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GSM riasztó / lehallgató készülék SY-V11 mágneses érzékelővel 

Használati útmutató 

 

 

 

A szállító elérhetősége:  

SHX Trading s.r.o. 

Kloboučnická 26, 140 00  Praha 4, Cseh Köztársaság 
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1. Termék leírása 
 

 
 
1) Mágneses érzékelő 
2) ON / OFF gomb 
3) Micro USB csatlakozó 
4) Rés a SIM kártyának 
5) Jelző dióda 
 
 
 

 

2. Kezdetek 
 

1) Töltse fel a készüléket a melléket USB kábel segítségével PC-n vagy 
hálózati adapteren keresztül. 

2) Helyezze be a készülékbe a SIM kártyát kikapcsolt PIN kóddal. 

 
3) Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával (4 

másodpercig tartsa lenyomva a gombot). A kék és narancssárga 
fényjelzés világít. Amikor a kék fényjelzés elalszik engedje el a gombot. 

4) Állítsa be a felhasználó számot SMS segítségével a következő formában: 
„123456,sos1,XXXXXXXXX#” (XXXXXXXXX a telefonszám nemzetközi 
előtag nélkül). 

5) Most már irányíthatja a készüléket, és kihasználhatja minden funkcióját. 
6) A készülék az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolhatja ki (4 

másodpercig tartsa lenyomva a gombot). 
 

3. Lehallgató készülék funkciói 
 
További felhasználók hozzáadása 
A következő felhasználó hozzáadásához küldjön SMS-t a készülékre a következő 
formában: „123456,sos2,XXXXXXXXX#” (XXXXXXXXX a telefonszám nemzetközi 
előtag nélkül, a 2 szám a második felhasználót jelzi. Összesen 5 felhasználót 
állíthat be.) 
 
Környezet lehallgatása 
Hívja fel a készüléket a beállított telefonszámról és néhány másodperc múlva 
hallhatja mi történik a lehallgató készülék körül. 
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Riasztás az ajtó nyitásakor és csukódásakor 
A mágneses érzékelő riasztója automatikusan aktiválódik a felhasználói szám 
beállítása után. A mágneses érzékelő helyezze az ajtó keretre és ajtó szerkezetre, 
úgy hogy a lehető legközelebb legyenek egymáshoz (lásd a képen). Ha az ajtó 
kinyílik vagy becsukódik, akkor a riasztó bekapcsol, majd SMS-t küld és felhívja a 
beállított telefonszámot.  
 

 
Riasztás hang érzékelése esetén 
A riasztást hang érzékelésekor SMS-es aktiválja, melyet a következő formátumban 
kell elküldeni: „noc#”. Mostantól, ha az érzékelő 45dB-nél hangosabb hangot 
érzékel, akkor a készülék értesíti Önt SMS formában vagy felhívja Önt. A funkció 
kikapcsolásához küldjön SMS-t „noff#” formában. 
 
Riasztás rezgés érzékelésekor 
A riasztást SMS üzenet küldésével aktiválja, melyet a következő formátumban kell 
elküldeni: „von1#” (1 – az érzékelő érzékenységét jelzi, 1 - a legmagasabb, 4 - a 
legalacsonyabb). Ha a készülék rezgést érzékel, SMS-t küld vagy hívja a beállított 
számot. A funkció kikapcsolásához küldjön SMS-t „voff#” formában. 
 
Értesítés formája 
A riasztási értesítés típusát SMS-ben lehet választani. Az értesítések lehetnek 
SMS-ek, hívások vagy mindkettő kombinációja. 

 Az SMS és hívás kombinációjához küldjön SMS-t a következő formában, 
mod,1# 

 A hívásértesítéshez küldjön SMS-t a következő formában, mod,2# 

 SMS-ben történő értesítéshez küldjön SMS-t a következő formában, mod,3# 
 
 
Lokalizáció 
A hely meghatározásához küldjön SMS-t dw# formában. Ezután SMS-ben fog 
kapni egy linkkel, amely a maps.google.com linkre hivatkozik az aktuális hellyel. 
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Állítsa be a nyelvet 

 Kínai nyelv - A kínai nyelv beállításához küldjön SMS-t lag,1# formátumban. 

 Angol nyelv - Az angol nyelv beállításához küldjön SMS-t lag,2 # 
formátumban. 

 Francia - A francia nyelv beállításához küldjön SMS-t lag,3# formátumban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


