Ha nem megy, vagy nincs kedved bajlódni vele, de szeretnél ilyet, jelezd az info@cx-gl.hu-n. 
Küldj egy képet, vagy olyan képet amiből kilehet vágni a kívánt részletet, és megcsinálom 
szívesen Neked! 
Az „Avatar” lehetőleg olyan kép legyen amely téged ábrázol! 
 
Kép feltöltés: 
Lehetőleg 800*600-as felbontás felett ne küldjünk képet. Ha nem fogadja a rendszer gondolj 
erre. 
 
Hozzászólások: 
Mindenki bátran hozzászólhat bármelyik témához, ha valamit elírt, később is tudja egyszerűen 
javítani, csak jó lenne, (csak javaslat, nem szentírás, és nem is kötelező) hogy a hozzászólások 
az adott témához kapcsolódjanak. pld. az alkatrész témában nem jó túrával kapcsolatos infót 
közölni. 
Ha mégis véletlenül így sikerült, nem baj, időnként az eltévedt hozzászólásokat a helyükre 
teszem. 
 
Ha bármi gondod támadna, segítségre van szükséged a fórummal kapcsolatosan, vagy 
észrevételed, vagy ötleted van, írj bátran az info@cx-gl.hu-ra! 
 
Figyelem! 
Szeretnénk, ha a fórumunk baráti légkörét nem fertőzné politika, reklám, veszekedés, 
rágalmazás, szitkozódás, obszcén, rasszista, antiszemita, stb. hozzászólások, képek. 
 A fórumot moderátor felügyeli, törölheti a sértő, illetve nem erre a fórumra illő 
hozzászólásokat, megnyilvánulásokat, és kitilthatja azok küldőit. 
 
Moderátor: silverwing 
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