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HelpyNet ingyenes okostelefonos alkalmazás
letöltése, regisztrációja és kipróbálása
A HelpyNet segítségével ijedtség vagy baj esetén egy gombnyomással értesíteni
tudjuk a szüleinket, nagyszüleinket, barátainkat is.
Amire szükségünk lesz a beállításához és kipróbálásához:
- okos telefon, internet kapcsolattal
- iPhone esetén Appel ID és jelszavunk
- azok telefonszáma vagy e-mail címe, akiket értesíteni szeretnénk, ha
megijedünk és segítségre van szükségünk.

www.helpynet.com Kérdésed van? Írj nekünk! info@helpynet.com

1.1.0. verzió

HelpyNet letöltése 1
1. Androidos telefonon a Play Store ikonjára kell kattintani.

1. Apple telefonon az App Store ikonjára kell kattintani.
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2. A kereső részbe kell kattintani és be kell írni: helpy
és ki kell választani a HelpyNet-et.
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3. Ekkor megjelenik a HelpyNet adatlapja

Ha még nincs letöltve, akkor a

Ha még nincs letöltve, akkor a

Telepítés gombra kell kattintani.

GET (esetleg FREE)gombra kell
kattintani.
Első alkalommal valószínűleg kéri a
rendszer az Apple ID jelszót, ekkor
meg kell adni.

Ha már le volt töltve az alkalmazás
akkor a MEGNYITÁS gomb fog
megjelenni helyette.

Ha már le volt töltve az alkalmazás
akkor a MEGNYITÁS gomb fog
megjelenni hlyette.
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4. Sikeres telepítés után meg kell nyitni a HelpyNet appot.

Sikeres telepítés után a

Sikeres telepítés után a

gombot kell megnyomni
és elindul az app.

gombot kell megnyomni
és elindul az app.
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5. Elindul az app ...

iPhone esetén a legelső
alkalommal lehetséges, hogy
HIBA-t jelez, mert még nem
volt használva az app és
nincsenek benne adatok.
Nem szabad megijedni, csak
meg kell nyomni az

gombot.
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6. Alap információk ...

Megjelennek az alap
információk,
lefele kell görgeti a
képernyőt, hogy
bejöjjenek a kitöltendő
adatok felületei.
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7. Meg kell adni az alap adatokat.

Kötelező megadni:
Család nevet
Kereszt nevet
Lakhely irányító számát
(ahol a legtöbbet vagyunk)
Telefonszámunkat
(ha bajban vagyunk, azonnal tudják, milyen számot kell hívni)
E-mail címünket
(ha baj van, e-mailt is tudjanak küldeni nekünk)
Telefonszám formátuma:
Ország hívókód: +36
Telefonszám pl. 70 _ _ _ _ _ _ _ O.K.
06 70 _ _ _ _ _ _ _ NEM JÓ!
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8. Ellenőrizzük az adatokat.

Ellenőrizzük le az adatainkat!
Fontos, hogy elérjenek minket, ha segítséget kérünk!
Magyarország hívó kódja +36
iPhone esetén jobban kell figyelni az ország hívókódjának
kiválasztására, a görgető menüben Hungary-t kell keresni,
Done
gomb megnyomásával lehet jóvá hagyni, ha kiválasztottuk.

HelpyNet regisztráció 4
9. Baj esetén értesítendők telefonszámának megadása.
Mindenképpen adjunk meg annak a telefonszámát, akire ijedtség vagy
baj esetén számíthatunk, segíteni tud nekünk!
Legfeljebb 3 telefonszámot lehet megadni.
Ha egyet már megadtál, akkor a következőhöz klikkelj a
gombra.
Figyelj arra, hogy a minden telefonszám formátuma megfelelő legyen!
Magyarország hívó kódja +36
A telefonszámhoz 06-ot nem kell beírni, rögtön lehet
20 vagy
30 vagy
70 vagy …
kezdeni a szám megadását!
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10. Baj esetén értesítendők e-mail címének megadása.

