Okos családi eszközök
MyKi Touch okosóra
Kid gyerekóra tarifacsomaggal, 2 évre, azonos ügyfélszámon, e-Packkel érhető el.

Tarifa tartalma
A csomag havidíja 2990 Ft, ami 50 perc belföldi beszélgetést, valamint 500 MB belföldi és EU adatot
tartalmaz a beépített funkciók működtetésére. Az adatmennyiség és az eszköz web böngészésre nem
alkalmas. A keret felhasználása után belföldön 40 Ft percdíjon telefonálhatsz tovább. A készülék 0 Ft
kezdőrészlettel elvihető, a havi kamatmentes törlesztőrészlet 990 Ft 21 hónapon keresztül.
Az e-Pack választása esetén számládat a vodafone.hu/eszamla oldalon tekintheted meg, számlád
érkezésekor pedig értesítést küldünk SMS-ben és emailben. Amennyiben a havidíjkedvezményt biztosító ePack fizetést választod, számládat könnyedén befizetheted a Vodafone internetes vagy mobil oldalán, banki
átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy ATM-en keresztül. Fontos, hogy számlád kiegyenlítése
minden hónapban a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül megtörténjen, a fenti meghatározott
fizetési módok egyikével. Amennyiben az e-Pack feltételek nem teljesülnek, az e-Packért járó
havidíjkedvezmény az adott hónapra elveszik.

Kedvezmények
Family kedvezménnyel a MyKi watch havidíja 1990 Ft melyben családon belül korlátlan beszélgetés áll
rendelkezésre, valamint további 50 perc minden irányba. A további tarifa tartalom megegyezik a Family
havidíjon kívüli tartalommal.

Funkciók
Az óra a következő funkciókkal rendelkezik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hanghívások, hogy bármikor tudjatok beszélni egymással
Helymeghatározó funkció, hogy mindig tudd, éppen merre jár
Hangüzenetek küldése és fogadása, ha nincs idő hosszan elmondani
Szöveges üzenetek fogadása, ha épp órán van
SOS gomb, hogy biztos lehess abban, hogy váratlan helyzetekben is elér
Lépésszámláló és sebességérzékelő, hogy követhesd mindennapi aktivitását
Érintésérzékelő, hogy tudd, éppen viseli-e az órát
3 féle csengőhang, hogy megtalálhassa a kedvencét
Csendes és néma üzemmód, hogy a tanórát se zavarjátok

Az óra műszaki jellemzői:
•
•
•
•
•
•

C1 Public

Elérhető szíj színek: Fekete (tartozék), zöld (tartozék), piros (opcionális)
Akkumulátor kapacitása: 480 mAh
SIM kártya típusa: micro-SIM
Kijelző típusa: LCD
Hálózati frekvenciák: GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS/EDGE
Szíj körátmérője: 13 – 18,5 cm

•
•

Tömeg: 40g a SIM kártyával együtt
Méretek: 57 x 33 x 13 mm

A színes érintőkijelzős óra különböző színű szíjakkal érhető el, hogy gyermeked tetszését is biztosan
elnyerje. A dobozban találni fogtok egy fekete és egy extra piros vagy zöld szíjat, a piros szíjat pedig
tartozékként is megvásárolhatjátok.
A Kid Gyerekóra tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel
vehető igénybe, az okosóra kizárólag a VF hálózatában használható, funkciói okán geolokációs adatok
továbbítására alkalmas, korlátozott számú, előzetesen rögzített számok hívhatók, illetve kizárólag a
rögzített számokról fogadható hívás, melyeket előzőleg a Kid Gyerekórához csatlakoztatott okostelefonra
letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok köre díjmentesen és
tetszőleges gyakorisággal változtatható.
A MyKi Watch alkalmazás a következő lehetőségekkel rendelkezik:
•
•
•
•
•
•
•

