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Ten szablon ma Asystę Techniczną 

Asysta to szereg usług dodatkowych, które mają na celu zapewnić prawidłowe działanie 

Twojego sklepu przez cały rok. W ramach Asysty Technicznej otrzymujesz:  

• aktualizacje szablonu z dostosowaniami do ukazujących się nowych wersji 

Shoper/eSklep,  

• dostęp do Pomocy Technicznej  

• dostęp do Kreatora Gadżetów.  

Asystę na szablon otrzymujesz w ramach zakupu tego szablonu. Asysta jest ważna cały rok 

z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata. 

 

Korzystaj z Kreatora Gadżetów 

Kreator jest to narzędzie CMS służące do szybkiego i łatwego konfigurowania gadżetów 

szablonu takich jak np. siatka banerów czy informacje w nagłówku. Dzięki niemu, na 

podstawie własnych preferencji, wygenerujesz kod HTML, który wystarczy skopiować i 

wkleić do modułu w sklepie. To rozwiązanie znacząco ułatwia i przyspiesza personalizację 

sklepu. 

 

Aktualizuj swój szablon 

Niektóre funkcjonalności szablonu pojawiają się od konkretnych jego wersji. Upewnij się, że 

w sklepie masz najnowszą (najwyższą) wersję aby móc w pełni wykorzystać potencjał 

Cameleon-a. Numer wersji szablonu sprawdzisz na stronie głównej swojego sklepu 

wskazując kursorem na „Styl graficzny ShopGadget.pl”. Wyświetli się informacja o nazwie 

szablonu i jego wersji. Brak takiej informacji oznacza wersję 1.x.  

Jeśli jest taka potrzeba zleć bezpłatną aktualizację Twojego szablonu w Panelu Klienta 

ShopGadget.pl. 

 

Zobacz również nasze aplikacje App Store 

Już ponad 3000 właścicieli sklepów przekonało się o skuteczności naszych rozwiązań. 

Jesteśmy od 2009 roku producentem aplikacji i szablonów graficznych.  

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą na www.shopgadget.pl.    

http://www.shopgadget.pl/
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Wstęp 

Szablon Cameleon jest oparty o standardowy szablon RWD platformy Shoper/eSklep dla 

lepszej kompatybilności. Możliwość ustawiania i konfiguracji modułów na poszczególnych 

stronach sklepu jest standardowa i przy ich ustawieniu należy korzystać z instrukcji obsługi 

dostępnych na stronie producenta platformy. Poniższa instrukcja objaśnia charakterystyczne 

dla Cameleona funkcje, które nie są dostępne w standardowym szablonie RWD lub 

zmieniają ich standardowe działanie. 

Aktualne informacje o szablonie znajdziesz na www.shopgadget.pl 

Do edycji zawartości w szablonie Cameleon wymagana jest znajomość podstawowych 

funkcji zarządzania treścią. Zanim przejdziesz dalej zapoznaj się z poniższymi 

samouczkami: 

Dla platformy Shoper: 

https://www.shoper.pl/help/sekcja/konfiguracja/konfiguracja-wyglad/ 

Dla platformy eSklep: 

https://pomoc.home.pl/section/esklep/modyfikacja-wygladu 

UWAGA: Szablon nie posiada wsparcia dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer 

ponieważ jest on przestarzałą przeglądarką nieobsługującą najnowszych standardów i nie 

jest wspierany już przez samą firmę Microsoft ® Corp. Microsoft zaleca stosowanie 

przeglądarki Edge. 
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Menu kurtynowe 

Funkcjonowanie 

Standardowe menu główne jest wyświetlane jako kurtyna zawierająca 6 kolumn kategorii. 

Wysokość kurtyny nie przekracza wysokości okna a jeśli zawartość będzie większa, 

wówczas pojawi się scrollbar umożliwiający przewinięcie treści wewnątrz kurtyny. 

Dla zachowania optymalnego efektu wizualnego drzewo kategorii jest wyświetlane z 

maksymalnie 3 poziomowym zagłębieniem. Kategorie znajdujące się na poziomie 3 są 

dodatkowo przycinane do 3 widocznych linków natomiast kolejne wyświetlą się po 

najechaniu na opcję "więcej". 

