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Návod k obsluze
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1. Popis zařízení

1 – Kabely pro připojení napájení 12V
2 – Převodník z 12V na 5V
3 – Mikrofon
4 – GSM modul se slotem pro SIM

2. Zprovoznění přístroje
•
•

Připojte napájení 12V k zařízení.
Do slotu pro SIM vložte kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí PIN kódu
naleznete v návodu na svůj telefon), signalizační led dioda na GSM modulu několikrát
zabliká a jakmile zhasne je odposlech připraven k použití.

• Nyní stačí zavolat na číslo SIM karty umístěné v odposlechu a po několika sekundách
uslyšíte ve svém mobilu okolí odposlechu.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném
ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto
poškození nebude uznáno při reklamaci.
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3. Aktivace/deaktivace zpětného volání
•

Zpětné volání aktivujete zasláním SMS ve tvaru 1111. Volání deaktivujete zasláním
SMS ve tvaru 0000.

4. Nastavení citlivosti detekce hlasu
•

Citlivost detekce zvuku nastavíte pomocí SMS příkazů. Tvar SMS je následující
číslo# . Číslo udává citlivost aktivace. Citlivost lze zvolit na stupnici 30-100, kdy 30
udává nejnižší citlivost a 100 nejvyšší.
Příklad SMS příkazu:
83#

5. Parametry
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6. FAQ
•
•

•
•
•

Je-li baterie zcela vybita, začne se nabíjet až 3 min poté, co je pomocí dodávaného
USB kabelu a adaptéru přístroj zapojen do sítě
Pro optimální naformátování baterie nechte nový přístroj nabíjet po dobu 8 hodin, a
poté ho nechte úplně vybít. Tyto cykly opakujte 3x. Následně stačí pro nabití ponechat
přístroj v nabíječce po dobu 3 hodin
Mějte na paměti, že síla mobilního signálu v místě instalace výrazně ovlivňuje kvalitu
odposlechu
Pokud se nemůžete na přístroj dovolat, vyjměte a znovu instalujte SIM kartu, případně
přístroj znovu nabijte
V případě, že nefunguje zpětné volání ( po provedení jeho aktivace dle návodu ),
vyjměte a opět nainstalujte SIM kartu

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost dalším výrobkům ze sekce GSM odposlech
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
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