
4x4help.eu liikmete registreerimise juhend. 
Registreerimiseks leiad vastava nupu [LIITU] lehe ülaääres 

* Tärnidega väljad on kohustuslikud.  

 

Saad määrata, kas sind näidatakse lehel või 
mitte. 
Märgi siia linnuke. Kui kunagi hiljem soovid 
ennast mingil põhjusel ajutiselt mitteaktiivseks 
teha, siis logi sisse oma profiili ja eemalda 
linnuke. 
Lehelt „vormi“ kaudu saadetud teated jõuavad 
sinuni ka siis, kui oled mitteaktiivne. 

 

Kasutajanimi saab sinu profiili sisselogimise 
nimeks. See peab olema unikaalne. Kui sinu 
soovitud kasutajanimi on juba võetud, annab 
registreerimise leht sellest teda. 
Ei kuvata lehel ega profiilis. Kuvatakse profiili 
aadressiribal 

 

Sisesta oma eesnimi. 
Kuvatakse lehel ja profiilis. 

 

Sisesta oma e-posti aadress. Kui sa ei soovi, et 
seda avalikult näidatakse, jäta vastavasse 
lahtrisse linnuke alles ja seda ei kuvata kuskil. 
E-posti aadressi saab kasutada ka sisselogimisel 
kasutajanimena. 
Kui eemaldad linnukse, siis kuvatakse lehel 
ikoonina ja profiilis. 

 

Vali parool. 
Parool peab olema vähemalt 5 märki pikk. 

 

Sisesta telefoni number ilma suunakoodi ja 
tühikuteta. Näiteks: 5556666 
Kuvatakse lehel ja profiilis. 

 

Märgi päevad ja/või kellaajad millal sulle 
helistada võib. Saab sisestada vabatekstina aga 
ühtsuse huvides ja, et info lehel vastavasse 
lahtrisse ära mahuks, toon mõned võimalikud 
vormingu näited: 
24H, 7-23, E-R 24H, L-P 10-01 ... jne. 
Kuvatakse lehel ja profiilis. 

 

Vali eelmääratud loetelust maakond. Saad valida 
üks või mitu. Kui vähegi võimalik, ära vali üle 
kahe maakonna! NB! Harjumaa on jaotatud 
kaheks, Ida-  ja Lääne-Harjumaa. 
Kuvatakse lehel ja profiilis. 

 

Saad vabatekstina kirjutada oma täpsema 
asukoha kus sina või su auto tavaliselt asub. 
Näiteks: Viimsi, Otepää ... jne. 
Kuvatakse lehel ja profiilis. 



 

Vali üks või mitu sõiduki klassi. 
Klasside tähendused on: 
VINTSITA – maastur ilma vintsita 
VINTSIGA – maastur vintsiga 
ATV – ATV-d 
SPETS – spetsiaal- ja rasketehnika (traktor, 
kraana, 6×6 jne.) 
NB! Kui sa märgid enda profiili SPETS klassi 
sõiduki, siis kindlasti lisa kirjeldusse millega 
täpsemalt tegu on! 
Kuvatakse lehel ja profiilis 

 

Hea kui sa leiad mõne pildi oma sõidukist (või 
iseendast) ja selle profiilipildiks lisad. See ei ole 
kohustuslik aga lehe kujunduse huvides väga 
tungivalt soovituslik  
Pildi max. suurus 8MB. 
Kuvatakse lehel ja profiilis. 

 

Vabas vormis tekstiväli kuhu saad lisada lisainfot 
oma sõiduki varustuse või enda kohta. 
Kuvatakse ainult profiilis. 

 

Soovikorral võid lisada viited oma Facebooki või 
veebilehele.  
Kuvatakse lehel ikoonina ja profiilis 

 

Rämpspostirobotite kaitseks. Märgi kastikesse 
linnuke. Kui süsteem ei ole kindel, kas tegemist 
on roboti või inimesega, siis võidakse esitada ka 
lisaküsimus. 

 

Peale registreerimist saadetakse 4x4help.eu haldurile e-posti teel teavitus 
andmete ülevaatamiseks ja kasutajakonto kinnitamiseks. 
Haldur teeb seda 24h jooksul. 

Peale konto kinnitamist kuvatakse sinu info lehel ning sul on võimalik sisse 
logida oma andmete muutmiseks. 

  



Näide kuidas kuvatakse andmeid põhilehel ja profiilivaates.

  

 

 

Lisaküsimused: margus@4x4help.eu 
 
 


