Produkt č.

1573825521
Mini A8 GSM odposlech
POPIS
GSM odposlech je navržen pro účely zabezpečí
domácnosti a osobního majetku nebo pro
kontrolu osob či zvířat. Zařízení je napájeno
baterií, tudíž může být umístěno i do prostor bez
přívodu elektrické energie. Rozměry a jednoduchý
design zařízení přispívají k jeho nenápadnosti.
Pro správnou funkci je nutné použít aktivovanou
SIM kartu s odstraněným PIN kódem. Zařízení
má integrovaný mikrofon.
Základní speciﬁkace:
●

volání na zařízení – odposlech

●

detekce hluku – volání na mobilní telefon

●

Li-Ion baterie

SPECIFIKACE
Nabíjecí napětí

5 VDC

GSM pásma

850/900/1800/1900
MHz

Nabíjecí proud

500 mA

Výdrž na baterii při
odposlechu

do 3 hod

Nabíjecí konektor

micro USB

Výdrž na baterii v
klidovém stavu

do 6 dní

Typ baterie

Li-Ion

Typ SIM karty

standard SIM

Napětí baterie

3,7 VDC

Rozměry

43 x 32 x 14 mm

Kapacita baterie

380 mAh

Hmotnost

30 g
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ZAPOJENÍ
Vložení SIM karty

Nastavení modulu
●

při prvotním použití připojte zařízení k napájení a nabijte baterii (modrá LED)

●

vložte aktivovanou a odblokovanou SIM kartu (vizte obrázek výše) do příslušného slotu

●

ujistěte se, zda je v aktuální lokaci dostatečný signál

●

po zasunutí SIM karty začne konstantně svítit červená LED – hledání sítě

●

pokud modul nalezne síť, červená LED 3x zabliká a poté zhasne

●

odposlech

●

○

je zahájen vytočením čísla SIM karty, která je umístěna v zařízení

○

hovor bude vytáčen cca 3 sekundy, poté zařízení hovor automaticky přijme

○

kvalita hovoru je stejná jako u mobilního telefonu

vytočení čísla v případě detekce hluku
○

příjemce hovorů odešle do žařízení SMS s obsahem 1111 – aktivace detekce hluku

○

jakmile zařízení zaznamená zvuk hlasitější než 40 dB, vytočí číslo, z kterého byla
aktivační SMS odeslána

○
●

pro deaktivaci režimu příjemce hovorů odešle SMS ve tvaru 0000

detekce polohy a tlačítko SOS je v regionu ČR a SK nefunkční
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