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Instrukcja Obsługi Podsłuch S48

ŁADOWANIE
Urządzenie posiada wbudowaną baterię, więc przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie
podłączając podsłuch za pomocą dołączonego kabelka do ładowarki USB lub komputera.
UWAGA! Urządzenie aby nie zwracać na siebie uwagi w żaden sposób nie sygnalizuje podłączenia
do zasilania lub ładowania. Czas pełnego naładowania za pomocą dołączonej to ok. 2 godziny.
WŁACZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Aby włączyć urządzenie należy je naładować a następnie włożyć do niego kartę sim. Włozenie karty
powoduje jego włączenie i rozpoczęcie działania. Po włożeniu karty urządzenie sygnalizuje jego
uruchomienie jednokrotnym mrugnięciem micro diody znajdującej się w środku urzadzenia tuż obok
karty sim z lewej strony.
UWAGA!
Po włączeniu urządzenia w ciągu 15 sekund należy zadzwonić na numer karty włożonej
do urządzenia. Numer z którego wykonaliśmy połaczenie zostaje numerem powiązanym
uprawnionym do podsłuchu.
Włożona karta sim do podsłuchu musi być bez kodu pin i mieć wyłączoną sekretarkę.

- uruchomienie Alarmu odbywa się za pomocą komend SMS wysłanych na kartę znajdującą się w
urządzeniu
- SMS o treści " 1111 " uruchamia funkcję alarmu
- SMS o treści " 0000 " wyłącza funkcję alarmu
W każdej chwili możemy zadzwonić do urządzenia celem połączenia się z nim i w celu
monitorowania pomieszczenia.
Czujnik ruchu działa w odległości od 0-8 m. Najlepsze jego działanie jest w zakresie 5 m.
Wyposażony jest w bardzo czuły mikrofon pozwalajacy słyszeć rozmowy w odległości do
15 m.
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.

