Diktafon távoli lehallgatással és 100 napos üzemidővel
Használati útmutató

A szállító elérhetősége:
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu
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1. Termék leírása

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mikrofon
USB bemenet
Fényjelzés a felvételek alatt
Rés a SIM kártyának
Mikrofon
Fényjelzés a lehallgatáshoz
Kapcsoló a diktafon
aktiválásához ON/OFF

2. Töltés
 A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik
 Első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort
 A töltés megkezdéséhez a kikapcsolt készüléket USB kábel segítségével
csatlakoztassa a számítógéphez
 A piros fényjelzés (3) folyamatosan világítani fog
 A piros fényjelzés (3) el kezd villogni amint a készülék teljesen feltöltődött
(kb. 2-3 óra)
Megjegyzés: Abban az esetben ha a csatlakoztatás után nem kezd el világítani a
fényjelzés ismételje meg az eljárást.
 Az akkumulátor élettartama az idő múlásával csökken. Ha szeretné ezt a
folyamatot maximálisan csökkenteni, akkor próbálja meg az eszközt
mindig teljesen lemeríteni, majd újra teljesen feltölteni.
Ellenőrizheti az eszköz aktuális állapotát:
o Az eszközt nem csatlakoztassa a számítógéphez
o Az akkumulátor állapotát a LED fényjelzés jelzi
Akkumulátor állapota
Több mint 70%
30% - 70%
Kevesebb mint 30%

LED dióda – MODE
LED fényjelzés 5 másodpercig világít
LED fényjelzés 5 másodpercig villog
LED fényjelzés nem világít

3. GSM lehallgatás
 Helyezze be a SIM kártyát kikapcsolt PIN kóddal (a PIN kód
kikapcsolásának menetét a telefonja használati útmutatójában találja
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meg), a LED fényjelzés (6) párszor felvillan, amint elalszik a készülék
készen áll a használtra.
 A készülék hangérzékelővel ellátott, melynek köszönhetően az
akkumulátor több időt bír ki. Ha a készülék közelében nincs 45dB
magasabb hang/zaj akkor a készülék alszik.
 Szeretné megtudni, hogy mi történik a készülék körül, elegendő felhívni
a készülékbe behelyezett SIM kártyát, pár csengés után csatlakozik és
fogja hallani, hogy mi történik a készülék körül.
Megjegyzés: Ha 3 perc elteltével nem érzékelt hangot, akkor nem fog lehetni rá
hívni. Ha 45dB feletti hangérzékelés után újra tud rá hívni.
3.1.

Visszahívás aktiválása/deaktiválása
 A visszahívást az 1111 formában elküldött SMS aktiválja. Deaktiválás
esetén küldjön SMS-t 0000 formában a készülékre.

3.2.

Érzékenység beállítása
 A hangérzékenységet SMS paranccsal állíthatja be. Az SMS formája a
következő: szám#. A szám megadja az érzékenység aktiválását. Az
érzékenységet 30-tól 100-ig választhatja ki. A 30 a legalacsonyabb 100
a legmagasabb.
 SMS példa: 83#

4. Felvétel
Felvétel hangérzékelés esetén
 A hangérzékelést a (7) gomb középre való csúsztatásával kapcsolja be.
Ha hangot érzékel 5 másodpercen belül elkezdi a felvételt.
 Ha a készülék egy percnél tovább nem érzékel hangot akkor elmenti a
felvételt és hangérzékelő üzemmódba kapcsol.
 Abban az esetben ha a kapcsolót a szélső állásba helyezzük a
felvételek mentődnek.
 A készüléket az ON/OFF kapcsoló szélső állásba való helyezésével
kapcsolja ki.
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Figyelmeztetés:
A szállító nem vállal felelőséget a készüléken található felvételek elvesztéséért. A
fontos felvételeket mentse el például a számítógépére.

5. Csatlakoztatás a számítógéphez – felvételek lejátszása
 Ha le szeretné játszani a felvételeket, akkor csatlakoztassa a készüléket
a mellékelt USB kábel segítségével a számítógéphez
 A készüléket kikapcsolt állapotban kell csatlakoztatni (a kapcsoló a bal
oldalon van)
 A készülék pendrive-ként jelenik meg és innentől kezdve úgy is működik
mint egy klasszikus pendrive
 A felvételek lejátszásához bármilyen lejátszó megfelel ami kompatibilis a
számítógépével

6. Beállítás
 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez
 A készülék pendrive-ként jelenik meg
 A készülék megnyitása után nyissa meg a Time setup fájlt

 A következő menüt jeleníti meg, ahol a felvételék hangminőségét,
hangérzékenységet és az időt állíthatja be

12345-
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Hangminőség
Készülék neve
Érzékenység hangérzékelés esetén
Aktuális idő
Start gomb
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 Ha minden paraméter beállított akkor kattintson a Start gombra
 Csináljon egy teszt felvételt – ezzel be van állítva.

7. Gyakori kérdések
„Nem tudjuk felhívni a készüléket.”
Ellenőrizze, hogy a kártyán ki van e kapcsolva a PIN kód.
„Beállítottuk az időt, de újra nem mutatja.”
Az időt minden lemerülés után újra be kell állítani.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal
semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések
megsértésével.
Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az
info@spystore.hu e-mail címen.
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