Na poniższym rysunku przedstawione jest przykładowa kurtyna: 

 

Menu może być również rozszerzone za pomocą aplikacji "Kategorie obrazkowe" dostępnej 

w App Store. Szczegóły na ten temat znajdziesz w rozdziale "Enhancement Apps – 

rozszerzenia przez aplikacje > Kategorie obrazkowe". 

 

Promocje i nowości 

Menu kurtynowe zostało wzbogacone o kurtynę nowości i promocji zawierającą maksymalnie 

5 produktów oraz baner. Aby kurtyna była widoczna należy: 

1. Przejść do "Nagłówek i stopka" (dla ułatwienia skorzystaj z wyszukiwarki w nagłówku 

panelu administracyjnego). 
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2. W sekcji "Nagłówek" kliknij "dodaj link". 

3. W wyświetlonej liście wybierz "Promocje" / "Nowości". 

4. Kliknij "Dodaj". 

Aby wymienić baner promocji / nowości należy: 

1. Przejść do edycji stylu graficznego Cameleon (prawdopodobnie Twój aktywny styl 

graficzny) 

2. W zakładce "Pliki graficzne" odnajdź: 

◦ new_image.jpg – baner w kurtynie nowości 

◦ promo_image.jpg – baner w kurtynie promocji 

3. Przejdź do edycji wybranego baneru, ikona 

4. Kliknij w pole "Nowy obraz" i załaduj z dysku swojego komputera grafikę. 

UWAGA: zaślepka dostarczona wraz z szablonem ma wymiary 300x300px – są to 

poglądowe wymiary. W praktyce należy zachować jedynie szerokość 300px natomiast 

wysokość możesz dobrać stosownie do swoich potrzeb metodą prób i błędów. 

5. Kliknij "Zapisz". 
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Zmiany w standardowych elementach Shoper 

Waluty i języki 

Standardowe moduły języków i walut są wykorzystane do rozszerzenia nagłówka. Oznacza 

to że niezależnie od umiejscowienia tychże modułów ich pozycja zostanie wymuszona w 

nagłówku. 

 

Aktywacja opcji językowych oraz walut jest realizowana poprzez standardowe mechanizmy 

platformy tj. W ustawieniach regionalnych należy aktywować wybrane języki i/lub waluty a 

następnie w aktywnym stylu graficznym należy "wyciągnąć" odpowiedni moduł. Przeciągając 

moduł do układu zalecamy aby umieścić go w dolnej części kolumny środkowej. Moduły 

powinny znaleźć się we wszystkich aktywnych typach układu. 
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UWAGA: Jeśli chcesz skorzystać z opcji językowych upewnij się że wszystkie elementy 

sklepu są przetłumaczone w wybranym języku. Najistotniejsze elementy które należy 

sprawdzić to Produkty, Kategorie, Strony informacyjne, Frazy, Menu i stopka, Moduły 

aktywnego stylu graficznego. Każdy z tych elementów powinien mieć swój odpowiednik w 

języku tłumaczenia. Brak odpowiednika będzie skutkował pustą zawartością frontu po 

przełączeniu języka przez Twojego klienta. Szczegółowe informacje dot. tego zagadnienia 

dostępne są w Centrum Pomocy Twojego sklepu. 
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Gadżety i Kreatory Gadżetów 

Niektóre Gadżety bazują na standardowej funkcjonalności "Moduł użytkownika" w 

Shoper/eSklep gdzie należy umieścić statyczny kod HTML o określonej strukturze oraz 

odpowiednie HTML ID. W szablonie Cameleon oba te elementy można uzyskać poprzez 

"Kreator Gadżetów". 

 

 

Za jego pomocą w prosty sposób można wygenerować spersonalizowaną treść. Aby 

skorzystać z kreatora należy: 

1. Zalogować się na swoje konto w serwisie ShopGadget.pl. 

2. Przejść do "Moja półka". 

3. Na liście odnaleźć zakupiony szablon Cameleon. 

4. Skorzystać z opcji "Kreator Gadżetów". 

Instrukcja dot. osadzenia wygenerowanej zawartości dostępna jest w poszczególnych 

kreatorach. 

