Instrukcja obsługi podsłuch z kamerka X009 S41
Urządzenie wykorzystuje możliwości sieci komórkowych GSM do podsłuchu i penetracji pomieszczeń. Aby urządzenie działało prawidłowo musi
zostać wyposażone w kartę sim i kartę pamięci microSD o pojemności nie przekraczającej 16 GB. W celu wykorzystania pełnych możliwości
urządzenia karta sim powinna obsługiwać GPRS i MMS. KARTA SIM MUSI MIEĆ WYŁĄCZONY KOD PIN I AUTOMATYCZNĄ SEKRETARKĘ.

Urządzenie posiada przycisk włączający, kamerkę o rozdzielczości 1,3 mln pixeli, mikrofon oraz wejście do podłączenia do ładowania.

W urządzeniu zastosowano baterię polymerową o pojemności 450 mAh. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy go naładować do pełnej
pojemności. Urządzenie powinno być ładowane za pomocą dołączonej ładowarki przez okres 3 godzin lub za pomocą komputera 6 godzin.
Urządzenie wymaga standardu ładowania SB 5,0 V 300-500mA
Aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk on/off 3-5 sek
USTAWIENIE NUMERU AUTORYZOWANEGO
Przed rozpoczęciem normalnej pracy należy ustawić numer telefonu autoryzowanego który będzie miał dostęp do zmiany ustawień urządzenia
podczas jego pracy. Należy pamiętać iż urządzenie pozwala na połączenie z nim i podsłuchu z dowolnego numeru telefonu który zadzwoni na
numer włożony do podsłuchu.
Aby ustawić numer autoryzacyjny należy wysłać z danego numeru sms o trści SZHM#numer telefonu#
Aby użyć urządzenia jako podsłuchu należy zadzwonić na numer włożony do urządzenia.
Aby urządzenie zrobiło zdjęcie i wysłało go na nasz autoryzowany numer należy wysłać sms o treści 111
Aby urządzenie rozpoczęło nagranie filmu video należy wysłać sms o treści 222
Aby urządzenie rozpoczęło nagrywanie głosu wyślij sms o treści 333
Chcąc zakończyć nagranie wyślij sms o treści 444
Jeśli chcemy aby urządzenie oddzwaniało do nas jeśli w otoczeniu pojawi się dźwięk o natężeniu 30db należy wysłać sms o treści 888 (opcja)
Jeśli chcemy aby urządzenie powiadomiło nas wiadomością sms jeśli w zasięgu pojawi się dźwięk należy wysłać sms o treści 777 (opcja)
Jeśli chcesz sprawdzić stan naładowania baterii należy wysłać sms o treści 666. Urządzenie powiadomi nas o stanie naładowania baterii
wysyłając sms.
Uwaga aby urządzenie mogło się komunikować z nami lub wysłać nam zdjęcie musi karta GSM posiadać środki na koncie pozwalające na
wykonywanie połączeń.

