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1. Készülék üzembe helyezése 

• Nyissa le a készülék hátulját, majd helyezze be a SIM kártyát kikapcsolt 
PIN kóddal (a PIN kódot kikapcsolását a telefonja használati 
útmutatójában találja meg), a LED fényjelzés párszor felvillan, és ahogy 
elalszik az a eszköz készen áll a használatra.  

• Elég felhívni a SIM kártyát, és néhány másodperc múlva körülbelül 10m 
körzetben hallani fogja a környezetét.  

2. Vezérlőszám beállítása 
• Ha be szeretné állítani a telefonszámot, amire az eszköz hívni fog hang 

érzékelés esetén. Hívja fel az eszközt és amint fogadja a hívást az 
eszköz szakítsa meg a hívást. Az eszköz automatikusan elmenti a 
telefonszámot. Erre a telefon számra fog hívni ha 4m-es körzetben 
hangosabb hangot hall mint 45db. 

3. Visszahívás aktiválása/deaktiválása 

Figyelmeztetés: Az eszköz nagyon érzékeny hangérzékelő szenzorral 
rendelkezik, emiatt az érzékelő aktiválja a visszahívást szinte teljes 
csendben is. Ebből az okból az következik, hogy ez a funkció lényegében 
felesleges. 

• A visszahívást a SIM kártyára küldött 1111 text aktiválja. A deaktiváláshoz 
0000 küldjön. 

4. Készülék működési frekvenciái 
• 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz 

5. Készenléti üzemmód 
• Aktivált visszahívás esetén ! 1-2 nap 

• Deaktivált visszahívás esetén ! 3 nap 

6. Fontos figyelmeztetések 
• Miután az akkumulátor teljesen lemerül a töltés akár 3 percet is igénybe 

vehet, melyet a mellékelt USB kábel segítségével vigyen véghez. 

• Az akkumulátor optimális működése érdekében először töltse 8 órán 
keresztül az akkumulátort majd teljesen merítse le. Ezt a folyamatot 
ismételje meg 3x. Ezt követően a készüléket elegendő 3 órán keresztül 
tölteni. 

• A töltéshez használja a mellékelt adaptert +-5V 300-500MA 
paraméterekkel 

� . oldal	 	 www.kemtech.hu2

http://www.kemtech.hu


• Ne feledje, hogy a mobiljel erősége nagyban befolyásolja a lehallgatás 
minőségét. 

• Ha nem tudja felhívni a készüléket, távolítsa el, majd helyezze vissza a 
SIM kártyát, vagy töltse fel a készüléket. 

• Ha a visszahívás nem működik, (az utasítások aktiválása után) vegye ki 
majd újra helyezze vissza a SIM kártyát 

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.
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