
 

Q805/Q810/Q815/Q820 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

1.  Rysy  

GSM hlasový záznamník,32Kbs WAV,5000mAh baterie,micro SD až 32GB,aktivace zvukem vibracemi 

nebo dálkově pomocí SMS 

2.   Pohled 

 

3. Instalace 
3.1 SIM karta  
a.  GSM SIM  
b.  SIM karta by měla mít aktivovanou GPRS funkci. 
c.  SMS odpovědi budou funkční pokud karta toto umožňuje 
d.  Jestli je SIM karta zamčená přes PIN, prosím odstraňte požadavek na PIN kód 
 

3.2 SIM karta instalace a vyjmutí 
a. Otevřete gumovou krytku 
b. SIM karta se vkládá kontakty nahoru,skosený roh vpravo(dle obr.na zařízení) 
c.  Zelená dioda se rozsvítí na pár sekund po vložení karty SIM 
d. To že je SIM karta správně vložená zjistíte zavoláním na číslo SIM uvnitř lokátoru 
e.  Zajistěte zpět nepromokavou gumovou krytku po vložení SIM karty 
 
4.  Zapnutí a vypnutí přístroje 
Po vložení karty SIM je automaticky zařízení aktivováno-není nutné použít tlačítko Power. 
4.1 Zapnutí,vypnutí přístroje 
 
POZNÁMKA:  Stisky tlačítka power musí být kratší než 2 sekundy  
Toto ovládací tlačítko Power se nachází na spodku přístroje.Viz.obr. Power button 
 
a) Zapnutí: Stiskněte modrý spínač 5 krát.  Zelený světelný indikátor se rozsvítí na 30sec.  
(Defaultní nastavení je ON.Po vložení karty SIM se automaticky přístroj zapne)  
 
b. Vypnutí:  Siskněte modrý spínač 3 krát.  Modrý světelný indikátor zabliká5 krát a zařízení je 
vypnuto(OFF) 
 



 

5.  Operace a příkazy  
 
5.1 nastavení APN:  (Toto nastavení je zapotřebí udělat,aby zařízení posílalo data na 
server) Karta SIM musí být aktivována na GPRS data 
SMS:  *apn*AXXX*BXXX*CXXX* tento příkaz nastavuje síť operátora,jméno,heslo. 
V naší zemi obvykle stačí zaslat *apn*internet* 
Vodafone: internet 
Telefonica (O2): internet 
T-mobile: internet 
 
5.2 Nastavení autorizovaného čísla 
Pošlete SMS do zařízení:  *master*123456*+420XXXXXXXXX* (například 
, telefonní číslo autorizace +420XXXXXXXXX . +420 značí kód země. XXXXXXXXX  
Přístrojová odpověď:  Notice: Cell Phone # xxxxxxxxxx is set to master 
controller, the password is 123456.”, heslo je 123456." " ( zařízení má toto heslo nastavené 
jako standardní heslo) 
"123456" zpočátku používejte ve vašem PC,PDA/telefonu. Poté můžete heslo změnit. 
POZNÁMKA:  Zařízení bude reagovat pouze na autorizované čísla se správným heslem,jinak 
nebude reagovat. 
 

5.3 Změna hesla: 
SMS:  *password*654321* (654321 je nové nastavené heslo) 
Zpět Vám přijde následující text:  Notice: The password change is 
successful for +1XXXXXXXXXX. The new password is 654321.   
Poznámka: Změna hesla musí být poslaná z čísla autorizovaného. ) 
 
6. Nastavení nahrávacích funkcí 

6.1 Nahrávání ON lze 2-mi způsoby a to buď SMS nebo tlačítkem power 

a. Tlačítkem power:  Přiložte zařízení na magnetický povrch a dojde k automatickému 

nahrávání 

b. Časovým nastavením 

c. SMS zapnutí:  Pošlete SMS *recordon* 

6.1.2 Nahrávání OFF 

a. Tlačítkem power: Stiskněte tlačítko power 2 krát a nahrávání bude ukončeno  

b. SMS mimo:  SMS Command *recordoff*  

6.2 Nahrávací funkce  

6.2.1 Aktivace zvukem (Defaultní nastavení)SMS:  *recordmode1*  

a. Aktivace zvukem v nastaveném čase  

SMS:  *silenttime*1-999*1-999 představuje minuty ticha)  

systém ukončí nahrávácí funkce a přepne se na úsporný režim po jmenovaném tichém čase.  

Defaultní nastavení jsou 3minuty.  



 

6.2.1 Neustálé nahrávání 

SMS:  *recordmode2*  

6.3 Dálkové ovládání poslouchání nahraných souborů 

a.  Vzdálené poslouchání  

SMS:  *callin*  

Systém umožní autorizovanému  číslu volat zařízení k tomu a poslouchat okolí během 30min 

po odeslání této SMS .Zařízení se bude chovat jako běžný GSM odposlech. 

b. Vzdálená doba poslouchání 

SMS:  *callin*XXXX*XXXX* pro nastavení data a času kdy chcete poslouchat nahrané 

soubory. První XXXX značí datum, druhý XXXX značí čas.  

