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1. Mi az a Peempee és mire használhatom?

A Peempee Magyarország első vásárlást segítő, vizuális vásárlási listát készítő felülete, amely

segítségével megtervezheted otthonod helyiségeit és költségeit.

2. Mi az a Peempee-lista?

A Peempee szerkesztőjével elkészíthető „hangulattábla” vagy vizuális vásárlási lista. Egy, a

lakberendezők által is használt tervezési eszköz, amely a színek, formák, anyagok, bútorok

stb. által sugárzott hangulatot hivatott átadni, hogy már a vásárlás előtt lásd, összeillenek-e

az adott darabok, vagy sem. A hozzá tartozó listán pedig láthatod a termékek árait és a teljes

összeállítás végösszegét is.

3. Ki készíthet Peempee-listát?

Bárki, aki szeretne, csupán egy regisztrációra van szükség hozzá. A Peempee nem igényel sem

szaktudást, sem lakberendezői vagy divattervezői tapasztalatot.

4. Milyen témában készíthetek Peempee-listát?

Bármilyen témában, amiben csak szeretnél: otthon, lakberendezés, kert, divat, ünnepi

dekoráció stb.

5. Hogyan működik a Peempee?

A Peempee felülete regisztrációt követően érhető el (-> 6. Hogyan tudok regisztrálni vagy

belépni a Peempee weboldalára?).

A főoldalon megnézheted a mások által elkészített Peempee-listákat.

Saját Peempee-listákat hozhatsz létre elképzeléseid alapján (-> 7. Hogyan hozhatom létre a

saját Peempee-listámat?) vagy akár egy korábbi munkát átszerkesztve (-> 12. Egy, már más

által elkészített Peempee-lista nagyon tetszik. Lemásolhatom?).

6. Hogyan tudok regisztrálni vagy belépni a Peempee weboldalára?

Peempee weboldalára regisztrálhatsz:

a) email cím és jelszó megadásával,

b) Google fiókod segítségével,

c) Facebook fiókod segítésével.

Ezt követően a választott módon be tudsz lépni a Peempee fiókodba és már is használhatod a

Peempee szerkesztőjét és elkészítheted az első Peempee-listádat.



7. Hogyan hozhatom létre a saját Peempee-listámat?

A „+ Új Peempee-lista” (számítógépen) vagy a „+” (mobilon) gombra kattintva, melyet a

fejlécben találsz meg.

A szerkesztőfelületen a „Névtelen lista” átírásával elnevezheted a munkádat.

A vásárlási listád tájolását is eldöntheted: számítógépen automatikusan fekvő tájolású,

mobilon pedig álló tájolású szerkesztő felületet állítottunk be neked. De a képernyő jobb

felső (számítógépen) vagy alsó (mobilon) sarkában található ikonnal ezt

megváltoztathatod.

A képernyő bal oldalán található eszköztárban (számítógépen) vagy a „+” jelre kattintva

(mobilon) hozzáadhatod a termékeket, díszítésként pedig hátteret, képeket vagy design

elemeket választhatsz.

8. Miben segít az eszköztár?

Az eszköztár segítségével az alábbiakat tudod megtenni:

● Termékek: itt tudod hozzáadni a terméket a Peempee-listádhoz. Ezt több módon is

megteheted:

a) „+Termék hozzáadása”: ide kattintva kiválaszthatod, mely HOMEINFO

terméket szeretnéd felhasználni a Peempe-listád elkészítéséhez.

b) egy webáruházban található termék linkjének bemásolását követően a

Peempee átveszi annak a képét, nevét és árát

c) manuálisan felviheted a termék adatait: ár, név és kép

d) egy másik Peempee-listáról is menthetsz át terméket (-> 13. Egy

Peempee-listában megtaláltam azt a terméket, amilyet keresek, de szeretnék

saját Peempee-listát készíteni vele. Megtehetem?)

● Elemek: különböző elemeket és formákat adhatsz hozzá a Peempee-listádhoz

díszítésként. Az elemek méretét és színét tudod módosítani, valamint el is forgathatod

azokat.

● Szöveg: háromféle szövegstílus között választhatsz: címsor, alcím, törzsszöveg. A

szöveg színét, hátterét, méretét, betűtípusát is be tudod állítani, valamint el is

forgathatod azt.

● Háttér: itt tudod kiválasztani a Peempee-listád hátterét. A listában található hátterek

nem személyre szabhatók. Ha nem találod meg a kedvencedet, saját képet is tölthetsz

fel háttérképnek.

● Feltöltések: képeket, fotókat tölthetsz fel, amelyeket háttérként vagy díszítőelemként

is használhatsz a Peempee-lista elkészítése során.

9. Hogyan tudom a képeket és elemeket, formákat személyre szabni?

A termékeket, formákat és képeket kattintással tudod a Peempee-listádra helyezni. Ezt

követően személyre szabhatod azokat:

● Összetömörítheted, nagyíthatod vagy tetszőlegesen nyújthatod.

● Elforgathatod vagy tükrözheted.



