
Η εφαρμογή του Csipet επικοινωνεί με το www.csipet.gr για ανέβασμα αγγελιών για 
κατοικίδια που χάθηκαν ή εντοπίστηκαν, καθώς και για σημεία κινδύνου. Ώς εκ τούτου, 
απαιτείται σύνδεση wifi ή  ύπαρξη δεδομένων (mobile data) στην συσκευή σας. Η χρήση 
δεδομένων (mobile data) ενδέχεται να έχει χρέωση. 
 
Οδηγίες χρήσης 
Κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής, ζητείται από το χρήστη να συνδεθεί (login), είτε 
με λογαριασμό που έχει δημιουργήσεις στο www.csipet.gr , είτε με τον λογαριασμό του στο 
Facebook. Η διαδικασία γίνεται μόνο μία φορά, εκτός αν ο χρήστης κάνει logout μέσα από 
την εφαρμογή. 
 
Tab «Νέα Αγγελία» 
Για το ανέβασμα της αγγελίας είναι απαραίτητο το σημείο, μια φωτογραφία και ο τίτλος της 
αγγελίας. ‘Οταν έχουμε ορίσει το σημείο και τη φωτογραφία, τα κόκκινα icons γίνονται 
πράσινα. 
 

• Καθορισμός σημείου στο χάρτη 
Μπορούμε να καθορίσουμε το σημείο που θέλουμε με τρεις τρόπους: 
   1. «Η τοποθεσία μου», εάν έχουμε ενεργοποιήσει το gps της συσκευής. 
   2. Πατώντας πάνω στο χάρτη και «Τοποθεσία από διεύθυνση». 
   3. Συμπληρώνουμε την διεύθυνση και «Τοποθεσία από διεύθυνση». 

 
• Φωτογραφία 

Χρησιμοποιούμε την φωτογραφική μηχανή της συσκευής, ή επιλέγουμε μια 
φωτογραφία από την συσκευή. 

 
• Πατώντας ένα από τα κουμπιά, ανοίγουν 3 επιπλέον επιλογές (σκύλος, γάτα, άλλο) 

και ο Τίτλος της αγγελίας. 
 

• Τίτλος 
Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και κατανοητός, για άμεση καταχώρηση και χρήση 
από τις μηχανές αναζήτησης. Όλα τα επιπλέον στοιχεία, μπαίνουν στα υπόλοιπα 
πεδία της εφαρμογής. 
«Χάθηκε ο αγαπημένος γατούλης μας, τον ψάχνουμε μέρα νύχτα», λάθος 
«Χάθηκε άσπρος γάτος, Χαλάνδρι», ΣΩΣΤΟ 

 
• Συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία, που όμως δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά κάνουν 

την αγγελία πλήρη, βοηθώντας στίς λειτουργίες αναζήτησης του www.csipet.gr. 
 

• «Αποστολή αγγελίας» για ανέβασμα στο www.csipet.gr 
 
Tab «Αγγελίες» 
Απεικονίζονται οι τελευταίες 20 δημοσιευμένες αγγελίες, ενώ μπορούμε να τις δούμε όλες, 
στο www.csipet.gr 
Κάνοντας refresh απεικονίζεται η αγγελία που μόλις ανεβάσαμε. 
 
Tab «Επιλογές» 

• Καθαρισμός όλων των στοιχείων μια αγγελίας που δεν έχει ανέβει. 
• Αποσύνδεση (logout) 
• Οδηγίες χρήσης 
• Όροι χρήσης 
• Προσωπικά δεδομένα 


