
Rejestracja konta w Second Life

Obecnie rejestracja konta w SL jest o wiele uproszczona niż bywało to kiedykolwiek
wcześniej. Wystarczy dosłownie kilka minut i można cieszyć się drugim życiem. Zapraszam
do zapoznania się z poniższym poradnikiem.

1. Otwieramy dowolną przeglądarkę internetową w pasku adresu wpisujemy
http://secondlife.com Po otwarciu strony klikamy żółto-pomarańczowy przycisk z napisem
„Join Now”

http://secondlife.com/


2. W tym kroku wybieramy swoje Imię, którym będziemy się posługiwali w wirtualnym

świecie wpisujemy je w pole „Create a First Name” klikamy przycisk  i z listy
proponowanych nam nazwisk wybieramy najbardziej nam pasujące. W pole „Create a
Password” wpisujemy hasło, którym potem będziemy się logowali do SL. Niżej widzimy 12
startowych wyglądów naszego avatara. Wybieramy sobie najbardziej nam odpowiadający
wygląd. Oczywiście potem w trakcie użytkowania SL naszą „postać” można w dowolny
sposób modyfikować i dokupywać wygląd zewnętrzny jak i ubrania.

Poniższe pola wypełniamy poprawnie bo od tego zależy czy proces rejestracji przebiegnie
prawidłowo.

E-mail Address – w to pole wpisujemy nasz prawidłowy adres poczty e-mail (trzeba podać
aktualny i działający adres gdyż bez tego nie ukończymy procesu rejestracji)  Zalecam podać
adres z poczty GMail gdyż na pewno nie będzie potem problemów z wysyłka aktywacji.
Niektóre polskie domeny z darmowymi skrzynkami pocztowymi są zablokowane na Świecie i
żadna wiadomość do nas nie dotrze.

I was born – prawdziwa nasza data urodzenia

Security Question – wybierzmy pytanie z proponowanych nam na liście wyboru

Security Answer – tu wpisujemy odpowiedź na powyższe pytanie

Security Check – należy przepisać dwa wyrazy widoczne w zabezpieczeniu CAPTCHA



Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól zatwierdzamy przyciskiem

3. Następna strona informuje nas że link aktywujący konto został wysłany na podany w
poprzednim kroku e-mail. Proszą nas o sprawdzenie swojej skrzynki pocztowej.



4. Logujemy się na swoją pocztę, otwieramy wiadomość od LindenLab o tytule service.
Klikamy link widniejący pod słowami „CLICK HERE TO ACTIVATE YOUR
ACCOUNT:”

5. Po aktywacji nasze już funkcjonuje. Informuje nas o tym kolejny ekran i jednocześnie
proponują nam złożenie konta płatnego. My jednak chcemy używać konta bezpłatnie więc
klikamy przycisk  z napisem „Not Now”



6. W następnym kroku proponują nam wystartowanie w jednej ze społeczności istniejących w
SL. Do niedawna można było wybrać sobie polskie miejsce i wystartować na Polskiej Wyspie
Startowej. Jeśli chcemy jedynie wystartować w ogólnym miejscu startowym klikamy przycisk

7. Po chwili rozpocznie się proces pobierania klienta SL. Należy zapisać program instalujący i
po ściągnięciu uruchomić.



8. Po instalacji i uruchomieniu klienta SL ukaże nam się ekran startowy z polami do wpisania
Imienia, Nazwiska swojego awatara oraz hasła.

Dane te wpisujemy w pola na dole ekranu.

Po kliknięciu przycisku „Log In” rozpocznie się proces logowania. Przy pierwszym
uruchomieniu należy przeczytać i zaakceptować regulamin obowiązujący w świecie Second
Life . Zaznaczamy pole „I Agree to the Terms of Sernice” i klikamy przycisk z napisem
„Continue”



9. Po chwili możemy cieszyć się już w pełni z uroków wirtualnego świata.

Życzę aby proces rejestracji przebiegał bezproblemowo oraz samych miłych wrażeń w
Drugim Życiu.

Dominique Verne


