Návod na vytvorenie účtu na YouTube
a vstup do nášho kanála yaspis
V prehliadači kliknete youtube.com v pravo hore kliknite na tlačítko PRIHLÁSIŤ SA
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Ak nemáte účet nepíšete nič!!! Kliknete Vytvoriť účet!!!
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Vyberte možnosť Pre mňa
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Napíšte meno, priezvisko, mail a heslo
Napríklad Jožko Mrkvička jozko.mrkvicka@kocurkovo.sk
Meno priezvisko môžete zadať čo chcete, mail dajte Váš, ktorý používate v komunikácii s nami!
Napíšte si heslo ktoré budete zadávať na prístup do YouTube a kliknite na modré tlačítko Ďalej!
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Na mail, ktorý ste uviedli dostanete Overovací kód pravdepodobne šesť číslic a vpíšte ich do okienka Zadajte kód stlačte tlačítko Overiť
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Telefón nemusíte uvádzať, deň mesiac rok a pohlavie dajte ľubovoľné, myslite na to, že musíte mať minimálne 18 rokov takže rok 2002, alebo skorší! Kliknite na modré tlačítko Ďalej
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Nastavenie dotieravých reklám a oficiálneho sledovania zablokujete nasledovne:
Kliknete na druhú guličku, aby bola modrá a kliknite na modré tlačítko Ďalej
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Kliknete na tretiu guličku, aby bola modrá a stlačíte tlačítko Ďalej
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Kliknete na tretiu guličku, aby bola modrá a stlačíte tlačítko Ďalej
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Kliknete na druhú guličku, aby bola modrá a stlačíte tlačítko Ďalej
iviewcapture_date_25_01_2021_time_17_16_25.jpg

file_9.wmf




Nič nezaklikávate iba stlačíte tlačítko Ďalej
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Stlačíte tlačítko Potvrdiť
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Dole na konci textu stlačíte modré tlačítko Súhlasím
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Gratulujeme, ste prihlásený v YouTube a môžete sledovať zakúpené prednášky a semináre 
Kliknutím na oranžový symbol hlavy človeka v pravo hore môžete spravovať svoj účet i odhlásiť sa.
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Do stredného políčka hore dáte vyhľadať našu YouTubovu stránku yaspis stlačíte enter, alebo lupu
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Kliknete na obrázok - naše logo s textom  JASPIS
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Kliknete na červené políčko v pravo hore ODOBERAŤ
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Kliknete na tlačítko zhruba v strede hore ZOZNAMY
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Kliknete na tlačítko zoznamu, ktorý chcete pozrieť napríklad Vo Svetle Poznania stalčíte tlačítko pod obrázkom  ZOBRAZIŤ CELÝ ZOZNAM
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Ak ste prihlásený, zaplatili ste seminár a poslali nám Váš mail, ktorý používate na YouTube, máte sprístupnený daný spoplatnený seminár, napríklad  Vo Svetle Poznania Čo hľadáte?  seminár 13.1.2021 – v strede hore obrázok knihy Vo Svetle Pravdy. Kliknete naň a pozeráte 
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Takto sa to prejaví, ak je všetko v poriadku!
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Ak nie ste prihlásený, nezaplatili ste seminár, alebo ste nám neposlali Váš mail, ktorý používate na YouTube, prípadne poslali nesprávny, nemáte sprístupnený daný spoplatnený seminár, napríklad Vo Svetle Poznania Čo hľadáte? Seminár 13.1.2021 – v strede hore obrázok je sivý s textom (Súkromné video) 
Ak chcete objednať video, alebo nastal iný problém, pošlite nám správu na jaspis@peruno.sk 
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