
INSTRUKCJA OBSŁUGI GF-08

Przygotowanie urządzenia:

Karta Sim musi mieć możliwość otrzymywania mms-ów oraz włączoną funkcję GPRS!
Przed użyciem naładuj urządzenie ok 4-5h z włożoną kartą Sim i MicroSD!

Uruchomienie: gdy włożymy kartę pamięci, dida zamiga 4x na czerwono i urządzenie wejdzie w 
30 sek. tryb czuwania.

Główny numer wiążący: wyślij sms-a o treści 000 na nr karty w urządzeniu aby przypisać nr 
administratora

Podstawowe funkcje

Zadzwoń na nr urządzenia aby podsłuchiwać w czasie rzeczywistym otoczenie. 

Wysyłanie mms-a ze zdjęciem: wyślij sms-a o treści 111 na nr karty w urządzeniu aby zrobić 
zdjęcie i wysłać mms-em na nr administratora (aby uzyskać jak najlepszą jakość zdjęcia należy 
umieścić urządzenie pod odpowiednim kątem).

Wysłanie video mms: wyślij sms-a o treści 112 aby nagrać filmik, urządzenie wyśle video mms z 
nagraniem wideo (UWAGA! mms-a z nagraniem należy skopiować na komputer aby odtworzyć, 
ponieważ telefon komórkowy nie obsługuje odtwarzania plików video mms)

Detekcja ruchu

Automatyczne zdjęcie: wyślij sms-a o treści 222 aby aktywować automatyczne zdjęcie po 
wykryciu ruchu przez urządzenie po czym wyśle mms-em na nr administratora. 

Automatyczne wykrywanie dźwięku: wyślij sms-a o treści 666 na nr karty w urządzeniu aby 
włączyć detekcje głosu . Gdy dźwięk jest większy niż 40 dB, lokalizator automatycznie zaalarmuje 
o tym administratora. 



Funkcja nagrywania na kartę SD

Nagrywanie fimów: wyślij sms-a o treści 333, aby rozpocząć nagrywanie filmów na kartę SD.

Nagranie rozmów: wyślij sms-a o treści 555 na nr karty w urządzeniu aby nagrać dźwięki w 
otoczeniu na karte SD

              

             Lokalizacja GPRS

Zapytanie o lokalizację GPRS: wyślij sms-a o treści 777 na nr karty w urządzeniu aby zaytać o 
lokalizację urządzenia. Sms-em otrzymasz lokalizację i link mapy Google, mapa lokalizacji 
zostanie wyświetlona po GPRS.

      Inne funkcje

Usuń zawartość pamięci KARTY:  wyślij sms-a o treści 445 na nr karty w urządzeniu aby usunąć 
wszystkie dane z karty SD

Stan lokalizatora: wyślij sms-a o treści 888 na nr karty w urządzeniu aby otrzymać wiadomość z 
informacją o włączonych funkcjach, poziomie naładowania, sile sygnału, pojemności karty.

Uruchom ponownie:  wyślij sms-a o treści 999 na nr karty w urządzeniu aby uruchomić ponownie 
urządzenie. Po minucie czasu urządzenie będzie gotowe do pracy

Reset: wyślij sms-a o treści 444 na nr karty w urządzeniu aby zresetować wszystkie ustawienia. 

Frmat karty SD: wyślij sms-a o treści 445 aby usunąć wszystkie nagrania na karcie SD