UWAGA: Kreator gadżetów dostępny jest jedynie dla szablonu z aktywną Asystą 

Techniczną. Jeżeli nie masz już dostępu do kreatorów możesz edytować zawartość 

modułów bezpośrednio poprzez panel administracyjny swojego sklepu. W tej sytuacji 

wprowadzenie zmian polega na edycji kodu HTML dlatego wymagana jest podstawowa 

znajomość tego języka. 
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UWAGA: część modułów wymaga podania adresu URL do grafik. Jeśli nie wiesz w jaki 

sposób uzyskać te adresy skorzystaj z instrukcji dot. wgrywania obrazka do sklepu – 

załącznik A do instrukcji. 

Karuzela zdjęć produktu 

Szablon posiada mechanizm wyświetlania rotowanych zdjęć produktu w jego miniaturze. 

Efekt będzie widoczny na listach (produkty polecane na str. głównej oraz lista produktów w 

kategorii) i w standardowych modułach produktowych. Standardowo karuzela będzie się 

składała z maksymalnie pięciu pierwszych zdjęć produktu wyświetlanych w nieskończonej 

pętli. 

Szybki podgląd produktu 

Szablon posiada możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji dot. produktu z poziomu 

listy. 

UWAGA: funkcjonalność jest widoczna tylko na listach (produkty polecane na str. głównej 

oraz lista produktów w kategorii) w trybie galerii. Funkcjonalność nie jest widoczna na 

urządzeniach mobilnych. 

Rozwijany moduł menu 

Standardowy Moduł menu wyświetlający listę kategorii został rozszerzony o dynamiczne 

doładowanie kategorii przez Front Api. Dzięki temu każda kategoria posiadająca swoje 

podkategorie może być rozwinięta przez użytkownika w dowolnym momencie. 

UWAGA: Włączenie wyświetlania ilości produktów w kategorii może spowolnić działanie 

modułu. 

Informacja w nagłówku 

Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów. 

Gadżet rozszerzający nagłówek o podstawowe dane kontaktowe. Wpisany telefon oraz email 

są klikalne. Moduł powinien znaleźć się we wszystkich aktywnych typach układu w dolnej 

części kolumny środkowej. 

Informacja w stopce 

Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów. 

Gadżet rozszerzający standardową stopkę. Za jego pomocą możesz dodać niestandardową 

kolumnę w której, po za krótkim tekstem, możesz zamieścić podstawowe dane kontaktowe 
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takie jak email lub telefon (oba elementy klikalne). Dodatkowo moduł zawiera formularz z 

zapisem do newslettera. 

Moduł powinien znaleźć się we wszystkich aktywnych typach układu w dolnej części kolumny 

środkowej. 

Siatka banerów 

Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów. 

Gadżet wyświetlający 7 banerów w układzie nieregularnej siatki. Za jego pomocą można w 

efektowny sposób zaprezentować np. wybrane kategorie, ofertę sezonową lub nową 

kolekcję. Możesz dodać do swojego stylu kilka tego typu modułów. 

Siatka banerów jest widoczna tylko w obszarach pełnej szerokości ekranu tj. poniżej 

nagłówka oraz powyżej stopki. Dzięki temu zachowany jest optymalny efekt prezentacji 

treści. 

Poniższy schemat poglądowy układu ułatwi Ci dobranie wielkości poszczególnych banerów: 

 

Slider Cameleon 

Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów. 

Gadżet przeznaczony do prezentacji maksymalnie 6-ciu banerów z efektem przenikania w 

zależności od wskazanej strefy. Stanowi on doskonałą alternatywę dla popularnych sliderów. 

Zalecana szerokość grafiki to 1920px. Wysokość może być dowolna, dobrana do zawartości 

baneru, z tym że wszystkie grafiki banerów muszą mieć takie same wymiary. 
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Gadżet jest wyświetlany tylko w obszarach pełnej szerokości ekranu tj. poniżej nagłówka 

oraz powyżej stopki. 

Baner parallax 

Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów. 

Gadżet wyświetlający baner z efektem parallax z możliwością linkowania. Za jego pomocą 

możesz efektownie zaprezentować baner reklamowy i przekierować użytkownika na 

wybraną podstronę lub stworzyć elegancki separator pomiędzy innymi modułami. Możesz 

dodać kilka modułów tego rodzaju w swoim sklepie. 

Zalecane wymiary obrazka w domyślnej formie modułu wynoszą 1920x1200px. 

Informacje o sklepie 

Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów. 