Telefonkönyv, hogy bármikor felhívhassa a családtagokat
Engedélyezett telefonszámok, hogy csak az a 10 személy hívhassa föl, akikben megbízol
Chat funkció, hogy bármikor üzenhess neki
Hangüzenet küldése, ha éppen nem vette fel
Biztonsági zónák beállítása, hogy tudd, jókor van jó helyen
Emlékeztetők, hogy biztos lehess abban, hogy nem felejti el a fontos dolgokat
Órakereső, hogy te megtaláld, ha ő elvesztette

További jogi információk
A visszavonásig meghirdetett Vodafone Family promóció keretein belül RED Free/Infinity World, Go
Next/Net+/Talk+ szolgáltatáscsomagok valamelyikével rendelkező egyéni előfizető, amennyiben
ugyanazon ügyfélszám alá a fenti vagy a Kid Gyerekóra tarifacsomagcsomagokból további előfizetéseket
köt, a 2. legmagasabb havi díjú Go Next/Net+/Talk+ tarifacsomagok esetén havi 1000 Ft, RED Free/Infinity
World tarifacsomagok esetén havi 2000 Ft, a 3. és 4. legmagasabb havi díjú Go Next tarifacsomag esetén
havi 3000 Ft, Go Net+/Talk+ tarifacsomagok esetén havi 4000 Ft, RED Free/Infinity World tarifacsomagok
esetén havi 6000 Ft, a 2.,3.,4.,5.,6. legmagasabb havi díjú Kid Gyerekóra tarifacsomag esetén havi 1000 Ft;
illetve amennyiben legalább 2 jogosult hangalapú tarifacsomaggal rendelkezik, akkor 3. és 4. legmagasabb
havi díjú, új, 2 éves tabletes MobilNet Start+, Medium+ vagy készülékes HomeNet+ tarifái után havi 1000 Ft
havidíj-kedvezményben részesül, a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot
figyelembevételével. A kedvezmény a legmagasabb havi díjú és Go Start/S/Basic/Mini tarifán kívüli,
legfeljebb három (2-4.), Kid Gyerekóra tarifacsomag esetén legfeljebb öt (2.-6.) tarifacsomagra igényelhető,
azzal, hogy a kedvezményre jogosult újonnan vásárolt tarifacsomagok esetében a sorrend függetlenül az
ügyfél aktuális tarifájától, minden esetben az adott hangalapú tarifacsomag készülék nélküli, 1 éves, ePackkel, illetve adott internet tarifacsomag 2 éves, e-Packkel meghatározott verziójának havi díja alapján
kerül meghatározásra, utóbbi a Family kedvezményben részesülő hangalapú tarifacsomagok után. Egy
Family körbe legalább két jogosult tarifacsomagon túl, ugyanazon ügyfélszám alá, 18 éven aluli, de 6 éven
felüli hozzátartozói számára, a hozzátartozó lakcímkártyájának bemutatásával előfizetésenként maximum
2 db, azonos ügyfélszámon maximum 6 db Kid előfizetés köthető. Amennyiben a Kid tarifacsomag
igénybevételi feltételeit teljesíti az Előfizető, 100% időszaki díjkedvezményre jogosult. Az egy Vodafone
Family körbe tartozó előfizetések és az aktív Max tarifacsomaggal rendelkező ügyfelek díjmentesen
hívhatják egymást belföldön és az EU-ban. További információk a mindenkor hatályos lakossági ÁSZF-ben.
Kid Gyerekóra szolgáltatás célja az Előfizető jogszerű felügyelete alatt lévő gyermekek, illetve az Előfizető
saját vagy más felhasználó, családtag mozgásának felügyelete, helyzetének megismerése, a
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése. A szolgáltatások igénybevételéhez használt okosóra a
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szolgáltatás sajátossága okán egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az okosóráról
korlátozott számú hívószám hívható, melyeket előzőleg a Kid Gyerekórához csatlakoztatott okostelefonra
letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok köre díjmentesen és
tetszőleges gyakorisággal változtatható. További tájékoztatás az okosóra használati utasításában, illetve a
Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) található. Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az
érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az Előfizető kötelessége és felelőssége.
További információk a mindenkor hatályos lakossági ÁSZF-ben.

