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Családunk védelme… 

Legyünk őszinték, a gyerekek szeretnek kerülő utakon járni, akár iskolából 

hazafelé, edzésre, különórára menet, vagy csak a társaikkal elkalandozva 

szülői felügyelet nélkül. Meggondolatlanul olyan helyekre vagy olyan 

társaságba keveredhetnek, amelytől minden szülő óvná gyermekét. A 

legrosszabbról nem is beszélve, amikor úgy eltűnnek, hogy a szülőknek 

fogalmuk sincs, merre járhatnak, sőt haza sem találnak. Ilyenkor 

hajlamosak vagyunk a legrosszabbra gondolni, hiszen ismerünk olyan 

megrendítő történeteket, amikor elkóborolt vagy elcsalt gyermekek, 

bűncselekmények áldozataivá válnak. 

 

 

Vessen véget az aggódásnak és a kétkedésnek! Avagy tudja pontosan 

hogy, hol vannak a szerettei és az értékei. A filmekből ismert nyomkövető 

már nálunk is kapható. SIM-kártyával működik, lehallgathat és lekövethet 

bármit vagy bárkit. Kocsit, kutyát, nagyszülőt, gyereket, hűtlen 

házastársat. 
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Jellemzők: 

 
 
Egy nyomkövető eszköz beépített 
GPS / GLONASS és GSM 
kapcsolattal, ami képes 
összegyűjteni eszköz koordinátáit 
és átadni, megjeleníteni a GSM 
hálózaton keresztül a SkyShield 
központi szerverére.  

 
 Pánik funkció /riasztó gomb 

 Hirtelen mozdulat érzékelés (esés) 

 Hanghívás 

 SMS 

 LED indicator 

 Rezgés funkció 

 Belső GSM antenna és belső GPS / GLONASS antenna 

 Valós idejű nyomon követését 

 SOS gomb riasztás, adott telefonszámra 

 Geofence zónák (sokszög vagy kör) 

 Auto Geofencing autó lopás megelőzésére 

 Alvó üzemmód (az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében) 

 Belső flash memória 1 MB (ez lehetővé teszi, hogy tároljon akár 15 
000 rekordot) 

 Riasztás gomb adat- és hangátvitel 

 Igény esetén – Hanghívások 
 
 

Műszaki adatok: 
 

 Integrált akkumulátor: 1050mAh ( Li- ion) 

 Az akkumulátor töltöttsége függ eszköz beállításától, igény szerint 
módosítható, pl.: 

 10 másodpercenkénti GPS jel vételezés, 3 percenkénti beküldés 
esetén 19 óra működést, 
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 40 másodpercenkénti GPS jel vételezés, 10 percenkénti beküldés 
esetén 24 óra működést,  

 5 perces GPS jel vételezés, 20 percenkénti beküldés, 30 óra 
biztosít. 

 Az akkumulátor a 100%-os feltöltöttséget 3 óra alatt éri el. 

 Méretek: (92x44x18) mm 

 3 LED kijelző 

 Súly: 80g 

 Micro USB kábel 

 Üzemi hőmérséklet: 0 ° 50 ° C-on 

 Tárolási hőmérséklet: -20 ° és 60 ° C 
 

 
 

Felhasználási területek:  

 Idős szülők felügyelete 

 Gyermekek kontrollálása 

 Személy és vagyonőr munkáltatók 

Munkatársak megtett útjainak ellenőrzése, rögzítése, visszakeresése, 

dokumentálása 

 Egyéb olyan munkakör alkalmazottainak ellenőrzése, akiknél 

fontos, hogy egy meghatározott munkaterületet szabályozott 

gyakorisággal bejárjanak. 

 

 

 



SkyShield Magyarország Kft.    2040 Budaörs Gyár u. 2.    info@skyshield.hu    www.skyshield.hu 

 
 
 

 

 

 

Árak: 

Adatkártya nélkül GPS személyi nyomkövető eszköz 1 éves belföldi 

rendszerhasználati díjjal:                                                      39 990.-Ft 

 

Telefonos vagy személyes support díja:                                6 000.-Ft/óra 

(Távoli vagy helyi konfigurálás, beállítás, felprogramozás) 

A 2. évtől kezdődően a rendszerhasználati díj belföldön:    14 990.-Ft/év 

Az árak bruttó árak, a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

 

A készülék üzemeltetéséhez való adatkártyát a SkyShield Kft nem 

biztosítja. Beszerzésére bármely mobilszolgáltatónál lehetőség van. 

 Alap használat esetén a GPS személyi nyomkövető eszköz kimenő 

hívások indítására nem, csupán hívásfogadásra alkalmas. 

Erre bármely egyszerű adatkártya megfelel. 

 Amennyiben igényt tart a kétoldali kommunikáció lehetőségére, (5 

előre beállított telefonszám kimenő hívása, és bármely számról 

beérkező hívások fogadása a személyi követő eszközön) kérje a 

mobilszolgáltató erre vonatkozó SIM ajánlatát, és információit, mert 

ebben az esetben már speciálisabb (hanghívással kombinált) 

kártyára van szükség. 

 

Amit biztosítunk: 

Online rendszerfelületen, akár okos eszközön látható, követhető, vagy 

visszajátszható, menthető megtett útvonalak. Munkaidő kontrollálás – 

statisztikák készítése. Valós időben történő nyomkövetés, pánikjelzés, 

segítségkérés lehetősége. 


