
       

       
 

 

  

ThingLinki 
sisusätete ja 
kloonimissätete 
kasutamine - v1 
MaFEA – Making Future Education Accessible 

PR2 – Guiding successful adoption 
 

Oona Haapakorpi 

https://escolacomerciolisboa.pt/
https://emmausaaltersecundair.op-weg.be/
https://www.omnia.fi/en


 MaFEA – Making Future Education Accessible  
mafea.eu 
 

ThingLinki sisusätete ja kloonimissätete kasutamine - v1 

 

Sissejuhatus 
See juhend on loodud selleks, et juhendada, kuidas määrata ThingLinki sisu- ja profiilisätteid. 

 

Kuidas navigeerida? 
Additional Hea teada!  teavet on lisatud ka  juhendile  , mida võite tulevikus vajada. 
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ThingLinki sisusätete seadmine 
1. Avage ThingLinki sisu, mida soovite kohandada 

2. Avage sätted kolmest punktist. Paremalt poolt leiad selle SIIT. 

 

a. Privaatsussätted.  Siit leiate 4 võimalust. Isiklikult kasutan sageli kõigepealt loetlemata või 

privaatset ja siis, kui ikoon on valmis, muudan selle kas nii, et see oleks nähtav ainult 

organisatsioonile  (sel juhul tuleb inimesed sisse logida) või lihtsalt avalikuna, et  kõik saaksid 

fotot leida ja sellele juurde pääseda. 

b. Nimetage ümber.  Soovitan teil kõigepealt selle pildi nime muuta. (Sageli on ainult numbrid.) 

. 

a. Märkus. Kui soovite sellele pildile teksti, tuleb seda teha enne pildi importimist 

ThingLinki platvormile. 

c. Kausta teisaldamine.  Teisaldage ThingLinki sisu kausta.   

d. Statistika.  ThingLinki sisu statistika. 

e. Kloon.  Kloonimisnupp on automaatselt kõigil platvormidel, välja arvatud juhul, kui olete 

seda seadetest konkreetselt muutnud, et see pole võimalik. 

f. Asendage taust.  Võimaldab teil üleslaaditud taustapildi asendada. 

g. Laadi alla.  ThingLinki sisu saab salvestada ja vaadata ilma  Internetiühenduseta! 

h. Repost.  Saate sellest meediast teatada kuritahtliku, vägivaldse või seksuaalse sisu eest ning 

ThingLinki töötajad vaatavad seda. 

i. Liigu prügikasti.   ThingLinki sisu teisaldamine prügikasti. 

 

Andke teistele õigus  oma pilte kloonida või mitte 
Profiilisättest saate lubada teistel teie pilte kloonida või mitte.  However, sa võid alati kloonida oma 

pilte. 

Märkus. Kloonimise luba ei tehta mitte ühte pilti korraga, vaid ühte profiili korraga. 

1. Profiilisätete avamine 
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2. Avage üldleht. 

3. Lubage või keelake teistel teie sisu kloonida. 
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