Så skapar du ett Disquskonto
För att kunna kommentera och ta aktiv del i diskussioner på vår nya hemsida måste du
registrera ett så kallat Disquskonto. Då gör du så här:
Gå till valfri artikel på vår hemsida och bläddra längst ner, se bild nedan.

Bild 1. Så här kan det se ut längst ner på en sida.

Klicka därefter på Login (till höger i bilden ovan) så öppnas en meny (se bild nedan).

Bild 2. I menyn som öppnas klickar du på Disqus.

Om du redan har ett Disquskonto loggar du bara in och då är du klar. Bara att börja
kommentera och ta del i diskussioner.

Bild 3. Alla dessa val.

Har du inget konto fortsätter du med att fylla i dina uppgifter. Klicka först på ”Need an
account?” enligt bild nedan.

Bild 4. Om du inte redan har ett Disquskonto måste du starta ett.

När du klickat på ”Need an account?” öppnas ett nytt fönster där du fyller i dina uppgifter.

Bild 5. Här väljer du användarnamn (NAME).

Fyll i ditt önskade användarnamn, din e-postadress och ditt lösenord (hitta på ett eget). Du
måste sedan tala om att du inte är en robot (kryssa i rutan där).

Bild 6. Här har du valt användarnamn och dessutom talat om att du är människa.

Du ska sedan kryssa i minst de två första alternativen (vilket handlar om att du accepterar
villkoren för att använda Disqus samt att du godkänner att Disqus använder dina
personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten).

Bild 7. Nu är det snart klart.

Nu måste du (av någon outgrundlig anledning) godkänna de två senaste alternativen igen. Vi
tror att det kallas för ”bugg”.

Bild 8. Kryssa i de två första rutorna (igen) och fortsätt genom att klicka på
”Proceed”.

Nu ska den stora mörkblå rutan ovanför försvinna och ersättas av en mindre ljusblå ruta
enligt bild nedan.

Bild 9. Nästa steg är att verifiera ditt e-postkonto.

Leta efter ett mail från Disqus i din inkorg. Glöm inte att kolla i skräpposten också.
Observera att det kan ta någon eller några minuter innan det dyker upp!

Bild 10. Så här ser det ut i min inkorg (men det beror på vilket program man
använder).

Öppna mailet från Disqus och klicka på knappen ”Verify <din e-postadress>”.

Bild 11. Sista steget innan du är klar!

Nu är du med stor sannolikhet klar att börja kommentera på Classic Motor (och andra sajter
som använder Disqus som tjänst).

Bild 12. Äntligen! Nu återstår bara att klicka på ”Login”.
Välkommen in i diskussionen och till kommentarsfälten.