Senior - PS okosóra
Senior okosóra, tarifacsomaggal, 2 évre, azonos ügyfélszámon, e-Packkel érhető el.

Tarifa tartalma
A csomag havidíja 2990 Ft, ami 100 perc belföldi beszélgetést valamint 500 MB belföldi és EU adatot
tartalmaz a beépített funkciók működtetésére. Az adatmennyiség web böngészésre nem alkalmas. A keret
felhasználása után belföldön 40 Ft percdíjon telefonálhatsz tovább. A készülék 0 Ft kezdőrészlettel
elvihető, a havi kamatmentes törlesztőrészlet 690 Ft 21 hónapon keresztül.
Az e-Pack választása esetén számládat a vodafone.hu/eszamla oldalon tekintheted meg, számlád
érkezésekor pedig értesítést küldünk SMS-ben és emailben. Amennyiben a havidíjkedvezményt biztosító ePack fizetést választod, számládat könnyedén befizetheted a Vodafone internetes vagy mobil oldalán, banki
átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy ATM-en keresztül. Fontos, hogy számlád kiegyenlítése
minden hónapban a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül megtörténjen, a fenti meghatározott
fizetési módok egyikével. Amennyiben az e-Pack feltételek nem teljesülnek, az e-Packért járó
havidíjkedvezmény az adott hónapra elveszik.

Kedvezmények
Family kedvezménnyel a Senior okosóra havidíja 1990 Ft melyben családon belül korlátlan beszélgetés áll
rendelkezésre, valamint további 100 perc minden irányba. A további tarifa tartalom megegyezik a Family
havidíjon kívüli tartalommal.

Funkciók
Az óra a következő funkciókkal rendelkezik:
•
•
•
•
•
•
•

Kétirányú hanghívások
Helymeghatározó funkció
Pulzus- és vérnyomásmérés
SOS értesítések (3 SMS, 10 e-mail + felugró értesítés az applikációban)
Biztonsági zóna figyelő
Akkumulátor töltöttségi szint mutató
Lépésszámláló

Az óra műszaki jellemzői:
•
•
•
•
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Szín: fekete
Akkumulátor kapacitása: 580 mAh; 3,7 V
Akkumulátor típusa: Li-ion
SIM kártya típusa: nano-SIM

•
•
•
•
•

Kijelző típusa: OLED
Támogatott hálózatok: GSM 900/1800 MHz (2G)
Méretek: 31,8×58×14,7 mm
Tömeg: 40 g
Szíj körátmérője: 16-22 cm

A doboz tartalma:
•
•
•
•
•
•

PS-óra;
Kis csavarhúzó;
Töltőkábel;
Töltőadapter
Használati útmutató
Garancialevél

A Senior Okosóra tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő okosóra eszközzel
vehető igénybe, az okosóra kizárólag a Vodafone hálózatában használható, funkciói okán geolokációs
adatok továbbítására alkalmas, 1 darab előzetesen rögzített telefonszám hívható.
A Senior Okosóra szolgáltatás célja az Előfizető saját vagy más felhasználó, családtag mozgásának,
helyzetének megismerése, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése.
A Senior Okosóra nem gyógyászati eszköz. Az óra alkalmas viselőjének pulzus és vérnyomás értékeinek
mérésére és az eredmények továbbítására, de a mért eredmények csak tájékoztatásul szolgálnak és nem
minősülnek orvostechnikai eszköz által hitelesített adatoknak.
A Private Sentinel alkalmazás a következő lehetőségekkel rendelkezik:
•
•
•
•
•
•
•

láthatod az óra viselőjének aktuális helyzetét,
láthatod az óra viselőjének legutóbb mért vérnyomását és pulzusát,
távoli vérnyomásmérést indíthatsz,
SOS riasztás vagy a biztonsági zóna elhagyása esetén értesítést kapsz,
láthatod az óra akkumulátorának töltöttségi szintjét,
a lépésszámlálóval figyelheted az óra viselőjének aznapi aktivitását,
közvetlen hanghívást indíthatsz.

