AXUDA PARA A PÁXINA DE PRAIAS
1. Términos
•

Praia favorita: Praia para a que se mostrará a predición cada vez que consulte a páxina
de praias. Esta praia estará sinalada con unha “estrela”

. A información de predición

desta praia tamén se mostrará na caixa de Praias da páxina principal de Predición.

2. Como buscar unha praia?
Hai 2 opcións: buscar por zona y buscar por nome.

➔ Como buscar unha praia por zona?
As zonas costeiras están delimitadas por cores no mapa de Galicia que se atopa á esquerda
da páxina. Prema enriba da zona que quere seleccionar (figura 1).
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Na parte dereita da páxina aparecerá un listado con todas as praias que pertencen á zona
(figura 2). Neste listado, prema enriba do nome da praia. A información de predición
aparecerá na táboa que se encontra na parte inferior da páxina. A localización da praia estará
marcada ca icona

no mapa central da páxina.
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➔ Como buscar unha praia por nome?
Escriba o nome da praia na caixa de texto e prema no botón “Buscar” (figura 3). O nome
debe de ter al menos 3 caracteres. O resultado da búsqueda pode velo na parte dereita da
páxina (figura 2). Neste listado, prema enriba do nome da praia. A información de predición
aparecerá na táboa que se encontra na parte inferior da páxina. A localización da praia estará
marcada ca icona

no mapa central da páxina.

Figura 3

3. Como cambiar á miña praia favorita?
Pode cambiar a súa praia favorita premendo sobre o botón azul da praia que desexe (figura 4).
Praia favorita
Prema no botón azul
para sinalizar a praia
como favorita.

Figura 4

4. Como engadir máis praias ó listado de “As miñas praias”?
Faga a búsqueda da praia tal e como se indica no apartado 2. No listado que resulta da búsqueda
pulse no botón

(ver figura 2) para engadir a praia na sección “As miñas praias”.

A praia engadida pode eliminala premendo no botón

que aparece á dereita do nome da praia (ver

figura 5).
Pode engadir ata 5 praias na sección “As miñas praias”. Estas praias aparecerán sempre que
consulte a páxina de praias e proporcionan un acceso directo a súa información de predición.

Prema o botón para
eliminar a praia do listado.
Figura 5
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