KEZEDBEN

A BIZTONSÁGOD

Használati segítség
Töltsd le ingyenes alkalmazásunkat
android és iOS
operációs rendszerre egyaránt!

1.

Az app letöltése és profilod kitöltése után
vegyél fel kísérőket! Mindenképp reális képet
tölts fel magadról, hogy vészhelyzet
esetén, könnyen azonosíthassanak.

A választott ismerősöd értesítést fog
kapni a felkérésedről, amit egy egyszerű
koppintással tud elfogadni. Fontos, hogy
az ismerőseidnek is le legyen töltve az
applikáció.

2.

Mielőtt elindulnál, a kísérők menüben

3.

Az elindultam gomb megnyomása után

személyenként tudod beállítani,

hogy számára látható legyen a pozíciód vagy sem.

minden kísérőd értesítést kap,
akiknek engedélyezted, hogy láthassanak téged.

Azok a személyek
akiknél beállítottad,
hogy láthatnak,
visszajelezhetnek,
hogy tudnak-e
kísérni vagy sem. Erről
értesítést fogsz kapni.

4.

A térkép menüben láthatod
a saját pozíciód és az összes
kísérőd státuszát.

Azok a kísérőid, akik láthatnak, szintén ezen a
felületen követhetik a pozíciód és az
elindultam/megérkeztem státuszod.
Csak akkor láthatjátok egymást a térképen,
ha beállítottátok a láthatóságot és elindultam
státuszban vagytok, illetőleg ha
bármelyikőtök risztást indít és bekapcsolta
számodra a láthatóságát.

5.

Ha bajban vagy riassz a csúszka elhúzásával!
Riasztásodat képernyőkímélő módban is megkapják,
illetve néma módban szöveges üzenetet kapnak kísérőid.
Riasztást, elindultam és megérkeztem státuszban is indíthatsz,
a lényeg, hogy legalább egy kísérő
számára állítsd be, hogy láthat téged.

A “kísérők” listád minden tagja megkapja a
riasztásod, akiknél azt állítottad be, hogy
láthat téged, függetlenül attól, hogy aktívan
kísér vagy sem.

Rajzolj le egy kódot
A risztást két módon állíthatod le. Egyszerűen
rákoppintasz a "lezárás" gombra, vagy a
"lezárás" gombra koppintás után megadod az
apphoz beállított billentyű jelkódot. Tehát ha
szeretnél jelkódot is, az applikációban a
beállítások menüben adhatod meg.

6.

Az applikáció megnyitása nélkül is tudsz riasztani.
Gyors riasztási módok:
Fejhallgató mód és
ki/be kapcsoló gomb riasztási mód

Úgy is riaszthatsz, hogy kihúzod a fejhallgatód
jack dugóját. A felső szürke sávban lévő ikonra
koppintva aktiválhatod a fejhallgató módot.
Ilyenkor a jack dugó kihúzásával is riaszthatsz,
ami váratlan esetekben egyszerűbb módja a
segélykérésnek. Ha megérkeztél ne felejtsd el
kikapcsolni a fejhallgató módot, nehogy tévesen
riassz a jack dugó kihúzásával.

A Ki/Be kapcsoló gomb többszöri megnyomásával: Elég a Ki/Be
kapcsoló gombot a meghatározott módon többször megnyomni, és a
hangtalan riasztás elindul. Ezt a riasztási típust csak bizonyos
készülékek támogatják!

Teszteld le, hogy a készüléked támogatja-e ezt a riasztási
módot.

7.

Amikor már biztonságban érzed magad,

állítsd a gombot “megérkeztem” státuszba!

A “kísérők” listád minden tagja megkapja az
értesítést, hogy megérkeztél, akiknél azt
állítottad be, hogy láthat téged, függetlenül
attól, hogy aktívan kísér, vagy sem.

!

NE FELEDD!

Ha korábban azt állítottad be a kísérők listájában, hogy nem
láthatnak, akkor megjelenik alul egy szöveg, hogy figyelem,
senki sem látja még a riasztásod sem!

Gombok jelentései
Oldal menü
Profil
Regisztráláskor a profil kitöltése kötelező az
aplikáció helyes működéséhez.
Mindenképpen töltsd fel a profilképed, hogy
a segélykéréskor könnyen azonosítható
legyél. Adj meg egy telefonos jelszót, amivel
a téves riasztást akkor tudod leállítani, ha
ezt bediktálod a városi diszpécser
központnak. Ez azokban a városokban
fontos, ahol ki van építve a segítségnyújtó
diszpécser szolgálat.

Kísérők
Ebben a menüpontban tudod hozzáadni
telefonos kapcsolataid közül a kísérőidet.
Ha szükséges itt törölheted is őket a kísérők
listából. Itt tudod beállítani, hogy mely
kísérőid láthatnak aktuálisan. Ne feledd,
riasztásodat csak akkor látják, ha
engedélyezted, hogy lássanak téged!

Elindultam / Megérkeztem
Ezzel a gombbal változtathatod meg a státuszod.
Mielőtt elindulsz, állítsd “elindultam” állásba a
kapcsolót. Ilyenkor értesítést kapnak a kísérőid,
amennyiben engedélyezted, hogy lássanak. Amikor
biztonságban megérkeztél, csak egyszerűen állítsd
vissza “megérkeztem” állásba a gombot.

Használati
útmutató

Az ikonra koppintva egy jobbról nyíló menüt
hívsz elő. Ebben megtalálod az összes
főoldalon szereplő opciót, kiegészítve
további hasznos inormációkkal.

Fejhallgató mód
Ezzel a kapcsolóval aktiválhatod a
fejhallgatós módot, ami arra szolgál, hogy
egyből riaszt ha kihúzód az eszközt a jack
dugóból. Mindig győződj meg róla, hogy
rendesen csatlakozik-e fejhallgatód a
telefonodhoz!

Térkép
A térkép ikonra koppintva láthatod saját és
általad kísért ismerőseid pozícióját,
amennyiben azt állították be, hogy láthatod.

Beállítások
Itt tudod konfigurálni az alkalmazást.
Riasztási hangot, rezgést, központi
riasztást, néma riasztást stb.
szabályozhatsz.

Teszt mód / Éles mód
Tesztmódban csak kísérőid kapják meg
riasztásodat.
Éles módban riasztásod befut a városi
diszpécserközpontba, amennyiben az adott
településen ki van építve a központi
segélykérő rendszer.

Éles / Teszt riasztás / Leállítás
A csúszka jobbra húzásával indíthasz riasztást. A
teszt riasztással kipróbálhatod, hogy valóban
működik-e. Az éles riazstáskor értesítés kapnak
kísérőid és a városi központi rendszer.
(Amennyiben az adott városban kiépítésre került.)
Riasztásodat ugyanitt tudod leállítani a megváltozott
csúszkára kattintva. Ne feledd, riasztásodat csak
akkor látják, ha engedélyezted, hogy lássanak
téged!

Visszaigazoló jelzés
A szürke kör azt jelzi, hogy riasztásod
befut-e a város központi rendszerébe.
Amennyiben zölden világít, akkor aktív,
riasztásod elér a központi rendszerbe. Ezt a
beállítások menüpontban szabályozhatod.