Gadżet informacyjny przeznaczony do estetycznej prezentacji grafiki oraz bloku tekstowego 

w układzie horyzontalnym. Możesz go wykorzystać aby wstawić krótką charakterystykę 

swojego sklepu (tekst SEO) lub inne treści reklamowe. 

W panelu administracyjnym swojego sklepu możesz utworzyć kilka modułów tego typu. 

Moduł jest widoczny w obszarach o pełnej szerokości ekranu tj. poniżej nagłówka oraz 

powyżej stopki. 

Zalecana szerokość baneru to 960px. Wysokość należy dobrać metodą prób i błędów w 

zależności od treści opisowej. Grafika wyświetlana w module jest kadrowana i skalowana 

względem środka, tak aby zakrywała całą prawą (lub lewą w zależności od aranżacji) stronę 

modułu na całej jego wysokości. Natomiast wysokość jest zależna od części tekstowej 

dlatego nie jest stała. Aby dobrać jej wartość należy manipulować szerokością okna 

przeglądarki i sprawdzić jaka jest maksymalna wysokość modułu. Dodatkowo projektując 

baner należy pamiętać aby jego kompozycja pozwalała na bezpieczne obcinanie 

zewnętrznych obszarów. Sedno kompozycji powinno znajdować się w centrum grafiki. 

Zakładki modułowe 

Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów. 

Gadżet pozwalający na przełączanie między standardowymi modułami produktowymi. Dzięki 

niemu prezentacja poszczególnych ofert staje się bardziej kompaktowa. W domyślnej formie 

moduł pozwala na przełączanie między Promocjami, Nowościami a Bestsellerami. 
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Do działania modułu konieczne jest aby w konfiguracji obok zakładek były również aktywne 

standardowe moduły Promocji, nowości oraz Bestsellerów. 

Baner Wideo 

Do wprowadzania zmian w tym gadżecie użyj Kreatora Gadżetów. 

Baner Wideo to element w którym materiał filmowy stanowi tło do informacji tekstowej, np. 

przyciągającego uwagę powitania na stronie głównej. Najlepszy efekt osiągniesz 

umieszczając go w strefie o pełnej szerokości ekranu. 

Wideo zostanie wyświetlone na urządzeniach typu desktop w przeglądarkach Chrome, 

Firefox i Edge. Na urządzeniach mobilnych lub w innych przypadkach, gdzie wideo nie może 

być załadowane, zostanie wyświetlony zastępczy obrazek. 
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Enhancement Apps™ (EA) – rozszerzenia aplikacji App Store 

Technologia Enhancement Apps umożliwia łączenie naszych szablonów oraz naszych 

aplikacji. Łącząc szablon Cameleon oraz poniższe aplikacje otrzymujesz bonusowe 

funkcjonalności. 

Skrócony Koszyk 

Szablon posiada wsparcie dla aplikacji Skrócony koszyk zakupowy. Jeżeli aplikacja jest 

aktywna to w połączeniu z szablonem, uzyskamy nowy wygląd pierwszego kroku 

zakupowego. Lista produktów będzie podążała po lewej stronie przy przewijaniu natomiast 

po prawej, widoczne będą opcje dostawy, płatności oraz sekcje z danymi do zamówienia 

wraz z podsumowaniem. Dodatkowo jeśli na stronie koszyka osadzona jest aplikacja 

Powiązane w koszyku to zostanie ona wyświetlona tuż przed podsumowaniem. 
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Powiązanie w koszyku 

Szablon umożliwia wyświetlenie aplikacji w niestandardowym miejscu na ekranie koszyka tj. 

Pomiędzy listą zakupów a formami dostawy i  płatności. Aby to osiągnąć należy: 

1. Przejść do konfiguracji Powiązanych w koszyku "Aplikacje -> Moje aplikacje". 

2. W polu "Html ID modułu" wpisać "cameleon-basket-ext" i zapisać zmiany 

3. Przejść do edycji układu modułów w stylu Cameleon (prawdopodobnie Twój aktywny 

styl graficzny) 

4. Dodać nowy "Moduł użytkownika" 

5. W polu "Tytuł" wpisz dowolny tekst 

6. Pole "Obramowanie" zaznacz na "Tak" 

7. W pole "HTML ID" wpisz "cameleon-basket-ext" i kliknij "Zapisz i wróć do listy". 

8. Następnie przejdź do układu koszyka i z dostępnych modułów wyciągnij nowo 

utworzony moduł do dolnej części środkowej kolumny. 

