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έλα application γηα ηε Cyta….



Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 
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Επηιέγνληαο ην εηθνλίδην “Find us” κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε 
βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία.
Σηελ ζπλέρεηα παηώληαο πάλσ ζην Cytashop ηεο πεξηνρήο πνπ επηζπκείηε, κπνξείηε λα 
βξείηε ηελ ηνπνζεζία θάζε θαηαζηήκαηνο πάλσ ζην ράξηε.

4



Δηαιέγνληαο ην κπιε βέινο πνπ βξίζθεηαη δεμηά ζα βξείηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε όπσο αξηζκό ηειεθώλνπ, 
ην σξάξην θαηαζηεκάησλ θαη ηελ απόζηαζε πνπ βξίζθεηε ην Cytashop από ην ζεκείν πνπ βξίζθεζηε.

Μηα πνιύ ελδηαθέξνπζα ιεηηνπξγία ηνπ Cytainfo+ είλαη όηη κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηα θαηαζηήκαηα θαιώληαο 
απεπζείαο από ην θηλεηό ζαο. Απηό, κπνξεί λα γίλεη παηώληαο πάλσ ζην Tel. Number. 
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Σην εηθνλίδην Cytanet Wifi, ζα βξείηε ηα πην θνληηλά δηαζέζηκα wireless δίθηπα ηεο Cytanet.
Μπνξείηε λα ηα βξείηε θαη αλά επαξρία.

Παηώληαο πάλσ ζε νπνηνδήπνηε Hot Spot επηζπκείηε, κπνξείηε λα βξείηε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζην 
ράξηε.
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Και εδώ μπορείηε να βρείηε πληροθορίες και να επικοινωνήζεηε με ηο ζσγκεκριμένο 

Hot Spot ηης Cytanet, παηώνηας πάνω ζηο Tel. Number.
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Υπάξρνπλ πέληε θαηεγνξίεο (channels, sports, movies, favorites θαη reminders) ζην πεδίν 
απηό θαη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βιέπεη επάλσ ζηελ έμππλε ζπζθεπή ηνπ ηνλ 
νδεγό πξνγξακκάησλ ηεο ηειεόξαζεο! 
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Σην πεδίν channels ζα βξείηε δύν ππνθαηεγνξίεο: 

-Νow: πεξηιακβάλεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ παίδνπλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή ζηελ 
ηειεόξαζε.

-Next: πεξηιακβάλεη ηη αθνινπζεί ζηελ ζπλέρεηα. 

Μπνξείηε επίζεο, λα δείηε ζην progress bar, πόηε ηειεηώλεη ην ηξέρσλ πξόγξακκα.
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Υπάξρεη επίζεο ην πεδίν Schedule, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα όισλ ησλ 
θαλαιηώλ ηνπ Cytavision αλά εβδνκάδα.  Φηιηξάξεηε ηα θαλάιηα κε ην όλνκα ηνπο, 
ηελ θαηεγνξία ή ηνλ αξηζκό θαλαιηνύ.
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Δηαιέγνπκε ηελ κέξα πνπ επηζπκνύκε θαη ζηελ ζπλέρεηα ην πξόγξακκα ην νπνίν καο 
ελδηαθέξεη.  Ακέζσο κεηά καο εκθαλίδεη κηα ιεπηνκεξή αλαθνξά γηα ην πξόγξακκα πνπ 
δηαιέμακε.
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Σηελ θαηεγνξία Sports κπνξνύκε λα βξνύκε αιθαβεηηθά, αλά είδνο αζιεηηθνύ γεγνλόηνο 
θαη αλά ώξα έλαξμεο ηα παηρλίδηα ηα νπνία ζέινπκε λα παξαθνινπζήζνπκε.
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Σηελ θαηεγνξία Movies κπνξνύκε λα ςάμνπκε κηα ηαηλία ηεο αξεζθείαο καο αλά ηίηιν ή αλά 
θαηεγνξία.  Σηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηελ ηαηλία θαη βξίζθνπκε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
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Σηελ θαηεγνξία Favorites κπνξνύκε λα δηαιέμνπκε εκείο ηα θαλάιηα ηεο ηειεόξαζεο ή ηηο ηαηλίεο πνπ καο 
ελδηαθέξνπλ.  Όζν αθνξά ζηηο ηαηλίεο, επηιέγνπκε ηελ ηαηλία πνπ ζέινπκε από ηελ θαηεγνξία Movies θαη 
αθνινύζσο παηάκε πάλσ ςειά ην αζηεξάθη.  Σηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηελ θαηεγνξία Favorites θαη 
παηάκε Movies γηα λα βξνύκε ηελ ηαηλία πνπ κόιηο δηαιέμακε.  Μπνξνύκε λα θάλνπκε ην ίδην θαη γηα 
θάπνην αγαπεκέλν καο πξόγξακκα από ηα θαλάιηα ηεο ηειεόξαζεο.
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Η θαηεγνξία Reminders καο επηηξέπεη λα βάινπκε ππελζύκηζε γηα ην πόηε είλαη ε 
έλαξμε ηνπ αγαπεκέλνπ καο πξνγξάκκαηνο, απνζηέιινληαο ζην θηλεηό ή ζην tablet
καο, εηδνπνηήζεηο (notifications).  Πξώην βήκα είλαη λα δηαιέμνπκε ην πξόγξακκα γηα 
ην νπνίν ζέινπκε ππελζύκηζε από ηα θαλάιηα <Channels> ή ηα <Sports>.
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Σην ζεκείν απηό παξέρνληαη όια ηα tips πνπ απνζηέιιεη ν ινγαξηαζκόο 
καο ζην twitter @cytasupport.
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Απαληήζεηο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην δηαδίθηπν, ηε Cytavision θαη ηε 
Cytamobile-vodafone.
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Άκεζε πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ηνπ Forum ηεο Cyta. 
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Πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηε Cyta, ηα 
ηειέθσλα, ηα emails θαη ηελ παξνπζία ηνπ Οξγαληζκνύ ζηα θνηλσληθά 
δίθηπα. Παηώληαο πάλσ ηνπο έρεηε ε επηινγή λα επηθνηλσλήζεηε κέζσ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο.
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Πξνζθνξέο θαη όηη άιιεο αλαθνηλώζεηο αθνξνύλ ηνλ νξγαληζκό ζα κπνξεί ν 
ρξήζηεο λα ηηο βξίζθεη ζην ζεκείν απηό.  Παξάιιεια αλ ην επηιέμεη ζα 

ιακβάλεη θαη notifications.
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Σην ζεκείν απηό παξέρνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή.
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Τέινο πεγαίλνληαο ζηα Setttings ηνπ CytaInfo+ κπνξείηε λα αιιάμεηε:

Α. Γιώζζα πνπ ζα εκθαλίδεηαη ην application.

B. Πόζε ώξα πξηλ ζα ζαο ζηέιιεη reminder.

Γ. Αλ ζέιεηε λα δείηε βνήζεηα ηελ πξώηε θνξά πνπ ζα πάηε ζε νπνηνδήπνηε tab (όηαλ πεξάζεηε κηα θνξά πάλσ από 
όια ηα tabs ε επηινγή απελεξγνπνηείηαη). 

Δ. Αλ επηηξέπεηε ζηελ εθαξκνγή λα ζπιιέγεη ΑΝΩΝΥΝΑ πιεξνθνξίεο. 
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