GSM odposlech v budíku
Návod k obsluze

Výhody produktu:




Profesionální GSM vestavný modul s možností vzdálené správy
Modul implementován do běžného radiobudíku
Citlivý mikrofon
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1. Specifikace




Při výskytu hladinu hluku vyšší než je nastavená hodnota zasílá modul SMS a
následně volá na předvolené číslo
Čtyři hladiny citlivosti sepnutí mikrofonu
Vzdálená správa přes SMS

GSM frekvence
Spotřeba
Aktivace hlasem
Vibrační čidlo
Vzdálená správa

GSM 900/1800/1900
20 mA v pohotovostním módu
200 mA při monitorování
ANO
ANO
Kódované SMS

2. Začínáme



Do budíku vložte Sim kartu s vypnutým PIN kódem. Při vložené postupujte podle
dodaného video návodu
Budík připojte do sítě. Tím je integrovaný modul připraven k použití

2.1 Nastavení ovládacího čísla
Můžete nastavit až tři ovládací čísla.
Pro nastavení ovládacího čísla zašlete SMS ve tvaru:
XXX##????? kde
XXX = heslo
## = 01, 02, 03 – pořadové číslo ovládacího čísla
???? = telefonní číslo ovládacího čísla bez předvolby
Příklad: 98301602602602, 983 = heslo, 01 = první číslo, 602602602 = tel. číslo
V případě, že je zaslána SMS ve správném format, modul zašle potvrzovací SMS (viz. obr.)

www.spyshops.cz

Stránka 2

2.2 Aktivace funkce call back (zpětné volání)
Pro aktivaci zpětného volání zašlete SMS ve tvaru:
XXX041 = aktivace funkce
XXX040 = deaktivace funkce
Pokud zašlete správný pokyn, opět obdržíte potvrzovací SMS s OK.

2.3 Aktivace šokového senzoru
Pro aktivaci zašlete SMS:
XXX051 = aktivace funkce
XXX050 = deaktivace funkce
Pokud zašlete správný pokyn, opět obdržíte potvrzovací SMS s OK.

2.4 Nastavení citlivosti mikrofonu (citlivosti sepnutí)
XXX060 = nastavení nízké citlivosti 0, potvrzení v podobě MIC=0
XXX061 = nastavení normální citlivosti 1, potvrzení v podobě MIC=1
XXX062 = nastavení vysoké citlivosti 2, potvrzení v podobě MIC=2
XXX063 = nastavení velmi vysoké citlivosti 3, potvrzení v podobě MIC=3
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3. Pár informací na závěr




Pouze první ovládací číslo bude při překročení hlukové hladiny a sepnutí mikrofonu
voláno, ostatní obdrží pouze informativní SMS
Vaše heslo na modul obdržíte po zaslání SMS ve tvaru 912
SIM karta, vložená v modulu musí mít vypnutý PIN kód

Budeme rádi, pokud vás zaujmou naše další přístroje z kategorie GSM odposlechy.
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.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu podpora@spyshosp.cz
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