9. Zapisz zmiany 

Sugestie wyszukiwarki 

Aktywowanie aplikacji sprawia że po kliknięciu w pole wyszukiwarki nagłówka jest ono 

rozciągane na cały nagłówek. W połączeniu z kurtynowym wyświetlaniem podpowiedzi daje 

to efektowny i przejrzysty układ. 

Kategorie obrazkowe 

W połączeniu z tą aplikacją szablon wyświetla automatycznie kategorie obrazkowe w menu 

kurtynowym. Układ zawartości kurtyny jest zmieniany na 4 kolumny kategorii oraz na 

kolumnę zarezerwowaną dla zdjęcia. Najechanie na link do kategorii produktów sprawi że 

obrazek zostanie dynamicznie podmieniony. Jeżeli kategoria nie posiada swojego zdjęcia, 

wówczas zostanie wyświetlone logo sklepu. Zdjęcie kategorii jest nieruchome względem 

przewijana zawartości kurtyny (tzw. sticky position). 
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Dzięki szablonowi dostępna jest nowa forma wyświetlania kategorii w formie modułu. Kafel 

kategorii posiadający listę podkategorii jest poszerzany na dwie kolumny a wewnątrz, po 

lewej stronie wyświetlane jest zdjęcie, natomiast po prawej, nazwa i lista podkategorii. Dzięki 

temu podkategorie są widoczne od razu bez rozwijania listy. 
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Pozostałe informacje 

Kolory szablonu i czcionki 

Kolory można ustawić korzystając ze standardowego narzędzia „Edytor stylu”. 

Najważniejsze elementy, których można zmienić kolor i standardowa paleta barw szablonu 

Cameleon: 

• Tło stopki, tło nagłówków modułów w kolumnach 

Ustawienie „Kolor tła”:    domyślnie: #29231C 

• Kolor przycisków, akcenty, podświetlenia 

Ustawienie „Kolor główny”:   domyślnie: #0090D9 

• Kolor tekstu 

Ustawienie „Kolor fontów”:   domyślnie: #111111 

• Kolor podświetlenia odnośników 

Ustawienie „Kolor linków”:   domyślnie: #00d92b 

Inne ustawienia edytora (czcionki, wielkości, etc) nie są brane pod uwagę przez Szablon. 

Tło szablonu 

W szablonie jest możliwość ustawienia grafiki w tle szablonu. Standardowo jest ona  

wyrównana do prawego górnego rogu okna i przesuwa się razem z przewijaniem zawartości. 

Przed wymianą zalecamy przygotować ją w odpowiedni sposób: 

• grafika powinna przechodzić łagodnie do koloru białego w kierunku lewej i dolnej 

krawędzi  ponieważ jest zawsze wyświetlana na białym kolorze. 

• wymiary domyślnej grafiki to 935x1013px 

Aby wymienić grafikę tła należy: 

1. Przejść do edycji stylu graficznego Cameleon (prawdopodobnie Twój aktywny styl 

graficzny) 

2. W zakładce "Pliki graficzne" odnajdź body_bg.jpg 

3. Przejdź do edycji pliku, ikona 

4. Kliknij w pole "Nowy obraz" i załaduj z dysku swojego komputera grafikę. 

5. Kliknij "Zapisz" 
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Slider (suwak) 

W szablonie można umieszczać slidery korzystając ze standardowego modułu „Slider 

(suwak)”. W celu najlepszej prezentacji grafik w sliderze należy posługiwać się poniższymi 

wytycznymi: 

Podczas projektowania grafik do slidera należy przyjąć rozdzielczość ekranu 1920px 

(najwyższa powszechnie używana rozdzielczość). W zależności od tego gdzie slider będzie 

umiejscowiony na stronie sklepu należy tworzyć grafiki o szerokościach opisanych na 

diagramie poniżej - wartość „max sz.”. Wysokość jest dowolna. 