Az e-mail-eket csak internetes kapcsolat esetén tudja elküldeni a
rendszer!
3 e-mail címet lehet megadni, érdemes kihasználni mind a 3
lehetőséget!
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11. További nem kötelező adatok megadása.

Hol hallottál a HelpyNetről?
(ha kaptál kódot, azt írd be légy szíves,
Ha nem kaptál kódok, akkor pl. iskola, barát … de üresen is hagyhatod)

Veszélyes utca
(ha van olyan utca, ahol nem szívesen jársz, mert ott nem érzed magad
biutonságban, akkor ide írd be a nevét, ha nincs ilyen, az jó hír! )
Otthoni cím
(megadhatod az otthoni elérhetőségeidet, de nem kötelező)
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12. További nem kötelező adatok megadása.

MUNKAHELY / ISKOLA CÍME
(nem kötelező kitölteni, de az iskolád nevét érdemes megadni, így, ha
segítséget kérsz, még jobban fognak rád figyelni!)
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13. További nem kötelező adatok megadása.

MUNKAHELY / ISKOLA CÍME
(nem kötelező kitölteni, de az iskolád nevét érdemes megadni, így, ha
segítséget kérsz, még jobban fognak rád figyelni!)
Ezt követően, ha lejjebb görgetsz, vannak még megadható adatok, amik
kitöltése nem kötelező, ki tudod hagyni.
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14. Adatok mentése

Ha kitöltöttél minden számodra is
fontos adatot, akkor görgess legalulra
és nyomd meg a MENTÉS gombot.

Ha valamilyen adat véletlenül
pontatlanul lett megadva, akkor
az adott adat mellett piros színnel
megjelenik, mi a hiba, pl:
Érvényes E-mail címnek kell lennie.
Semmi gond, nyomd meg az OK
gombot, menj vissza a piros színnel írt
üzenetek melletti adathoz és javítsd ki.

Ha javítottad, akkor még ott marad az
üzenet, ahhoz, hogy megtudd, már
pontosak-e az adatok, újból meg kell
nyomnod a
MENTÉS
gombot.
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Most már biztosan minden adat
pontos, görgess legalulra és nyomd
meg a MENTÉS gombot.

15. Adatok mentése

Ha minden adatot jól adtál meg és
elmentetted, akkor a következő
képernyő fog megjelenni

GRATULÁLOK, ügyes voltál! 
Ezután nyomd meg az OK gombot!

Most már nincs is más teendő, csak kipróbálni a HelpyNet
appot, hogy lásd, mi történik, ha baj esetén ezzel is
segítséget kérsz!
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16. Helpynet használata – Riasztás baj esetén

A HelpyNet app elindításakor 3 fő gombot látunk,
ha bajban vagy és azonnal segítségre van
szükséged, bármelyik gombot megnyomhatod!

Próbaként nyomjuk meg az
SOS AZONNALI SEGÍTSÉG KÉRÉS
gombot.
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17. Helpynet használata – Riasztás baj esetén

Telefon típustól és a beállításoktól függően első
alkalommal megkérdezheti a rendszer, hogy
engedélyezed-e a hozzáférést a helyzeted
meghatározásához?
Ahhoz, hogy baj esetén tudják, pontosan hol vagy,
hol keressenek, ehhez nyomd meg az
ENGEDÉLYEZÉS gombot!
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18. Helpynet használata – Riasztás baj esetén

Ezután azonnal elindul a riasztás,a
készüléked lekérdezi a helyzetedet és
elküldi a riasztó üzenetet azoknak,
akiket a regisztrációkor megadtál.
A riasztásodat 10 másodpercig
visszavonhatod.
ekkor a rendszer jelzi a sikeres
visszavonást.
A beállított családtagjaidnak ekkor
már elment a riasztó üzenet,
valószínűleg hívni fognak, erre figyelj!
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19. Helpynet használata – Riasztás baj esetén

