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Uživatelská příručka 

 

GSM odposlech v PowerBance 

 

 
 
Vložená (nano) SIM karta musí mít vypnut požadavek na PIN kód.  
Pro vložení SIM karty je zapotřebí Opatrně rozpůlit zařízení na 2 části. 
Není zapotřebí povolovat šroubky, ty tam již nejsou.Odklopte nehtem 
nebo pomocí nože vrchní kryt přístroje.  
Uvidíte vstup pro kartu nano SIM.  
Karta se vkládá kontakty dolů a zkosením vpředu .  
Po vložení SIM karty blikne dioda, zařízení zavřete a je připraveno k 
použití. To že je zařízení aktivní, zjistíte tak, že stačí zavolat na kartu 
SIM v odposlechu a uslišíte obsazovací tón.  
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 

Příkazy SMS:  
 
1. Autorizace(můžete autorizovat až 3 tel.čísla) Pošlete do zařízení SMS 
ve tvaru: 000#vaše tel.číslo# Pro více autorizovaných čísel bude vypadat 
SMS takto: 000#tel.číslo#tel.číslo#tel.číslo#  
 
2. Pro odposlech stačí zavolat na číslo karty SIM v zařízení.  
 
Automaticky dojde ke spojení hovoru a vy tak můžete odposlouchávat 
okolí.  
 
3. Aktivace zpětného volání – aktivace zvukem: Pošlete do zařízení SMS 
ve tvaru: 333 ,tím je aktivováno zpětné volání a pokud štěnice 
zaznamená zvuk vyšší než nastavená citlivost v decibelech automaticky 
vytáčí Vaše číslo.Po každém přijetí či nepřijetí hovoru bude opět 
automaticky tato funkce aktivní za 2-3 min.  
 



3 

 

4. Aktivace zpětného volání – aktivace vibrací: Pošlete do zařízení SMS 
ve tvaru: 777 ,tím je aktivováno zpětné volání a pokud štěnice 
zaznamená vibraci automaticky vytáčí Vaše číslo.Po každém přijetí či 
nepřijetí hovoru bude opět automaticky tato funkce aktivní za 2-3 min.  
 
5. Deaktivace všech funkcí: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 555 tím 
jsou veškerá nastavení vypnuta.  
 
6. Pro zapnutí zjištění polohy zařízení: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 
123#1/0 z toho 1 znamená zapnuto a 0 znamená vypnuto.  
 
7. Pro zjištění polohy zařízení: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 999. 
Zpět Vám přijde SMS zpráva z odkazem na mapy GOOGLE kde uvidíte 
aktuální umístění polohy zařízení s přesností 2KM.  
 
8. Po každém odeslání SMS zprávy Vám příjde potvrzující SMS zpráva z 
přístroje,že byla přijata.  
 
9. Vzdálený restart: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: SYSRST  
 
                                                                              

 

 

 
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. 
 