Příklad:  *callin*20140919*152530*  Umožňuje začít  poslouchání v 15:25:30 19.9(září), 

2014.  Čas je vojenský formát.  

Poznámka:  Zařízení musí být na signálu GSM a vypnutá nahrávací funkce. 

7.GSM systém (s pracující SIM kartou vloženou)  

GSM systém je vždy v úsporném režimu pokud není aktivováno nahrávání z důvodu 

max.úspory energie. 

7.1 Pohybový režim a probuzení ze spánkového režimu  

SMS:  *motionon*1-99* (1-99 představuje hodiny nahrávání) systém umožní hlubokou 

spánkovou funkci a probudí se pohybem a čeká na nový příkaz. Systém začne zaznamenávat 

zvuk po stanovenou lhůtu.  Jestli žádný nový příkaz nebude zaslán, systém vstoupí znovu do 

spánkového režimu a  kruh se opakuje.  

7.2 časové nastavení a probuzení ze spánkového režimu 

SMS:  *periodawakeon*XXXX*XXXX* systém zůstane v klidovém režimu a probudí se 

během nastaveného období a spustí se nahrávání 

Příklad: *callin*08001100*14001830* odkazuje na 8:30-11:00 a 14:00-18:30 dne.  

7.3 Aktivace zvukem a probuzení ze spánkového režimu 

SMS:  *voiceon*1-99* (1-99 představuje hodiny nahrávání) systému umožní hlubokou 

spánkovou funkci a probudí se po aktivaci zvukem a čeká na další příkaz.Systém spustí 

nahrávání  po stanovenou lhůtu.  Jestli žádný nový příkaz není odeslán, systém znovu vstoupí 

do hlubokého spánkového režimu a kruh se opakuje.  

 



7.4 Vypnutí spánkového režimu  

SMS:  *sleepof f* systém ukončí hlubokou spánkovou funkci a obrátí se na úsporný režim.  

8.  Upozornění na sundání z magnetického povrchu: Systém pošle SMS na autorizované 

číslo pokud dojde k odstranění přístroje z magnetického povrchu na delší lhůtu než 1 minuta. 

9.  Systémová nastavení  

9.1 Kontrola stavu zařízení 

SMS:  *status* Systém zašle zpět SMS  textovou zprávu s diagnostikou nastavení systému 

9.2 informace o verzi zařízení:  *about*  systém odpoví přístrojovou informaci včetně 

sériové čísla a verze firmware  

9.3 Ukládání zvukových souborů,defaultní nastavení je po 10-ti minutách   

SMS:  * interval*5-60* (6-60 představuje minuty ukládání souborů) 

9.4 Nastavení časového pásma   

SMS:  *timezone*0-24*  

0-24  je časové pásmo, standartní nastavení je 8) Příklad Itálie= *timezone*2*  

UK= *timezone*0*  Austrálie  = *timezone*8* 

9.5 SIM karta  

Karta SIM lze dálkove vypnout na SMS příkazy 

SMS:  *card0* systém nebude přijímat SMS příkazy  

SMS:  *card1* Systém bude přijímat SMS příkazy 

10.Nastavení parametrů zařízení a souborů v PC  

10.1 Nastavení nahrávání souborů 

Veškerá překódováni nastavení včetně času, hlasových citlivostí,čas, hlasová kvalita záznamu 

může být  upravena ve složce simcard nastavovacího souboru.  Vyjměte kartu SD a vložte ji 

do čtečky karet a vložte do PC .  Po chvilce se Vám zobrazí nový disk kde naleznete složku 

simcard.txt. Níže dole vidíte defaultní nastavení systému. 

Voice Sensitivity (1-50)=10*  

Silent Time(Minute 1-999)=3*  

Record Mode (1-2)=1*  

Sleep Mode (0-3)=0*  

Record Status (0-1)=1*  

File Saving Time (minute 10-999)=10*  

end  



Doporučujeme před každým vložením micro SD karty si nahrané soubory uložit do PC a 

kartu naformátovat. 

 

Nastavení souboru vysvětlivky: 

Voice Sensitivity (Nastavení citlivosti)  

Čím menší číslo nastavené,tím bude menší citlivost na zvukovou detekci.   

Rozsah citlivosti:  0-50 standardní poměr:  10  

Nastavení času zařízení,zastavení nahrávání po konverzaci,když je ticho. 

Silent Time (Zastavení po dobu ticha):  0-999 minuty.Defaultní nastavení je:  3  

Record Mode  (Záznamový Mód) (1-2)=1*  

Normální záznamový mód 1, aktivace zvukem mód 2.Defaultní nastavení je:  1  

Sleep Mode (Spánkový režim) (0-2)=0* 0:  Spánek vypnutý 1:  Spánkový režim s detekcí 

pohybu 2:  Spánkový režim s aktivací zvukem.  

Record Status (Nahrávací status) (0-1)=1*  

1:  Record on Záznam zapnutý 2:  Record off  Záznam vypnutý 

File Saving Time (Ukládání souboru interval) (minut 10-999)=10* soubor ukládání interval, je 

nastaven standartní na 10 minut.  

Poznámka:  Celý TXT soubor ve složce nemůže být vymazaný, jinak nemůže udělat záznam. 


