Stator Piotr Wojtasik
Jankowicka 23-25
44-270 Rybnik

www.stator.rybnik.pl
stator@op.pl

BPH o/ Rybnik

10-10600076-0000326001733711

Podsłuch GSM w myszce komputerowej – instrukcja obsługi.

UWAGA!
Przed pierwszym uruchomieniem podsłuchu i podłączeniem do komputera należy zainstalować kartę sim. Urządzenie ładuje się tylko z zainstalowaną
kartą sim. Urządzenie działa również jeśli komputer jest wyłączony, korzystając w tym czasie z wbudowanego zasilania.
W celu instalacji karty sim należy odkręcić śrubki znajdujące się w dolnej części i zdjąc obudowę.

Włóż dowolną kartę SIM ( ważne aby byłą bez kodu pinu i miała wyłączoną automatyczną sekretarkę upewnij się również iż podczas wkładania karty
urządzenie jest wyłączone ) do urządzenia, może nie mieć środków na koncie ale musi mieć możliwość odbierania połączeń przychodzących.
Po włożeniu karty podłącz do zasilania automatycznie zaświeci się mała dioda i zgaśnie
Zadzwoń na numer karty , która znajduje się w urządzeniu z drugiego telefonu – połączenie zostanie odebrane automatycznie
Urządzenie nie wydaje żadnych dźwięków – jest nie do wykrycia
Dzwoniąc pod numer z karty prowadzisz nasłuch w miejscu , w którym znajduje się urządzenie.
Złóż obudowę i podepnij do zasilania,
Urządzenie gotowe jest do użycia.
Urządzenie posiada wbudowaną baterię pozwalającą na pracę w przypadku braku zasilania. Gniazdko podsłuchowe nie może być używane do zasilania.
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.

