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Snel starten
U kunt wanneer u een preset (Standaard, Bright of Colorful) installeert snel
beginnen. Belangrijke informatie om te starten staat hieronder:
Afmetingen headlines:
1170 x 400 pixels.
Afmetingen productfoto’s:
Optimaal: 570x665.
Aanbevolen: In de verhouding 300:350 pixels.
Opmerking: De keurmerken verschijnen in de sidebar.
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Settings
01.

Algemeen

Sidebar positie:
Stel in of de sidebar links (left) moet verschijnen of rechts (right).
Lettertype:
Stel het lettertype van de shop in.
Headlines autoscroll snelheid:
Stel in hoe lang elke slide zichtbaar moet zijn. Vul hier een getal in
milliseconde in.
Hover color:
De kleur van linkjes en buttons wanneer er met de muis overheen gegaan
wordt.
Favicon:
Een favicon is de kleine afbeelding naast uw website URL.
Aanbevolen afmetingen: 16x16 pixels of 32x32 pixels.
Logo:
De afbeelding die bovenaan de pagina wordt getoond. Maximum breedte
is 1140 pixels.
Aanbevolen afmetingen: 1140x50 pixels.
Logo mobile/tablet:
De afbeelding die bovenaan de pagina wordt getoond op mobiele devices
en tablets. Upload hier een kleinere afbeelding zodat het leesbaar blijft
voor bezoekers.

02. Top Header
Tekstkleur:
Stel de kleur in van de tekst in de top header.
Achtergrondkleur:
Stel de achtergrondkleur in van de top header.

03. Navigation
Tekstkleur:
Stel de kleur in van de tekst in het menu.
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Achtergrondkleur:
Stel de achtergrondkleur in van het menu.
Hide lines:
Activeer deze optie als u de stippellijntjes in het menu niet wilt tonen.

04. Headlines
Achtergrondkleur:
Stel de achtergrondkleur in van de headlines-sectie. Het is aanbevolen om
de headlines in kleur te laten overlopen in deze achtergrondkleur.
Aanbevolen afmetingen headlines: 1170 x 400 pixels.

05. Tekst homepage:
Tekstkleur:
Stel de kleur in van de tekst op de homepagina (onder de slider).
Achtergrondkleur:
Stel de achtergrondkleur in van het tekstgedeelte op de homepage (onder
de slider).

06. Homepage products section
Tekstkleur:
Stel de kleur in van de tekst in de products-sectie op de homepagina.
Achtergrondkleur:
Stel de achtergrondkleur in van de products-sectie op de homepagina.
Background texture:
Stel een textuur in voor de products-sectie op de homepagina, wanneer u
‘geen textuur’ selecteert wordt de achtergrondkleur gebruikt.
Note: Deze textuur of achtergrondkleur wordt ook gebruikt op de andere
pagina’s voor de tussenbanner.
Banner:
Upload een afbeelding die wordt getoond in de products-sectie op de
homepagina. Maximale breedte is 263 pixels.
Koppeling Banner:
Vul hier een link in die deze afbeelding mee moet meekrijgen.

Banner verbergen:
Activeer deze optie als u de banner niet wilt tonen.

07. Categorie sectie homepage
Verberg categorie sectie homepage:
Activeer deze optie als u de gehele sectie niet wilt tonen.

08. Promobanner
Achtergrondkleur:
Stel de achtergrondkleur in van de promobanner-sectie. Het is aanbevolen
om de promobanner in kleur te laten overlopen in deze achtergrondkleur.
Promobanner:
Upload een afbeelding die wordt getoond in de promobanner-sectie.
Aanbevolen afmetingen: 630x45 pixels.
Promobanner link:
Vul hier een link in die deze promobanner mee moet meekrijgen.
Promobanner verbergen:
Activeer deze optie als u de promobanner niet wilt tonen.

09. Footer
Thema:
Kies het thema ‘Licht’ als u een lichte achtergrondkleur kiest.
Kies het thema ‘Donker’ als u een donkere achtergrondkleur kiest.
Achtergrondkleur:
Stel de achtergrondkleur in van de footer.
Tekstkleur:
Stel de kleur in van de tekst in de footer.
Nieuwsbrief verbergen:
Activeer deze optie als u de ‘nieuwsbrief-inschrijf-mogelijkheid’ niet wilt
tonen.
Opmerking: Als u deze optie activeert, zal de uitgelicht-afbeelding 2x zo
groot worden.
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Uitgelicht:
Upload een afbeelding die wordt getoond in de footer.
Uitgelicht link:
Vul hier een link in die deze afbeelding mee moet meekrijgen.
Uitgelicht titel:
Vul hier een titel in die boven deze afbeelding getoond zal worden.

10.

Copyright balk:

RSS feed verbergen:
Activeer deze optie als u de RSS feed niet wilt tonen.

11. Products
Achtergrondkleur acties:
Stel de achtergrondkleur in van de balk, die onder de producten wordt
getoond.
Tekstkleur:
Stel de kleur in van de tekst in de balk, die onder de producten wordt
getoond.

12.In winkelwagen button
Achtergrondkleur:
Stel de achtergrondkleur in van de ‘in-winkelwagenbutton’.
Tekstkleur:
Stel de tekstkleur in van de ‘in-winkelwagenbutton’.
Tekstkleur hover:
Stel de tekstkleur in van de ‘in-winkelwagenbutton’ wanneer er met de
muis overheen gegaan wordt.
Opmerking: De achtergrondkleur van de ‘in-winkelwagenbutton’ verandert
in de ‘Hover color’ die in te stellen is bij ‘01. Algemeen’.

13.Instellingen
Populaire producten verbergen:
Activeer deze optie als u de top 3 meest bekeken producten op de
homepagina niet wilt tonen.

Tags verbergen:
Activeer deze optie als u de tags op de homepagina niet wilt tonen.
Verberg sale label:
Activeer deze optie als u het automatisch gegenereerd sale label niet wilt
tonen. (normaal wordt deze getoond wanneer er een oude prijs is).
Verberg recente berichten:
Activeer deze optie als u recente blog-posts op de homepagina niet wilt
tonen.
Hide product hover:
Activeer deze optie als u niet wilt, dat wanneer er met de muis over een
product gegaan wordt, de tweede afbeelding automatisch wordt getoond.
Verberg merken in het menu:
Activeer deze optie als u de knop ‘merken’ niet in het menu wilt tonen.
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Contact
Contactgegevens DGSolutions:
Telefoon: 00316 39 84 19 53
Mail: support@dgsolutions.nl
Website: www.dgsolutions.nl
Heeft u hulp nodig met het thema of wilt u bijvoorbeeld aanpassingen in
het design? Mail: support@dgsolutions.nl
Contact information DGSolutions:
Phone: 00316 39 84 19 53
Mail: support@dgsolutions.nl
Website: www.dgsolutions.nl
Do you need help with the theme or do you want some changes in the
design? Mail: support@dgsolutions.nl
*Support in English or Dutch

Disclaimer
All persons who have access to and who use this documentation of
DGSolutions irrespective of purpose, agree to abide by the rules set out
below.
DGSolutions takes every possible care concerning the information
contained in this documentation. It is possible, however, that the
documentation contains inaccuracies and errors.
DGSolutions accepts no responsibility whatsoever for damage pursuant to
the use or incompleteness of information published in this documentation,
nor for problems caused by the use or propagation of information.
DGSolutions accepts no responsibility for loss, privation of income or
enjoyment of life pursuant to the use or propagation of information or to
technical deficiencies.