Wszystkie grafiki w tym samym (w jednym) sliderze muszą mieć taką samą szerokość i taką 

samą wysokość. 
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Optymalizacja i wydajność 

Narzędzia raportujące (Google PageSpeed Insight) 

PageSpeed Insights i inne narzędzia tego typu, pozwalają na wygenerowanie raportu z 

informacjami o szybkości działania i optymalizacji strony. Na wynik ten ma wpływ wiele 

czynników i zależności, takich jak: ilość kategorii, układ i rodzaj treści, ilość i wielkość 

obrazków (produktów, banerów), integracje zewnętrzne i aplikacje, chwilowe obciążenie 

sieci, serwera itp. Jednym z wielu takich czynników jest również szablon – jego kod CSS i 

JS. 

Szablon Cameleon został specjalnie zoptymalizowany pod kątem PSI w ten sposób, aby 

ewentualnie straty w punktacji były jak najmniejsze przy zachowaniu wyglądu i 

funkcjonalności, które oferuje ten szablon. Technicznie niemożliwe jest aby całkowicie 

wyeliminować wpływ szablonu na wynik, a ten będzie inny dla każdego sklepu w którym 

zostanie użyty szablon. Brak określonego wyniku nie jest defektem szablonu. 
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Pomoc Techniczna 

Wszelkie zauważone defekty szablonu zgłaszaj poprzez Centrum Pomocy ShopGadget.pl. 

Aby to zrobić należy: 

1. Zalogować się do Panelu Klienta ShopGadget.pl. 

2. Przejść na Moją półkę. 

3. Na liście zakupionych produktów odnaleźć szablon zakupiony dla sklepu którego 

dotyczy problem. 

4. Skorzystać z opcji Pomoc. 

UWAGA: Centrum Pomocy dostępne jest jedynie dla szablonu z aktywną Asystą 

Techniczną. 

Poprawki, naprawy błędów i inne usprawnienia są wprowadzane na zasadzie kolejnych 

wersji oprogramowania (szablonu). 

https://www.shopgadget.pl/pl/login
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Wprowadzanie dostosowań (modyfikacje) 

Wprowadzanie modyfikacji do szablonu nie jest objęte Pomocą Techniczną. 

Zgłoszenia dotyczące modyfikacji, których nie jesteśmy autorem, nie są obsługiwane 

– zgłoszenia należy kierować do autora tych modyfikacji. Jeśli szablon z modyfikacją 

przestał działać poprawnie w pierwszej kolejności zweryfikuj działanie szablonu bez 

tych modyfikacji.   

Wprowadzenie modyfikacji może spowodować nieprawidłowe działanie szablonu/sklepu. 

Problem może również wystąpić po aktualizacji Shoper i aktualizacji szablonu. Jeśli mimo to 

potrzebujesz modyfikować szablon zapoznaj się informacjami, które pozwolą uniknąć wielu 

potencjalnych problemów: 

• Modyfikacje wykonuj na nieaktywnej kopii szablonu i sprawdzaj w trybie podglądu - w 

ten sposób unikniesz serwowania nieprzyjemnych doświadczeń swoim klientom. 

• Unikaj zmian w oryginalnych plikach szablonu LESS i TPL - Szablon Cameleon 

opiera się w znacznej części na oryginalnych plikach LESS i TPL. Zmieniając te pliki 

blokujesz ich automatyczną aktualizację przez system Shoper. W momencie 

podnoszenia wersji systemu Shoper te pliki są pomijane (i stają się niekompatybilne z 

całym systemem). Konieczna będzie ręczna weryfikacja każdego z nich w celu 

zachowania kompatybilności z najnowszą wersją Shoper.  

W przypadku aktualizacji szablonu niektóre (wyszczególnione podczas aktualizacji) 

pliki TPL zostają nadpisane przez szablon, wówczas modyfikacja w tych plikach 

zostanie utracona. 

• Indywidualne zmiany możesz wprowadzać przez USER.CSS i USER.JS - pliki te są 

przeznaczone do wdrażania indywidualnych zmian w szablonie. W ich obrębie można  

bezpiecznie wprowadzać zmiany do wyglądu i zachowania poszczególnych 

elementów sklepu. Pliki te nie są zmieniane przy aktualizacji szablonu i Shoper. 

Należy jednak pamiętać, że stary kod modyfikacji może nie współdziałać z nowszą 

wersją Shoper lub szablonu.  

Zobacz jak dodawać własny kod CSS i JS w Załączniku B do instrukcji. 

