
Tudd biztonságban a gyermekedet! 

Az SOS Guard Kft. célja az emberi élet minőségét és biztonságát megőrizni az idős emberek 

számára. Azonban a munkával töltött évek, és két gyermekünk születése után rájöttünk, hogy nem 

csupán az idős emberekre kell vigyáznunk, hanem bizony a gyermekeinkre is! A mai világban 

leginkább ez a két korosztály van kiszolgáltatva.  Ha van gyermeked, akkor valószínűleg benned is 

felmerült már az a kérdés, hogy: „Ugye vele nem történhet semmi baj? Biztonságban van most?” 

Amikor azt mondom most, akkor valóban arra gondolok, hogy „ebben a pillanatban”. 

 Szeretnénk bemutatni cégünk legújabb szolgáltatását, a KID Guard-ot. A KID Guard okosórával a 

karjukon a központunk képes akár a nap 24 órájában figyelni a gyermeked helyzetét. Sőt 

kijelölhetsz neki biztonsági zónákat, amelyek elhagyásakor riaszt a készülék. Egyre hamarabb jön el 

az az életkor, amikor gyermekünk szeretne egy saját mobiltelefont, azonban helyette tökéletes 

választás a KID Guard. Az okosóra a gyerekek számára izgalmas digitális kütyü, hiszen úgy tudnak 

beszélni velünk, ahogyan David Hasselhoff tette a Knight Rider-ben. Nekünk szülőknek pedig 

olyan eszköz, amivel akkor is biztonságban tudhatjuk a gyerekünket, ha éppen nem fogjuk a kezét: 

mert tudjuk, merre jár, és azt is tudjuk, hogy bármikor elérhet minket, ha szüksége van ránk.  



A KID Guard segít áthidalni a gyerek önállósági törekvései és a szülők aggodalma közötti 

szakadékot, hogy a család minden tagja jól érezze magát. 

Mit tud pontosan a KID Guard okosóra? 

-    Előre rögzített telefonszámok, amelyekről a gyermek hívást tud fogadni, és amelyeket hívni tud 
az okosórája segítségével. 

-    Az okosóra segítségével hangüzenetet tud fogadni és küldeni a gyerek a szüleinek, illetve az 
óráján szöveges üzeneteket tud fogadni. 

-    Biztonsági zónák beállítása, amelyeket ha elhagy a gyerek, akkor az okosóra jelzést küld  

-    SOS gomb is található az órán, amivel a gyerek azonnal jelzést, hívást küld a segélyhívó 
központunknak. 

 

Hogyan telefonálhat a gyerek a KID Guard okosórával? 

Az KID Guard okosóra érintőképernyőjéről elérhető a telefonkönyv, amely előre rögzített 

telefonszámokat tartalmaz. A gyerek ezekre a telefonszámokra indíthat hívásokat és ezekről 

fogadhat hívást. A hívás fogadásához elég megérinteni az óra kijelzőjét. 



Hogyan kérhet segítséget a gyerek 

az okosórával?  

A KID Guard okosórán fizikai 

nyomógombként megtalálható az SOS 

gomb, amivel elindítható a vészhívás a 

segélyhívó központunkba. A vészhívás 

véletlenül nem indítható, mert az SOS 

funkcióhoz nem elég véletlenül 

megnyomni a gombot, hanem hosszan 

nyomva kell tartani. A vészhívás kezelése 

után kap a szülő tájékoztatást, 

amennyiben szükség volt intézkedésre. 

 

Milyen helyzetekre jelent megoldást a KID Guard? 

• gyermek tartózkodásának 24 órás felügyelete  

• a szülő által kijelölt zóna (pl: iskola) elhagyása 

• biztonságos közlekedés az otthon és az iskola között 

• nincs szükség mobiltelefonra, melyet könnyen elhagy, ellopnak, leejt 

• esetleges egészségügyi vészhelyzet, baleset jelentése egyetlen gombnyomással 

• gyermeket érő fenyegetés esetén (zaklatás) azonnali segélyhívás  

• iskolai verekedések, bántalmazások jelentése, megelőzése 

• központunk folyamatos készenlétben van, így a gyermek bármikor kérhet segítséget, 

azonnali intézkedésben részesül (nem baj, ha a szülő éppen nem elérhető a munkahelyén) 

 

Üzenetek küldése és fogadása az okosórával 

Az okosóra 20 karakter hosszú szöveges chatüzenet fogadására képes, így alkalmas arra, hogy a 

szülő rövid üzeneteket küldjön a gyerekének: pl. „Mikor érsz haza?” „Megyek, de 10 percet kések.” 

„Apa megy érted!” A gyerek az üzeneteket az okosóra kijelzőjén tudja elolvasni. 

A legnagyobb szülői félelem, hogy a gyerek elkeveredik, és nem találjuk meg. Ez főleg 

bevásárlóközpontban, strandon, tengerparton vagy éppen egy fesztiválon a legnagyobb stressz 



faktor. Bevett megoldás, hogy vészesetre karszalagra írjuk a telefonszámunkat és bízunk abban, 

hogy valaki a gyerekünk segítségére siet. Az okosórával mindez megfordítható, ha szem elől 

tévesztettük a gyereket, azonnal megnézhetjük a pontos helyzetét, felhívhatjuk és addig is 

kapcsolatban tudunk vele lenni, amíg odaérünk hozzá. 

 

Hogyan működik az okosórával a helymeghatározás? 

A KID Guard többfajta helymeghatározó rendszert 

használ, és ez teszi lehetővé a pontos és valós idejű 

helymeghatározást. Az okosóra elsősorban GPS 

műholdak segítségével határozza meg a helyzetet, de a 

mobil szolgáltatók adótornyait és a WiFi hálózatokat is 

használja a helymeghatározáshoz. A helyzetet cégünk 

segélyhívó központjában futó térképen jeleníti meg. 

Az SOS Guard Kft. létrehozott egy olyan felületet, ami a 

KID Guard szolgáltatására előfizetető szülők 

gyermekeinek segélyhívásait kezeli, helyzetüket a 

térképen pontosan megjeleníti. Természetesen erre az 

oldalra biztonsági kóddal a szülők részére is bejutási 

lehetőséget biztosít. Cégünk havi díjas szolgáltatás keretén belül vállalja, hogy a gyermekektől 

befutott hívást fogadja, kezeli, értékeli. Értesíti a szülőt vagy hozzátartozót a hívás, központunkba 

történő beérkezése után. Az értesítés a szerződésben foglalt adatlapon megadottak szerint történik, 

ill. a szerződő felek kérésének megfelelő sorrendben járunk el. 

 

Hogyan aktiválható a KID Guard okosóra? 

Az okosóra néhány beállítását meg lehet tenni az órán is, de alapvetően az órához tartozó applikáció 

segítségével lehet vezérelni, zónákat kijelölni, telefonszámokat megadni. A szülőknek szóló 

értesítések is az applikáción keresztül érkeznek a szülők okostelefonjára. 

Az okosóra működéséhez külön előfizetéses SIM-kártya szükséges, melyet cégünk, mint a 

Vodafone Magyarország Zrt. szerződött partnere biztosít a KID Guard előfizetőinek, és melynek 

díját a havi díj tartalmazza. 


