
Töltsd le ingyenes alkalmazásunkat
android és iOS

operációs rendszerre egyaránt!

A választott ismerősöd értesítést fog 
kapni a felkérésedről, amit egy egyszerű 
koppintással tud elfogadni. Fontos, hogy 

az ismerőseidnek is le legyen töltve az 
applikáció.

A riasztást két módon állíthatod le.  Egyszerűen 
rákoppintasz a Lezárás gombra vagy a Lezárás 

gombra koppintás után megadod az apphoz 
beállított billentyű jelkódot. Ha szeretnél jelkódot 

is, az applikációban a Beállítások menüben 
adhatod meg.

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!
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6. Az applikáció megnyitása nélkül is tudsz riasztani.
Gyors riasztási módok:
Fejhallgató mód és Ki/Be kapcsoló gomb riasztási mód.
Az alkalmazásnak futnia kell a háttérben!

!
Ha korábban azt állítottad be a Kísérők listában, hogy nem 

láthatnak, akkor megjelenik alul egy szöveg, hogy Figyelem, 
senki sem látja még a riasztásodat sem!

NE FELEDD!

Használati segítség

Mielőtt elindulnál, a Kísérők menüben
személyenként tudod beállítani,
hogy ki számára legyen látható a pozíciód.

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

K E Z E D B E N  
A B IZTONSÁGOD

Rajzolj le egy kódot

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

www.kezedbenabiztonsagod.hu

www.kezedbenabiztonsagod.hu

Azok a személyek, 
akiknél beállítottad, 

hogy láthatnak, 
visszajelezhetnek, 

hogy tudnak-e
kísérni vagy sem. Erről 

értesítést fogsz kapni.

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.

Elérhetőség:
NRG Online Media
+36-30/698-3901

Az Elindultam gomb megnyomása után 
minden kísérőd értesítést kap, hogy elindultál, 
de csak azok, akiknek engedélyezted, 
hogy láthassanak téged.

Amikor már biztonságban érzed magad,
állítsd a gombot Megérkeztem státuszba! 

A Kísérők listád minden tagja megkapja az 
értesítést arról, hogy megérkeztél, akiknél 

beállítottad, hogy láthatnak téged, függet-
lenül attól, hogy aktívan kísér vagy sem.

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-e vagy sem. 
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