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Uživatelská příručka 

 

GSM odposlech s nahráváním 

 

 

 

 

Základní vlastnosti:  

 

Automatické bootování vložením SIM karty 

Lokalizace pomocí LBS signálu (GSM/GPRS) 

GSM odposlech 

Ovládání SMS příkazy 

Zavoláním na lokátor můžete okamžitě odposlouchávat 

Magnetické tělo 

Slot na microSD paměťovou kartu do max. kapacity 32GB (karta není součástí balení) 

Integrovaná baterie 3.7V 350mAh 

Výdrž: v pohotovostním režimu 12 dní, při používání 4 – 6 dní 

 

První použití:  

Před tím, než začnete lokátor používat, se ujistěte, že máte SIM kartu bez PIN kódu a bez 

kontaktů (i na nové SIM kartě se nachází minimálně 2 kontakty na operátora, sanitku, atd.)  

Tento lokátor nejlépe funguje se SIM kartami od operátora T-mobile a Gomobil. U SIM karet 

od jiných operátorů neručíme za 100% funkčnost lokátoru.  

 

Nabíjení:  

Doporučujeme poprvé lokátor nabíjet delší dobu, než je běžná doba nabíjení. Tj. běžná doba 

nabíjení je 30 minut, při prvním nabíjení doporučujeme 60 minut.  

Poziční přesnost: 50 - 200m  



2 

 

Vkládání SIM karty a paměťové karty:  

 

MicroSD paměťová karta není součástí balení.  

Palcem mírně zatlačte na vrchní část lokátoru, kde se nachází kryt SIM karty a vysuňte jej 

směrem ven. 

 

 
Obr.1                                                                                                 obr.2 

 

Podle šipky na spodní části lokátoru vložte SIM kartu (Obr.2)  

Na SIM kartu položte paměťovou kartu pozlacenými kontakty dolů a prstem ji zatlačte (obr.3)  

obr.3obr.4  

 
Obr.3 

 

 

 

Nyní je lokátor připraven  

Použití: 
 

1.Spárujte lokátor s Vaším telefonním číslem zasláním SMS ve tvaru: 000 -> obdržíte 

odpověď:Set;Binding+420XXXXXXXXX (Vaše telefonní číslo)  

 

2.Nyní můžete poslat příkaz pro zaslání aktuální polohy lokátoru SMS ve tvaru: 777 -> 

obdržíte odpověď: Hexagonal prisme LBS: http:// odkaz s mapou , bat.51%  

Klikněte na odkaz a otevře se Vám google mapa s aktuální polohou. Údaj bat. Ukazuje úroveň 

nabití baterie v lokátoru.  
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3.Pokud chcete okamžitě odposlouchávat stačí na lokátor zatelefonovat. Max. doba hovoru 

můžebýt až 180 minut.  

 

Ukládání audio nahrávek na microSD kartu:  

1.Pošlete SMS ve tvaru: 555 obdržíte odpověď: Snd; recording started 

 

2.Tento příkaz zrušíte posláním SMS ve tvaru: 444 obdržíte odpověď ve tvaru: Reset,all tasks 

arecancelled  

 

Detekce hlučného prostředí:  

Lokátor disponuje funkcí detekce zvuku, při překročení 40dB Vám lokátor zatelefonuje a Vy 

můžete okamžitě odposlouchávat.  

 

1.Zašlete SMS ve tvaru: 666 -> obdržíte odpověď: DT;has been successfully set sound 

monitor,alarmtelephone callback.  

 

2.Tuto funkci opět zrušíte posláním SMS ve tvaru: 444 obdržíte odpověď ve tvaru: Rest,all 

tasks arecancelled.  

 

Smazání paměti microSD karty:  

Pokud je microSD karta již plná, můžete smazat paměť posláním SMS ve tvaru: 445  

 

Zobrazení stavu lokátoru:  

1.Pokud chcete zjistit, zda-li lokátor funguje a reaguje správně můžete poslat SMS ve tvaru: 

888obdržíte odpověď:  

Binfing number:+420XXXXXXXXX(Vaše tel. Číslo)  

DT: OFF  

VDo:OFF  

SND: OFF  

Baterry: 59  

Memory capacity: 8MB  

 

Vysvětlivky:  

DT: zobrazí se OFF nebo ON pokud je zapnutá detekce zvuku  

VDo: zobrazí se OFF nebo ON jeli zapnutá  

SND: zobrazí se OFF nebo ON je-li zapnutá funkce nahrávání na microSD kartu  

Batterry: úroveň nabití baterie  

Memory capacity: volná paměť na microSD kartě  

 

 

Restart lokátoru:  

Pokud lokátor nefunguje, neodpovídá můžete jej zkusit restartovat zasláním SMS ve tvaru: 

999 -> obdržíte SMS ve tvaru After 1 min. reboot  

Vyčkejte 1 minutu, než začnete lokátor opět používat  

 

Tovární nastavení:  

Pro uvedení lokátoru do továrního nastavení pošlete SMS ve tvaru: *#*#*# (3 hvězdičky, 3 

křížky) -> obdržíte odpověď: After 1 min restore factory settings  

Vyčkejte 1 minutu, než začnete lokátor opět používat  
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Pokud je baterie v lokátoru vybitá pod 5%, lokátor automaticky pošle SMS : Device battery is 

low, please charge!!! 

 

 
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. 
 


