
Alkalmazás leírás 
 
 
 
A Pajzs mobilalkalmazás segítségével nyomonkövetheti eszközei jelenlegi és korábbi állapotát 
valamint helyzetét.  
 
 
1. Indító ikon és betöltő képernyő 

  
  



2. Belépés 
Az alkalmazásba felhasználónév (email) és jelszó megadásával lehet belépni. Nem történik 
automatikus kilépés, amikor az alkalmazás használaton kívül kerül, vagy a felhasználó leállítja 
azt, illetve újraindítja a telefont. Kilépni a Beállítások / Kilépés menüpont megnyomásával lehet. 
 
3. Eszközök listája 
Belépés után látható az alapértelmezett Eszköz menüpont. Ebben jelenik meg a felhasználó 
minden eszköze egy listában, az egyes lista elemeknél az alapvető információkkal. Itt látható a 
pillanatnyi földrajzi hely (zárójelben az eszköz utolsó bejelentkezése), illetve Pajzs védelem 
esetén az eszköz állapota. A megjelenített lista alapértelmezetten 120 másodpercenként 
automatikusan frissül, a lista lefelé húzásával bármikor maunálisan frissíthető. 
 
 

 
 
  



4. Az egyes eszköz kártyákra koppintva megjelenik minden részletes információ a kiválasztott 
eszközről. 
A fejlécben a Részletek címszótól balra található nyíl ikonnal lehet visszalépni a listára. Jobbra, 
a három pont ikonra koppintva érhetőek el az eszköz előzmény adatai, a Pajzs élesítéséi 
lehetősége illetve a további Pajzs vezérlési funkciók. 
A térképre koppintva teljes képernyős, interaktív, térkép jelenik meg az eszköz automatikusan 
frissülő helyzetével és nyomonkövetésével. 
Ezután következik az eszköz neve és állapota, majd Pajzs védelem esetében egy autó grafika 
távirányítóval, felülnézetben.  
 

 
Az autó grafikán látható a védett jármű állapota:  

- lakat ikon: a mechanikai védelem aktív működése esetében lezárt lakat (mint a példa 
képernyőn), egyéb esetben kinyitott lakat jelenik meg 

- motorháztető: ha az autó gyújtáson van, zöld színnel jelenik meg a motorháztető, egyéb 
esetben nincs jelölve 

- beltér: beltérben érzékelt mozgás esetében piros színre váltanak az ablakok és a 
szélvédő, egyéb esetben nincs színezés 

- ajtók: az ajtók nyitott állapotban piros színezést kapnak, egyéb esetben nincs színezés 



- csomagtartó: a csomagtartó nyitott állapotban piros színezést kap, egyéb esetben nincs 
színezése 

- autó tiltása: az autó teljes letiltása esetében az autó ikonja piros áthúzást kap, egyéb 
esetben nincs jelölés 

- távirányító letiltása: a távirányító letiltása esetében a távirányító ikon piros áthúzást kap 
(mint a példa képernyőn), egyéb esetben nincs jelölés  

 
Az autó grafika alatt további információk listája érhető el (sebesség, bejelentkezési időpont, 
helyzet, stb.). Minden látható adat automatikusan frissül az alapértelmezett, vagy a 
felhasználóhoz kapcsolt frissítési gyakoriság szerint. 
 
 
5. A Pajzs védelem vezérlése 
A fejléc vezérlési ikonjaira koppintva kezelhető a Pajzs védelem. A vezérlési parancs 
elküldéséhez megjelenik egy új képernyő, ahol a felhasználónak meg kell adnia a vezérléshez 
szükséges PIN kódját. A helyes kód megadása esetében a vezérlési parancs (élesítés, sziréna, 
feloldás, szerviz mód) elküldésre kerül az eszköznek. 
 

 
 



 
6. Korábbi adatok lekérdezése 
A fejlécben az Előzmények menüpontra koppintva jelenik meg egy új képernyő, ahol 
beállíthatjuk a korábbi adatok lekéréséhez a kezdő és befejező dátumot és időpontot. 
Alapértelmezetten az utolsó 1 óra adatait kérhetjük le. 
 

  
 
  



A Térkép ikonra koppintva az eszköz mozgását követhetjük nyomon, az Akku, Sebesség, 
Hőmérséklet ikonokra koppintva grafikonon jelennek meg az információk. 

 
  



7. Minden eszköz megjelenítése egy térképen 
Az eszközök listájára visszalépve újra látható a három fő menüpont. Az Eszköz mellett a 
következő a Térkép menüpont. A térképre koppintva nyílik meg a teljes képernyős interaktív 
térkép. Az egyes térképpontokra koppintva megjelenik az eszköz neve és állapota. A nézetből a 
jobb felső sarokban a Bezárás szövegre koppintva lehet kilépni. Mindkét térképnézet 
automatikusan frissül az alapértelmezett, vagy a felhasználóhoz kapcsolt frissítési gyakoriság 
szerint. 
 

 
  



8. Beállítások menüpont 
Itt találhatóak az alapvető felhasználói információk, valamint Egyenleg címszó alatt a küldhető 
SMS értesítések egyenlege, és a Frissítési gyakoriság jelzi a különböző eszközadatok 
automatikus frissítési rendszerességét. 
Jobbra fent a három pont ikon egy legördülő menüt tartalmaz, amiben elérhető a Webes 
adminisztrációs felület linkje, ennek használati útmutatója, az Adatkezelési tájékoztató linkje, az 
alkalmazás használati útmutatójának linkje, és végül a Kilépés lehetősége. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