● A képernyő jobb felső sarkában (számítógép) vagy alsó sávjában (mobil) található

eszköztár segítségével teljesen egyedivé alakíthatod a formákat, elemeket:

● Háttér eltávolítása : termék esetében a termék képe mindig rendelkezik

egy adott háttérrel. Amennyiben szeretnéd, a Peempee egy gombnyomással

eltávolítja azt neked.

● Kivágás : ha nem a teljes képre van szükséged, csak egy kis részére, ennek

segítségével könnyen eltávolíthatod a szükségtelen részleteket.

● Képeffektek : itt beállíthatod a képed fényerejét, kontrasztját és

telítettségét, így akár egy teljesen más hatást is elérhetsz vele.

● Szín : itt tudod kiválasztani az elem színét. Ha már használtál korábban más

színt a Peempee-listád elkészítésekor, azok közül is választhatsz.

● Elforgatás és tükrözés : 90 fokkal jobbra és balra, valamint vízszintesen és

függőlegesen tudod tükrözni az adott képet, elemet, formát

● Áttetszőség : be tudod állítani az elem átlátszóságát, így akár élénkebben

vagy halványabban is megjelenhet a kész munkádon.

● Pozíció : az adott elemet előre vagy hátrébb tudod tolni, így akár egy másik

elem elé vagy mögé is helyezheted. De az oldalhoz is igazíthatod egy

gombnyomással.

● Duplikáció : egy gombnyomással másolhatod az elemedet és annak

tulajdonságait.

10. Megoszthatom az ismerőseimmel a Peempee-listámat vagy valaki másét?

Természetesen.

a) Egy gombnyomással megoszthatod Facebookon, LinkedIn-en vagy Messengeren.

b) Egyelőre ezt az elkészült Peempee-lista linkjének kimásolásával vagy a kép

lementésével tudod megtenni.

c) Ha weboldaladba, vagy blogodba szeretnéd beágyazni, a „Beágyazás” gombra

kattintva kimásolhatod a kiválasztott Peempee-lista html kódját.

11. Nem szeretném, hogy a többiek lássák a Peempee-listámat. Van erre lehetőségem?

Természetesen. A szerkesztés során a „Nyilvános lista” gomb segítségével

tudod ezt beállítani. Az alap beállítás szerint nyilvános lesz a listád, így amennyiben nem

szeretnéd, hogy másik is lássák, ezt feltétlen állítsd át.

12. Egy, már más által elkészített Peempee-lista nagyon tetszik. Lemásolhatom?

Igen, erre is van lehetőséged a főoldalon található listában vagy az elkészült Peempee-lista

megnyitását követően a „Szerkesztem” gombra kattintva. Ebben az esetben a Peempee készít

neked egy másolatot, amelyet szabadon módosíthatsz, az eredeti Peempee-lista pedig

érintetlen marad.



13. Egy Peempee-listában megtaláltam azt a terméket, amilyet keresek, de szeretnék

saját Peempee-listát készíteni vele. Megtehetem?

Természetesen. Ezt akár több lehetséges módon is megteheted:

a) a már elkészült Peempee-listában a termék neve alatt (számítógépen) vagy mellett

(mobilon) található „Hozzáadás Peempee-listához” gombbal kiválaszthatod, melyik

munkádhoz szeretnéd hozzáadni,

b) a „Szerkesztem” gombbal másolatot készíthetsz a teljes Peempee-listáról (-> 12. Egy,

már más által elkészített Peempee-lista nagyon tetszik. Lemásolhatom?)

c) a termék linkjét kimásolva te is hozzáadhatod az új Peempee-listádhoz az eszköztár ->

Termékek menüpontját használva.

14. Egy korábbi Peempee-listámon szeretnék módosítani, de szeretném, ha az eredeti

megmaradna. Van erre lehetőségem?

Természetesen. A „Másolás” gombra kattintva van erre lehetőséged.

A „Szerkesztem” gombot a főoldalon található listában vagy a Peempee-lista megnyitását

követően vagy a „Peempee-listáim” menüpont alatt az adott Peempee-listánál található

három, függőleges pöttyre kattintva találod meg.

15. Tetszik valakinek a munkája, szeretném, ha segítene az otthonom berendezésében.

Fel tudom vele venni a kapcsolatot? Honnan tudom, hogy lakberendező, vagy sem?

Sajnos egyelőre erre nincs lehetőség, de hamarosan ennek is eljön az ideje.

16. Az egyik felhasználó munkái nagyon tetszenek. Van arra lehetőség, hogy kövessen a

munkásságát?

Természetesen. Az elkészült Peempee-lista alatt, a felhasználó neve mellett a „Követem”

gombra kattintva tudod őt követni. Így az ő Peempee-listáit elsőnek fogod látni, ha

ellátogatsz a Peempee weboldalára.

17. Segítségre van szükségem. Hogyan és mikor érem el az ügyfélszolgálatot?

Kérdés vagy panasz esetén kérjük írj az hello@homeinfo.hu email címre. Kollégáink

hétfőtől-péntekig 8:00-17:00 között válaszolnak a kérdésekre.

mailto:hello@homeinfo.hu