 

W ramach Asysty Technicznej mogą zostać wprowadzone drobne dostosowania do 

szablonu – są one objęte Pomocą Techniczną.  
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Załącznik A – wgrywanie własnego obrazka do sklepu 

Przejdź do Styl graficzny & nawigacja → Aktywny styl graficzny → zakładka Stopka. 

Rysunek A1 

Kliknij Wstaw/Edytuj obrazek (Rysunek A1 opcja 1) 

Rysunek A2 

Kliknij Menedżer plików (Rysunek A2 opcja 1). 
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Rysunek A3 

Kliknij Upload (Rysunek A3 opcja 1). 

 

Rysunek A4 

Kliknij Add files (Rysunek A4 opcja 1). 
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Rysunek A5 

Wybierz plik ze swojego komputera i kliknij Otwórz (Rysunek A5 opcja 1). 

 

Rysunek A6 

Kliknij przycisk Upload (Rysunek A6 opcja 1) i zaczekaj, aż plik zostanie przesłany do 

sklepu. 
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Rysunek A7 

Kliknij przycisk Close (Rysunek A7 opcja 1). 

 

Rysunek A8 

Upewnij się, że przesłany obrazek jest zaznaczony i kliknij przycisk Insert (Rysunek 

A8 opcja 2). 
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Rysunek A9 

Zaznacz i skopiuj do schowka całą zawartość pola Źródło (Rysunek A9 opcja 1) 

i kliknij Anuluj (Rysunek A9 opcja 2). 
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Załącznik B – wprowadzanie własnego kodu CSS i JS 

Skorzystaj z funkcjonalności „Edytor Html/Css”, która jest standardowym mechanizmem 

systemu Shoper.  

Przejdź do edycji stylu graficznego i kliknij w opcję „więcej” która znajduje się po prawej 

stronie na wysokości nazwy stylu. Z listy wybierz „Edytor Html/Css”. 

Rysunek B1 

Po uruchomieniu narzędzia znajdź plik user.css w lewej kolumnie.  

Zmiany w css zalecamy wprowadzać na jego końcu, przeciążając istniejące selektory stylu. 

Jeżeli w tym pliku znajdują się modyfikacje z błędami składniowymi less to Twoje zmiany nie 

zostaną zapisane. W tej sytuacji należy skontaktować się z autorem modyfikacji w celu 

naniesienia korekt. 

UWAGA: Pamiętaj aby nie usuwać wpisów szablonu – opatrzone komentarzem. Reguły 

@import mają kluczowe znaczenie dla poprawności działania stylu. Ich usunięcie spowoduje 

nieczytelną prezentację sklepu. 
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Rysunek B2 

Aby dodać zmiany w js należy przejść do edycji stylu graficznego i przełączyć na zakładkę 

„Własny skrypt JS”. Zmiany w niej wprowadzone są zapisywane do pliku user.js. Nie usuwaj 

wpisów naszego szablonu. Wszelkie wprowadzane tu zmiany nie są walidowane po kątem 

poprawności składniowej. Niepoprawny kod JavaScript może poważnie ograniczyć 

funkcjonalność sklepu. 

Rysunek B3  
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Sprawdzone aplikacje, dzięki którym zwiększysz swoją 
sprzedaż 

 

Chcesz by Twój sklep był jeszcze bardziej przyjazny dla klienta? Wyposaż go w aplikacje 

ShopGadget.pl. Aplikacje są to niewielkie programy rozbudowujące system e-commerce o 

dodatkowe funkcjonalności. Ich zadaniem jest wprowadzenie konkretnych interakcji między 

sklepem a klientem, co w efekcie końcowym, powoduje wzrost sprzedaży.   

 

Nasza aplikacja Kategorie Obrazkowe zajęła pierwsze miejsce w konkursie na 

najlepszą aplikację dla e-sklepu, organizowanym przez Shoper® w 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właścicielem marki ShopGadget jest WebCoders.eu Sp. z o.o. 

Właścicielem marki Shoper jest DreamCommerce S.A. 

Właścicielem marki eSklep jest firma Home.pl S.A. 

 

Instrukcja obsługi szablonu 

Wszelkie prawa zastrzeżone – 2020 – WebCoders.eu Sp. z o.o. 

https://www.shopgadget.pl/shoper-kategorie-obrazkowe