Amennyiben 10 másodpercen belül nem vontad vissza
a riasztást, úgy megjelenik a következő képernyő, ahol a
112 segélyhívó telefonszámot azonnal tudod hívni.
A beállított e-mail címekre a riasztó üzenetek azonnal
elmentek, ha van internetes adat kapcsolatod.
Androidos telefonnál az sms is azonnal elmegy,
iPhone esetében meg kell nyomni a küldés gombot.
Most nézzük meg, milyen üzenetet kapnak a szüleid
vagy barátaid, akiket beállítottál, ha megnyomtad az
SOS gombot.
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20. Helpynet használata – Riasztás baj esetén – Mit látnak az értesítettek
SMS-t kapnak

A beállított
mobil telefonszámokra SMS megy
e-mail címekre pedig e-mail.
Az SMS és e-mail tartalmazza a:
- nevedet
- telefonszámodat, amin azonnal elérnek
- jelenlegi helyzetedet, amit a telefonod GPS adója jelez
(ha okos telefonra érkezik az üzenet, akkor a linkkre
kattintva útvonal tervezhető hozzád).
Aki megkapja a riasztásod, valószínűleg felhív, ne ijedj meg, ha
tudod, vedd fel a telefont.

Ha a környezetedben van olyan polgárőr, aki
szolgálatban van és használja a HelpyNet rendszerét,
akkor fel fog hívni, ne ijedj meg, segíteni fog, ha tudod,
vedd fel a telefont!

E-mail-t kapnak
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21. Helpynet használata – Riasztás baj esetén

A riasztási oldalon lefele
tudsz görgetni és a
VISSZA
gombot megnyomva majd a
VISSZALÉPEK
gombra nyomva a HelpyNet
fő képernyőre lépsz vissza.
Az appot kikapcsolva a fő
képernyőre jutsz.
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Jó tudni:
Segít a bajban, nagyon gyorsan megtudják a szüleid is, hogy segítségre van szükséged,
valószínűleg azonnal hívni fognak, bátran nyomd meg bármelyik gombot, ha nem érzed
magad biztonságban vagy azt látod, hogy valaki nagy bajban van és azonnal felnőtt
segítsége kell!
Ha a közelben van polgárőr, akkor valószínűleg felhív vagy oda megy hozzád, vedd fel a
telefont, ha tudod.
Csak akkor használd, ha tényleg nem érzed magad biztonságban, azért, mert:
küldi a riasztó sms-t annak, akit beállítottál, ezért fogy a kereted
még órákig veszi a jeledet, hogy a bajban könnyen megtaláljanak, de így
feleslegesen követ
ha nincs baj, de használod, akkor megijednek a szüleid is, ezt biztosan nem
szeretnéd
felhívhatnak, vagy oda mehetnek hozzád segítők, nagyon kellemetlen nekik
magyarázkodnod és csak az idődet rabolná, ahelyett, hogy a barátaiddal lennél.
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22. Helpynet használata – Beállított adatok módosítása

Ha csak a megadott adataidat szeretnéd módosítani,
például új telefonszámot vagy e-mail címet megadni
akkor az app elindítása után a fő képernyőn le kell
görgetni és a
BEÁLLÍTÁSOK
gombot megnyomni.
A legfontosabb, alap műveleteket már ismerjük, ha
további részletekre vagy kíváncsi, keress minket bátran!
https://www.facebook.com/helpynet
www.helpynet.com
info@helpynet.com
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Segíts letölteni a barátoknak, haveroknak, figyeljetek egymásra és
érezzétek magatokat biztonságban a HelpyNet-tel és bátran segítsetek
másoknak is, ha bajba kerülnének.

Kövessetek minket a Facebook-on , lesz egy-két nyári meglepetés a
HelpyNet regisztrálók részére! 
Jó nyarat és vakációt! 
HelpyNet Csapat
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