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Uživatelská příručka 
 
GSM/MMS kamerový modul 

 

Spojte pomocí konektoru baterii a zařízení s kamerou.Před prvním použitím 
dobíjejte alespoň 8hodin pomocí přiloženého USB kabelu. 
Zasuňte Micro SIM kartu do modulu dle vyznačení.Karta SIM musí mít vypnut 
poždavek na PIN kód.Zasuňte micro sd kartu do zařízení.SD Karta se vkládá nad 
SIM kartu,položením a zasunutím.Velikost SD karty může být max.32GB. Dejte 
pozor aby jste ji zasunuli do správných drážek.Karta musí vždy kousek 
koukat,aby jste ji snadno vytáhli. 
 
Použití:  
Zapnutí: Podržte tlačítko ON/OF alespoň 5-10 sek.Zabliká několikrát bílá dioda. 
Vypnutí: Podržte tlačítko ON/OF alespoň 3-5 sek.Rozsvítí se bílá dioda a zhasne. 
Autorizace: Vložte SIM kartu(vypnutý PIN) do zařízení a zapněte.Zavolejte na 
SIM kartu umístěnou v zařízení,spojí se hovor a autorizace je dokončena.  
 
Pro pořízení fotografie pošlete SMS ve tvaru: 000 na SIM kartu umístěnou v 
zařízení.Zpět Vám příjde SMS zpráva potvrzení o uložení fotografie na micro SD 
kartu.  
 
Pro pořízení fotografie a zaslání ve formě MMS na Váš mobilní telefon pošlete 
SMS ve tvaru: 111 na SIM kartu umístěnou v zařízení.Zpět Vám příjde MMS 
zpráva s fotografií.  
 
Pro video záznam pošlete SMS ve tvaru: 222 na SIM kartu umístěnou v 
zařízení.(Příjde Vám SMS zpráva o zahájení nahrávání)  
Pro ukončení nahrávání videa zašlete SMS ve tvaru: 444 (Příjde Vám SMS 
zpráva o ukončení nahrávání)  
 
Pro audio záznam pošlete SMS ve tvaru: 333 na SIM kartu umístěnou v 
zařízení.(Příjde Vám SMS zpráva o zahájení nahrávání)  
Pro ukončení nahrávání audia zašlete SMS ve tvaru: 444 (Příjde Vám SMS 
zpráva o ukončení nahrávání)  
 
Pro odposlech stačí zavolat na kartu SIM umístěnou v zařízení a odposlech 
automaticky spojí hovor. 
 
Pro aktivaci zvuku pošlete SMS ve tvaru: 888 (Zařízení Vám bude volat pokud 
překročí zvuk 60db  



2 

 

Pro aktivaci zvuku a následné zaslání SMS zprávy o zaznamenání zvuku pošlete 
SMS ve tvaru: 777 Pro stav baterie pošlete SMS ve tvaru: 666  
 
Pro zformátování karty SD v zařízení pošlete SMS ve tvaru: 999. 
 
Pro nastavení citlivosti detekce zvuku pošlete SMS ve tvaru: 777#8# Čísla 
mohou být od 8 až 255. 
 
Pro ukončení všech předchozích funkcí pošlete SMS ve tvaru: 444 
 
Pro formátování vložené SD karty pošlete SMS ve tvaru: 999 
 
Pro aktualizaci času pošlete SMS ve tvaru: SZSJ 
 
Pro Obnovení továrního natavení pošlete SMS ve tvaru: FW 
 
Pro zjištění stavu baterie pošlete SMS ve tvaru: 666 
 
 
                                                                              
 

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou  

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 
 


