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Uživatelská příručka 

 

GSM odposlech s PIR čidlem A9 

 

 

 

 
 
Hlavní výhody přístroje: 

  

Kvalitní zvuk  

Možnost stálého napájení ze sítě 

Snadno nastavitelná aktivace pohybem 

 

     1.  Zprovoznění přístroje  

 

Otevřete zadní kryt a do přístroje vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí 

PIN kódu naleznete v návodu na svůj telefon), led dioda několikrát zabliká a jakmile zhasne 

je odposlech připraven k použití 
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Nyní stačí zavolat na číslo SIM karty umístěné v odposlechu a po několika sekundách uslyšíte 

ve svém mobilu okolí odposlechu cca do vzdálenosti 10 m   

 

       2. Nastavení ovládacího čísla  

 

Z telefonu, jehož číslo chcete nastavit jako číslo, na které bude odposlech volat v případě 

zaznamenání pohybu.Vytočte tl.íslo SIM karty umístěné v odposlechu a jakmile bude hovor 

spojen přerušte spojení.Přístroj automaticky nastaví Vaše číslo jako ovládací,tzn. číslo na 

které bude odposlech volat v případě zaznamenání pohybu. 

 

       3. Aktivace/deaktivace zpětného volání  

 

Upozornění: Citlivost zvukového senzoru je velmi vysoká a senzor aktivuje zpětné volání i 

téměř naprostém tichu. Z toho důvodu, je tato funkce v podstatě nepoužitelná.  

 

Zpětné volání aktivujete také zaslání SMS ve tvaru 

1111.Volání deaktivujete zasláním SMS ve tvaru 0000. 

 

       4. Operační frekvence přístroje                                                                            

 

850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz  

 

       5. Doba Standby režimu 

 

S detekcí pohybu 4-5 dnů 

Bez detekce pohybu 7-15 dnů 

 

       6. Důležitá upozornění  

Je-li baterie zcela vybita, začne se nabíjet až 3 min poté, co je pomocí dodávaného USB 

kabelu a adaptéru přístroj zapojen do sítě   

 

Pro optimální naformátování baterie nechte nový přístroj nabíjet po dobu 8 hodin, a poté ho 

nechte úplně vybít. Tyto cykly opakujte 3x. Následně stačí pro nabití ponechat přístroj v 

nabíječce po dobu 3 hodin  

 

Pro nabíjení používejte dodávaný adaptér, případně adaptér s parametry +-5V, 500-1000 mAh  

 

Mějte na paměti, že síla mobilního signálu v místě instalace výrazně ovlivňuje kvalitu 

odposlechu  

 

Pokud se nemůžete na přístroj dovolat, vyjměte a znovu instalujte SIM kartu, případně přístroj 

znovu nabijte  

 

V případě, že nefunguje zpětné volání ( po provedení jeho aktivace dle návodu ), vyjměte a 

opět nainstalujte SIM kartu  

 

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. 

 