A Private Sentinel web felület a következő lehetőségekkel rendelkezik:
•
•
•
•
•
•
•

megadhatod az alkalmazás és az óra használójának adatait,
láthatod az óra viselőjének aktuális helyzetét,
beállíthatsz biztonsági zónát,
megismerheted az SOS riasztással kapcsolatos fontos tudnivalókat,
rögzítheted az SOS riasztás során értesítendők elérhetőségét,
távoli vérnyomásmérést indíthatsz,
profilképet rendelhetsz az óra viselőjéhez.

További jogi információ
A visszavonásig meghirdetett Vodafone Family promóció keretein belül RED Free/Infinity World, Go
Next/Net+/Talk+ szolgáltatáscsomagok valamelyikével rendelkező egyéni előfizető, amennyiben
ugyanazon ügyfélszám alá a fenti vagy a Senior Okosóra tarifacsomagcsomagokból további előfizetéseket
köt, a 2. legmagasabb havi díjú Go Next/Net+/Talk+ tarifacsomagok esetén havi 1000 Ft, RED Free/Infinity
World tarifacsomagok esetén havi 2000 Ft, a 3. és 4. legmagasabb havi díjú Go Next tarifacsomag esetén
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havi 3000 Ft, Go Net+/Talk+ tarifacsomagok esetén havi 4000 Ft, RED Free/Infinity World tarifacsomagok
esetén havi 6000 Ft, a 2.,3.,4.,5.,6. legmagasabb havi díjú Senior Okosóra tarifacsomag esetén havi 1000 Ft;
illetve amennyiben legalább 2 jogosult hangalapú tarifacsomaggal rendelkezik, akkor 3. és 4. legmagasabb
havi díjú, új, 2 éves tabletes MobilNet Start+, Medium+ vagy készülékes HomeNet+ tarifái után havi 1000 Ft
havidíj-kedvezményben részesül, a mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot
figyelembevételével. A kedvezmény a legmagasabb havi díjú és Go Start/S/Basic/Mini tarifán kívüli,
legfeljebb három (2-4.), Senior Okosóra tarifacsomag esetén legfeljebb öt (2.-6.) tarifacsomagra
igényelhető, azzal, hogy a kedvezményre jogosult újonnan vásárolt tarifacsomagok esetében a sorrend
függetlenül az ügyfél aktuális tarifájától, minden esetben az adott hangalapú tarifacsomag készülék nélküli,
1 éves, e-Packkel, illetve adott internet tarifacsomag 2 éves, e-Packkel meghatározott verziójának havi díja
alapján kerül meghatározásra, utóbbi a Family kedvezményben részesülő hangalapú tarifacsomagok után.
Egy Family körbe legalább két jogosult tarifacsomagon túl, ugyanazon ügyfélszám alá, 18 éven aluli, de 6
éven felüli hozzátartozói számára, a hozzátartozó lakcímkártyájának bemutatásával előfizetésenként
maximum 2 db, azonos ügyfélszámon maximum 6 db Kid előfizetés köthető. Amennyiben a Kid
tarifacsomag igénybevételi feltételeit teljesíti az Előfizető, 100% időszaki díjkedvezményre jogosult. Az egy
Vodafone Family körbe tartozó előfizetések és az aktív Max tarifacsomaggal rendelkező ügyfelek
díjmentesen hívhatják egymást belföldön és az EU-ban. További információk a mindenkor hatályos
lakossági ÁSZF-ben.
Senior Okosóra szolgáltatás célja az Előfizető jogszerű felügyelete alatt lévő gyermekek, illetve az Előfizető
saját vagy más felhasználó, családtag mozgásának felügyelete, helyzetének megismerése, a
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése. A szolgáltatások igénybevételéhez használt okosóra a
szolgáltatás sajátossága okán egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az okosóráról
korlátozott számú hívószám hívható, melyeket előzőleg a Senior Okosórához csatlakoztatott okostelefonra
letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok köre díjmentesen és
tetszőleges gyakorisággal változtatható. További tájékoztatás az okosóra használati utasításában, illetve a
Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) található. Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az
érintettek tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az Előfizető kötelessége és felelőssége.
A Senior Okosóra alkalmas a viselőjének pulzus és vérnyomás értékeinek mérésére és az eredmények
továbbítására, de a mért eredmények csak tájékoztató adatok és nem minősülnek orvostechnikai eszköz
által hitelesített adatoknak. Az Előfizető, amennyiben a Senior Okosórát nem saját használatra vásárolja úgy,
az Előfizetőn kívüli természetes személy, mint felhasználó, személyes adatainak birtokába jut, melyek
megismerésére csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználó hozzájárult. A hozzájárulás beszerzése Előfizető
kötelessége és felelőssége, Szolgáltató a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles
vizsgálni. A visszavonásig elérhető Senior Okosóra akció keretében a Senior Okosóra szolgáltatáscsomagra
szerződő Utólag Fizető Előfizető bruttó 1000 Ft szolgáltatáscsomag-havidíj kedvezményben részesül.
További információk a mindenkor hatályos lakossági ÁSZF-ben.

