PIKAOHJE TEKSTIN, KUVIEN JA IKONEIDEN PÄIVITYKSEEN
1.

Avaa selain, mitä käytät. Suosittelemme: Chrome, Safari, Firefox, Edge.

2. Kirjoita osoiterivillesi domainisi ja sen jälkeen /wp-admin ja siirry näin kirjautumissivulle.
Esim. yritys. /wp-admin
3. Kirjoita sähköpostitse saamasi tunnukset ja kirjaudu sisään. Selaimeen avautuu
WordPress:in Dashboard, ks. Kuva alla.

4. Vasemmassa laidassa on valikko mustalla taustalla. Valitse sieltä Pages.
5. Selaimeen avautuu sivuvalikko. Näet sivun Home, joka on sinun kotisivusi. Vie hiiri Home-

fi

sanan päälle ja sen alle tulee valikko, josta löytyy Edit with Elementor. Klikkaa sitä.

6. Selaimeen avautuu Elementorin editori.

TEKSTIN EDITOINTI
Klikkaa tekstiä, minkä haluat edioita. Vasempaan reunaa vaihtuu tekstiä koskeva
editointikenttä. Siitä löydät editoitavan tekstin eli voit kirjoittaa nykyisen tekstin olemassa
olevan tilanne. Muutoksen näet heti vieressä olevassa editornäytössä.

KUVAN EDITOINTI
Liiku editorinäytössä kuvan kohdalle ja klikkaa sitä. Vasempaan laitaan ilmestyy kuvan editorikenttä.
Klikkaa kuvaa ja kuvapankki aukeaa. Tuo ensin kuva, jota haluat käyttää mediapankkiin. Helpoiten se
onnistuu raahaamalla kuva mediapankin alueelle. (huom. Kuva pitää käsitelllä oikean muotoiseksi ja
riittävän pieneksi ennen käyttöä. Lisätietoa voi pyytää muilta verkkosivun päivittäijiltä). Kun kuva on
mediapankissa, valitse kyseinen kuva klikkaamalla sitä ja sen jälkeen syötä kuva sivulle klikkamalla oikeassa
alakulmassa olevaa Insert Media -nappia. Palaat automaattisesti sivulla ja kuva on vaihtunut uudeksi.

IKONIN EDITOINTI
Ikonin päivitys tapahtuu hyvin samalla tavalla kuin kuvan päivitys. Valitse ensin ikoni, jonka haluat päivittää.
Vasempaan laitaan avautuu ikonin editointikenttä. Klikkaa ikonia ja selaimeen avautuu valikoima erilaisia
ikoneita. Valitse, mitä haluat käyttää ja klikkaa nappia Insert.

MUUTOSTEN ESIKATSELU JA JULKAISU
Kun olet tehnyt muutoksen, haluat ehkä esikatsella muutosta ennen sen julkaisua kaiken kansan nähtäväksi.
Varsinkin isoimmissa päivityksissä on vielä hyvä tarkistaa, miltä sivu näyttää.
Editointikentän alareunassa on rivi ikoneita. Vihreän napin vasemmalla puolella on silmän kuva. Kun klikkaat
silmään, selaimeen aukeaa uusi ikkuna, josta näet sivun ja siihen tekemäsi muutokset. Tämän näet vain sinä.
Kun olet tyytyväinen muutokseesi, klikkaa viereistä vihreää nappia Update. Kun klikkaat tätä, tekemäsi
muutokset ovat julkisia ja kaikkien nähtävillä.
Julkaisunappi toimii kuten tallennus. Jos et paina Update-nappia ja poistut sivulta, tekemäsi muutokset
häviävät.

SUOSITTELEMME
Jos haluat hoitaa itse sivustosi päivitykset, suosittelemme katsomaan Elementorin omat selkeät
opastusvideot. Näiden avulla ymmärrät paremmin Elementorin logiikan.
Kurssi: https://www.youtube.com/watch?v=icTcREd1tAg&list=PLZyp9H25CboE6dhe7MnUxUdp4zU7OsNSe
Päivittäminen: https://www.youtube.com/watch?v=4G3YjWnQE-o

DEMO-3 KOTISIVUN LISÄOHJEET
Kun haluat päästä Elementor-editorista takaisin WordPressin puolelle, klikkaa hampurilaisvalikkoa
vasemmassa yläkulmassa. Sen alta avatuu valikko, josta klikkaamalla Exit to Dashboard pääset takaisin
WordPress-hallintapaneeliin.

Kun käytössäsi on Demo3-kotisivut, pääset päivittämään toista sivua valitsemalla WordPress-valikosta
Pages. Siirrä hiirtäsi sen sinun nimen päälle, jota haluat editoida. Alle ilmestyy Edit with Elementor -linkki.
Siitä pääset editoimaan kyseistä sivua.

