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Mivel foglalkozunk ma?

• Feladatok az eddig tanultakkal kapcsolatban

•Áttekintés a telefon elvesztése és megtalálása körüli 
teendőkről 

•Hogyan segíthet a telefon egészségügyi, baleseti és 
egyéb veszélyhelyzetekben

• Egy hasznos telefonos applikáció bemutatása



Egy mondat, ami a 
nyolcvanas
években biztosan
nem hangzott el
senkitől:

Elvesztettem a 
telefonomat …



Ellopták? Elveszett? Hol keressem?

• Egy ellopott készüléknél valószínűleg fogalmunk sincs, hol lehet. De 
abban sem lehetünk biztosak, hogy nem esett-e le véletlenül a 
kanapé hajlatába? Nem felejtettük valahol az otthonunkban, 
biztonságos helyen?

• Ilyenkor az első kézenfekvő ötlet, hogy csörgesse meg valaki a 
számunkat, a hang után megtalálhatjuk. Ez sajnos viszont nem segít 
akkor, ha lemerült a készülék, vagy jó messze van tőlünk.

• Megkerestethető a telefon például a számítógéppel, egy 
okoskarkötővel vagy okosórával is, de csupán akkor, ha be van 
kapcsolva a GPS a telefonon, (és karkötő, valamint óra esetén,
ha viszonylagos közelségben, a lakáson belül található.



Hatékonyabb megoldások

• Amikor először kézbe vesszük a telefonunkat, mind a készülék 
gyártója, mind az operációs rendszer fejlesztője regisztrációt kér. 
Ennek következtében létrejön egy gyártó és egy op.rendszer oldali 
fiókunk, pl. egy Samsung, egy Huawei, egy Apple és egy Google fiók. 



Elveszett telefon megtalálása – a készülék 
gyártója segítségével
• A telefon gyártója és a rajta futtatott operációs rendszer segítségével 

is megtalálható egy adott készülék (tehát minimum kétféle mód)

• Ehhez azonban előzőleg be kell regisztrálni készülékünket mind a 
gyártónál – pl. Samsung, mind az operációs rendszer fejlesztőjénél –
pl. Google (Android), vagy Apple (iOS)

• Mindkét szolgáltatónál engedélyeznünk kell, hogy az alkalmazás 
használja a GPS-ünket, a telefon helyadatait.

• Keresőbe írjuk a következő kifejezést:

FIND MY MOBILE + SAMSUNG (vagy egy másik gyártó)



Keresés a telefon gyártóján keresztül 2.



A készülék megkeresése az operációs 
rendszer fejlesztőjén keresztül
• Nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Google fiókunk egy Gmail-

es címmel, egy YouTube-os regisztrációval már létrejött. 

• Ezeket az azonosítókat kell megadni a telefon használatának elején, 
amikor a telefon a Google-hoz való beléptetést akarja. (Különben nem 
fogunk tudni letölteni semmilyen appot, és egyéb korlátozások is 
vannak.)

• Ez a regisztráció lehet kényelmetlen, de elengedhetetlen a készülék 
normális használatához, ugyanakkor előnye is van.

• Nyilvántartja tulajdonunkként a készüléket, még akkor is, ha már más 
SIM kártyája lapul benne.



Nyilvántartás egyedi azonosító IMEI szám 
alapján, a Google készülékkeresővel



Keresés az operációs 
rendszer gyártóján 
keresztül – A GPS 
nincs bekapcsolva

• Keresőkifejezés: FIND 
MY DEVICE ANDROID

• https://www.google.
com/android/find?u
=0 –

https://www.google.com/android/find?u=0


Operációs rendszeren keresztül történő 
megkeresés – bekapcsolt GPS után



Vészhelyzetek, segítségkérés 
a telefonnal



A segélyhívó telefonszám felhívása mellett egyéb lehetőségek is vannak egy
okostelefonnál. Keresd a Beállításoknál!



