Instrukcja Obsługi Podsłuchu Lokalizatora Mini A8 GSM

1.Opis produktu.
Lokalizator GSM A8 jest urządzeniem ,dzięki któremu możemy włączyć podsłuch oraz uzyskać
lokalizację LBS urządzenia. Dzięki wbudowanej baterii,urządzenie może działać bezprzewodowo. Istnieje
możliwość stałego podłączenia zasilania,urządzenie będzie działać wtedy 24/7.
Lokalizator A8 nie jest lokalizatorem GPS. Urządzenie do lokalizacji używa sygnału LBS nadajników
sieci komórkowej GSM. Dokładność lokalizacji wynosi ok 1-2km w zależności od ilości i odległości
do najbliższego nadajnika GSM.

2. Dane techniczne:
Model urządzenia:GSM A8
Odsługiwane pasma GSM: 850/900/1800/1900Mhz <26dbm
Lokalizacja : LBS po nadajnikach GSM
Blokada SimLock: brak( karta SIM nie może być zablokowana kodem PIN)
Zasilanie: Akumulator Li-Lio 500mAh 3.7V
Czas pracy: dla aktywnej pracy (podsłuch): 2-3h
Czas pracy z włączoną funkcją oddzwaniania: 2dni
Czas pracy w trybie czuwania: 5 dni
Czas pracy dla podłączonego urządzenia do zasilania: 24/7
Wymiary: 43,2x32x13,6mm
Waga: 30g
Zestaw nie zawiera karty SIM

3. Zawartość opakowania
-Lokalizator ,Podsłuch A8
-przewód do ładowania USB

4.Ładowanie lokalizatora
Uwaga: w momencie dostawy bateria lokalizatora może być rozładowana, aby ją naładować
zalecamy użyć zasilacza 5V za złączem micro USB- sieciowego np. od telefonu
komórkowego z prądem ładowania co najmniej 1A. Ładowanie urządzenia z gniazda USB z
komputera lub laptopa może być nie efektywne ze względu na zbyt niski prąd ładowania.
Aby naładować lokalizator podłącz kabel dołączony do urządzenia do gniazda USB ładowarki lub użyj
ładowarki od telefonu komórkowego. Ładowanie baterii sygnalizowane jest świeceniem niebieskiej diody.

5.Wkładanie i wyjmowanie karty SIM
Kartę SIM należy wkładać stroną przedstawioną na rysunku

6.OBSŁUGA URZĄDZENIA:
1) Ładowanie
Przed pierwszym użyciem podsłuchu należy naładować akumulatorek, ładując go przez minimum 3-4h.
Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 5V 1A lub 2A. 2)
2. Włączanie/Wyłączanie
Umieść kartę SIM dowolnego operatora(bez pinu, aktywowaną) w szczelinie. Jeśli po włożeniu karty w
środku zapali się czerwona dioda po czym zgaśnie, oznacza to, że karta została poprawnie zainstalowana.
Wyjmij kartę SIM ze szczeliny, a urządzenie zostanie wyłączone automatycznie. Uwaga: karta SIM musi
mieć wyłączone hasło PIN i pocztę głosową oraz aktywne rozmowy wychodzące tj. dostępne środki na
koncie.
3) Funkcja nasłuchu:
zadzwoń na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu, połączenie zostanie odebrane, możemy
nasłuchiwać.
4) Funkcja detekcji dźwięku:
aby aktywować funkcję oddzwaniania po wykryciu dźwięku należy wysłać sms-a o treści 1111 pod numer
karty znajdującej się w urządzeniu. Po tej operacji urządzenie po wykryciu dźwięku oddzwoni pod numer z
którego został wysłany sms. Dezaktywacja tej funkcji odbywa się poprzez wysłanie sms-a o treści 0000.
Urządzenie wykryje dźwięk powyżej 45Db, z odległości do 4 -5 metrów.
Uwaga: funkcja ta może być zależna od wersji urządzenia którą zakupiłeś i będzie działać tylko w wersjach z
aktywną funkcją detekcji dźwięku.

5) Lokalizacja:
funkcja ta jest zależna od operatorów telefonii komórkowej. Po wykupieniu odpowiedniej usługi w sieci (koszt
kilku złotych) możemy wysyłając sms-a na podany numer w odpowiedzi zwrotnej otrzymać współrzędne
geograficzne lokalizacji urządzenia. Lokalizacja odbywa się w oparciu o nadajniki GSM - pozwala to na
użycie urządzenia jako prostego lokalizatora.
Aby otrzymać wiadomość z lokalizacją należy wysłać sms-a o treści „DW” na numer karty znajdującej się w
urządzeniu
6) Działanie pod stałym zasilaniem po podłączeniu urządzenia do zasilania można korzystać z wszystkich wyżej wymienionych funkcji 24/7
7) Sygnał SOS – należy przytrzymać przycisk ok 3 sekundy i zostanie nawiązane połączenie z wcześniej
zdefiniowanym numerem telefonu. Należy pamiętać o tym , że karta w urządzeniu musi być doładowana, by
połączenie mogło być nawiązane.
KARTA SIMObowiązek rejestracji Informujemy, że od dnia 25 lipca 2016 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10
czerwca2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) wszystkie karty PrePaid
muszą zostać zarejestrowane i aktywowane przez użytkownika..
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