Lokátor – Blaupunkt nyomkövető
Lokátor, tarifacsomaggal, 1 évre érhető el.

Tarifa tartalma
A csomag havidíja 490 Ft, ami 500 MB belföldi és EU adatot tartalmaz a beépített funkciók működtetésére.
Az adatmennyiség web böngészésre nem alkalmas. A készülék 0 Ft kezdőrészlettel elvihető, a havi
kamatmentes törlesztőrészlet 1990 Ft 12 hónapon keresztül. SOS hívás indítható a készülékről, 19 Ft-os
percdíjon belföldön és a magyar számokra. A lokátor alkalmas házi kedvenced, illetve a számodra fontos
tárgyak nyomon követésére.
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A Lokátor tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő GPS nyomkövető eszközzel
vehető igénybe.

Funkciók
Az óra a következő funkciókkal rendelkezik:
•
•
•
•

Helymeghatározás
SOS vészhívó gomb
Por- és cseppálló készülék (IP65)
Üzemidő: 2-7 nap (a feltöltés gyakoriságától, a hívások számától és a használati környezettől függ)

A lokátor műszaki jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•
•

Szín: fehér-kék
Akkumulátor kapacitása: 400 mAh
Méretek: 46mmx42mmx14,5mm
SIM kártya típusa: Single Nano SIM
Támogatott hálózatok: 900 / 1800 MHz
Led jelzőfénnyel felszerelt
Töltési bemenet: DV 5V 500 mA
Üzemi hőmérséklet: -10 °C - 55 °C

A doboz tartalma:
•
•
•
•

GPS nyomkövető eszköz
Nyakörvre rögzíthető szilikon tok
Töltő
Mini csavarhúzó

A nyomkövető szolgáltatás célja kisállat vagy fontos tárgy mozgásának, helyzetének megismerése,
vészhelyzet esetén a kapcsolatfelvétel megkönnyítése, elveszett tárgy megtalálása.
A Blaupunkt SOS alkalmazás funkciói:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nyomkövetés
Hely előzmények (max. 3 hónapra visszamenőleg)
Biztonsági zónák beállítása (minimum 100m - maximum 5000m)
Értesítések: ha engedélyezve van, a következő értesítések jelennek meg az eszköz állapotsorán:
SOS riasztás, Biztonsági zóna riasztások, Alacsony töltöttségi riasztás, Offline riasztás
3 db SOS telefonszám adható meg, az eszköz az SOS gomb megnyomásakor felhívja az első számot
(ha az első szám nem tudja fogadni a hívást, akkor a másodikat hívja, és így tovább)
Lehetőség van távoli kikapcsolásra és újraindításra
Telefonkönyv: Az itt megadott számok hívhatják az eszközt. Ha egyetlen telefonszámot sem állít
be, az azt jelenti, hogy bármely szám felhívhatja az eszközt. Ez a funkció csak nemzetközi
formátumban működik (+36 70 xxx xxxx).
Eszköz megkeresése funkció: az eszköz folyamatos hangjelzést ad, amíg meg nem nyomják az SOS
gombot
Tárcsázás funkció: felhívja az eszközt