Biztonság és vészhelyzetek

A menüt megnyitva az alábbi 
lehetőségeket tudjuk beállítani itt 
saját igényeinkre:

• Orvosi adatok

• Segélykérési névjegyek (üzenetek 
küldése érdekében

• Helyszolgáltatások vészhelyzetben

• Vezeték nélküli vészjelzések,

• Földrengésjelző,

• Vészhelyzet üzemmód



Egészségügyi információk magunkról 
– Orvosi adatok

• A mentők és mások megtekinthetik 
ezeket az adatokat akkor is, amikor a 
telefon zárolva van:
Egészségi állapot, betegségek, 
allergiák, szedett gyógyszerek, 
vércsoport, egyéb információk

• Beállítható a Csavar / Beállítások / 
Biztonság és vészhelyzetek/ Orvosi 
adatok almenüben



Segélykérés

• Először a Segélykérési névjegyek almenüt kell megnyitni, ahol a 
telefonról ki kell választani, mely személyeket szeretnénk ide 
berögzíteni. 

• Létrehozhatunk akár egy kisebb csoportot is a segélykérésre is kijelölt 
személyek névjegyeiből.

•
Ne feledjük a csúszkát jobbra mozdítani, hogy engedélyezve legyen a 
segélykérési üzenetek küldése!

TAG (személy) 
HOZZÁADÁSA



Segélykérés 2.

Ezek a funkciók 
automatikusan 
működnek, de csak 
akkor, ha a megfelelő 
helyeken 
engedélyeket adunk a 
segélykérő 
alkalmazásnak,
hogy használhassa a 
készülék bizonyos 
adatait és 
erőforrásait.



Segítségkérés 3. - Beállítások

• Ezt követően beállítások 
következnek, hogy hányszor 
küldje ki a telefon a 
segítségkéréseket.

• Lehetőség van képeket, 
hangfelvételeket is csatolni az 
üzenethez – automatikusan, ha 
ezt előre beállítjuk.



Földrengésről riasztás 
és tanácsok

• A jelzésen kívül biztonsággal, javasolt 
teendőkkel kapcsolatos tanácsok is 
olvashatók itt.

• Megtekinthető egy bemutató is ezzel 
kapcsolatban.

• A fölrengés észlelésére egy ShakeAlert
program és maga az Android operációs 
rendszer is képes, kivéve, ha 
kikapcsoljuk ennek lehetőségét a 
telefonon.



Vészhelyzet üzemmód

• Ez a funkció azt szolgálja, hogy 
alacsony töltöttség mellett is legyen 
kész a telefon a legfontosabb 
feladatokra.

• Fontos tudni, hogy a Veszélyhelyzet 
üzemmódot nekünk kell 
bekapcsolni, ha szükségét látjuk, 
nem automatikusan történik!



Vezeték nélküli 
vészjelzések

• Mint látható, előzőleg engedélyezni kell 
ezt a szolgáltatást a telefonon.

• Alapértelmezésben rezgéssel történik a 
figyelmeztetés.

• Beállítható az is, hogy felolvasással 
történjen ez. 

• Ehhez a szövegfelolvasót engedélyezni kell 
a speciális funkcióknál. Ennek 
köszönhetően a hirtelen megjelenő üzenet 
azonnal hallhatóvá válik a felhasználó 
számára.



Helyszolgáltatások 
vészhelyzetben
• Azért jó ezt a funkciót 

engedélyezni, mivel 
felhatalmazzuk rá a készüléket, 
hogy kapcsolja be önállóan a 
GPS-t akkor, ha a helyzet 
indokolja, ugyanakkor mi 
kikapcsoltuk.

• Természetes ugyanis, hogy 
legtöbbször kikapcsolt 
állapotban tartjuk a GPS-t, mivel 
meríti az akkumulátort, és csak 
akkor kapcsoljuk be, amikor 
éppen használni akarjuk.



Nem előtelepített, hanem letölthető 
alkalmazás
• ÉletMentő app – A Google Play vagy az App Store webáruházakból.

• Előre kitöltött egészségügyi adatok, amelyek megkönnyítik a 
segélyhívást és az ellátás előtt eljutnak a kiérkező mentőkhöz.

• Segítséget és támogatást nyújt interaktív útmutatójával, mely 
témakörönként szemléleti a legfontosabb lépéseket.

• Az Életmentő App chatbotja lehetővé teszi, hogy felmerülő kérdésére 
azonnal választ kapjon. Persze egy chatbot nem valódi ember, még ha 
beszélni tud is. Csupán egy robot, amelyet felkészítettek bizonyos 
kérdésekre és az azokra adandó válaszokra.



ÉletMentő – applikáció a telefonra



Köszönöm a figyelmet!

szilassi.andrea@jmvk-komarom.hu


