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Podsłuch na SIM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Użytkowanie
Włączanie zasilania: włącz urządzenie, włóż kartę (zostanie uruchomiona automatycznie), dioda zapali się na 3 sekundy i zgaśn ie. W tym
momencie urządzenie jest gotowe do działania. Pamiętaj aby karta SIM była bez włączonego kodu PIN i bez funkcji poczty głosowej.
Instalacja
Przy instalacji proszę mieć na uwadze zasięg sygnału GSM. Proszę nie umieszczać urządzenia w miejscu gdzie jest on słaby lub zakłócany
aby nie wpływać na wyniki działania.
Ustawienia numeru
Uruchamianie, wyłączanie, ustawienia za pomocą telefonu lub ustalonego na karcie SIM numeru alarmowego
Ładowanie:
Urządzenie należy podpiąć do zasilania poprzez wejście USB i podpiąć do zewnętrznej ładowarki lub komputera. Urządzenie nie p okazuje w
żaden sposób, że jest ładowane, ze względów bezpieczeństwa. Ładowanie nie powinno trwać więcej niż 3 godziny.
Zasady działania funkcji Call Back:
Urządzenie samo zadzwoni do Ciebie , gdy wykryje głos w pomieszczeniu . Urządzenie oddzwania na numer , z którym ostatnio się łączyło .
Wcześniej więc należy zadzwonić do podsłuchu i rozłączyć się . Funkcję Call Back można wyłączyć przez wysłanie SMS z odp owiednim
kodem deaktywującym. Kod włączenia usługi to – 1111, a gdy chcemy wyłączyć usługę wysyłamy SMS z kodem – 0000.
Uwagi:
Przed pierwszym użyciem, urządzenie powinno być w pełni naładowane. Aby nie uszkodzić urządzenia, standard ładowania powinien
wynosić +/- 5.0V 300-500MA.
Czas czuwania urządzenia to 24 godziny.
Jeżeli urządzenie nie odpowiada automatycznie należy je zrestartować lub sprawdzić czy karta jest w zasięgu działania sieci.

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

