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A Hi-Call® család ProxerHelp kényelmesen viselhető, karóra formájú segélyhívó karkötője segítségével a 

segítségre szoruló, egyedül élő, idős, tartósan beteg ember rosszullét esetén segélyhívást küldhet, illetve 

telefonhívást kezdeményezhet a megbízott távfelügyelettel, segélyszolgálattal vagy hozzátartozójával. A 

ProxerHelp jól használható egyedül és/vagy veszélyes területen dolgozó munkatársak segélyhívójaként is. 

A karkötő viselője vészjelzést, segélyhívást tud kezdeményezni, ha a karkötő gombját háromszor egymás 

után megnyomja. A karkötő azonnali segélyhívást küld a SIM-kártyában tárolt számokra (Három számot hív 

egymás után, ábécé vagy számsorrendben). 

A karkötőn keresztül (telefon)beszélgetést is lehet folytatni, de ha a segélyhívó személy nem is képes a 

beszédre, a segélyhívás mindenképp megtörténik. 

A karkötő felhasználója nem tudja másra használni a karkötőt, csak rendszergazdai jelszóval állítható át 

bármelyik paraméter. 

 

Tulajdonságok 

• Önállóan működőképes 

• SIM kártyával működő 

• IP67-es védelem, azaz teljes mértékben védett por ellen és 

 vízbe merülés esetén védett korlátozott ideig 

• Szabadtéren is használható 

• SIM kártya szerint bármelyik mobiltelefon hálózatban működik  

• Üzemidő egy töltéssel ~48h óra (850mAh) 

• Android operációs rendszer 

• USB mágneses töltő 

• Téves riasztás leállítható 

• Visszahívható készülék 

• Kényelmes és könnyű 

 
 

Opciók 

• Éberségellenőrző funkció veszélyes munkaterületeken dolgozóknak 

• Automatikus segélyhívás opció veszélyes munkaterületeken dolgozóknak 

• Munkaterület meghatározása funkció – megfelelő infrastruktúrával, rendszerként 

 

Működés 

Első beüzemelés 

Igény szerint a SIM-kártyát a Procontrol címére megküldve azt a Procontrol munkatársai beleteszik a 

készülékbe. A segélyhívó órát töltővel együtt, és a telepített segélyhívó alkalmazással együtt szállítjuk. 

http://www.procontrol.hu/
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A készülék oldalán lévő gomb hosszabb megnyomásával a készülék bekapcsol, és betölti a programot. Ez 

1-2 percet is igénybe vehet.  

 

 

Használat 

1. Ha a ProxerHelp alvó állapotban van (elsötétült képernyő), nyomja meg röviden a készülék oldalán lévő 

gombot. A ProxerHelp feléled, és megjelenik a zöld SOS hívás érintőgomb. 

 

2. Röviden érintse meg a zöld SOS hívás gombot 

 

1 
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A hívás indítása után pár másodpercig elvethető a Megszakítás gomb megérintésével (tárcsázási idő), vagy 

megszakítható a hívás befejezése ikonnal a hívásképernyő megjelenése után 

 

 

3. A készülék egymás után hívja a beprogramozott számokat (max 3) válaszig vagy a hívás elvetéséig. 

Sikeres hívás esetén a ProxerHelpen keresztül a telefonhívás lebonyolítható. 

 

4. A hívás a hívó oldalról is befejezhető a piros Hívás vége gomb megnyomásával.  

 

Fontos: Segélyhívás kezdeményezhető az oldalsó bekapcsoló gomb három rövid megnyomásával is. 
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Környezeti zajtól, illetve a beszélgetők hangerejétől, hallásától függően a ProxerHelpet 10-20cm-re tartva az 

arctól is kiválóan lehet használni. A mikrofon a bekapcsológomb alatt, a hangszóró az átellenes oldalon 

található. A hangerő a „–” és „+” gombok érintésével csökkenthető vagy növelhető. 

 

 

Információs menü 

A főképernyőn, a SOS hívás gomb felett 2 jobb húzással elérhető az információs menü, névjeggyel és 

eszközazonosítóval. 
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