Hasznos tanácsok, útmutató
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Akkumulátor üzemidő 2-7 nap (a helyadatok feltöltésének gyakoriságától, a hívások számától és a
használati környezettől függ)
Az eszköz helyzeti adatait alapértelmezett beállítással 10 percenként küldi (ezt a felhasználó módosíthatja
a Beállítások / Feltöltés gyakorisága menüben). A helyinformációk küldésének gyakorisága befolyásolja az
akkumulátor üzemidejét, mely 1-120 perc között állítható.
Az akkumulátorra vonatkozó információkat az eszköz 5 percenként küldi.
A Lokátor tarifacsomag kizárólag a tarifacsomag rendeltetésének megfelelő nyomkövető eszközzel vehető
igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén (például Előfizető a szolgáltatást nem a tarifacsomag
rendeltetésének megfelelő célra vagy eszközzel használja) Vodafone fenntartja a jogot, hogy előzetes
értesítést követően az előfizetést a Hang+Adat Alaptarifára váltsa.
Elfelejtett jelszó vagy termék meghibásodás esetén az alábbi elérhetőségeken lehet segítséget kérni:
HTM Mobile Korlátolt Felelősségű Társaság
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
E-mail: gs4gps@htmmobile.hu
Telefon: +36-20-330-50-20
Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 09:00-16:00 között fogadja a Felhasználók kérdéseit.

További jogi információk
A nyomkövető szolgáltatás célja dolgok, kisállatok vagy az Előfizető tárgyi értékeinek valós idejű
helymeghatározása navigációs funkcióval. Az eszköz saját SIM-kártyát használ a távoli eléréshez,
működtetéséhez szükséges a kapcsolódó applikáció okostelefonra történő letöltése. Az értesítések és
helyelőzmények a Blaupunkt SOS okostelefonos alkalmazásban jelennek meg, ahol biztonsági zóna
beállítására is van lehetőség. A nyomkövető egyszerűen rögzíthető dolgokra pl. a kisállatra / táskára, vagy
betehető a tárgyi értékek mellé. Bármely egyéb célra történő felhasználás kizárólag az érintettek
tájékoztatásával és hozzájárulásával lehetséges, mely az Előfizető kötelessége és felelőssége. A
jogosulatlan vagy jogsértő használatból eredő felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli.
A szolgáltatás sajátosságából kifolyólag a Lokátor tarifacsomag igénybevételéhez használt nyomkövető
eszköz egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az eszköz az SOS gomb
megnyomásakor felhívja a Telefonkönyvben beállított első telefonszámot. (ha az első szám nem tudja
fogadni a hívást, akkor a másodikat hívja, és így tovább).
A tarifacsomagban foglalt 500 MB adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó
technikai háttérszolgáltatásként elérhető, webböngészési célra nem használható.
A nyomkövető és a hozzá kapcsolódó alkalmazás, weblap regisztrációjához, használatához
elengedhetetlen a harmadik fél szerződéses feltételeinek elfogadása (Általános Szerződési Feltételek,
Felhasználási Feltételek, Adatvédelmi Tájékoztató). A beállított telefonszámok díjmentesen és tetszőleges
gyakorisággal változtathatók. További tájékoztatás a nyomkövető használati utasításában található.
További információk a mindenkor hatályos lakossági ÁSZF-ben.
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