UŽIVATELSKÝ MANUÁL
GSM bezdrátový odposlech G500
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Vložení SIM karty
Pro uvedení zařízení do provozu je nutné vložit SIM kartu. Může se jednat o libovolnou SIM kartu
českého nebo zahraničního operátora. Podmínkou je, aby SIM karta nebyla chráněna kódem PIN.
Ochranu kódem PIN je možné odstranit v nastavení většiny mobilních telefonů.
SIM kartu do zařízení vložte podle níže uvedeného nákresu – výřezem vlevo a kontakty směrem dolů.
Musí být úplně zasunuta tak, aby byla v jedné rovině s povrchem zařízení. Pokud chcete SIM kartu
vyjmout, lehce do ní zatlačte a karta se sama vysune. V žádném případě nepoužívejte k vyjmutí
jakékoliv předměty.

Nabíjení akumulátoru
Bezdrátový odposlech G500 je vybaven vysokokapacitním dobíjecím Li-ion akumulátorem. Pro jeho
dobití použijte dodávaný adaptér, který připojíte do vstupu pro externí napájení 5V. V průběhu
nabíjení je nutné, aby bylo zařízení ve vypnutém stavu (spínací tlačítko v poloze vypnuto), což zaručí
rychlejší a úplné dobití akumulátoru. Probíhající nabíjení akumulátoru je signalizováno červenou
kontrolní LED diodou nabíjení. Při úplném nabití se dioda rozsvítí zeleně.
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U plně vybitého akumulátoru může trvat úplné nabití až 3 hodiny. Po dvou hodinách je akumulátor
nabitý na 90% kapacity, poslední hodina slouží pro pomalý dobíjecí mód k dobití na 100% kapacity.
Před každým použitím doporučujeme akumulátor vždy plně dobít.

Permanentní napájení (použití externího zdroje)
V případě potřeby stálého provozu, je možné zařízení napájet z externího zdroje pomocí dodávaného
adaptéru. Zařízení tak vydrží monitorovat cílový prostor po neomezeně dlouhou dobu.

Anténa
Anténa je vyrobena z pružného materiálu a v případě potřeby je možné ji lehce ohnout. Pro zajištění
optimálního výkonu by však měla zůstat narovnána.

Provoz zařízení
Pro provoz zařízení přepněte spínací tlačítko do polohy zapnuto. Aktuální stav zařízení signalizuje
oranžová kontrolní dioda a to následujícím způsobem:
LED dioda
stále zhasnutá
rychlé blikání
pomalé blikání
stále svítí

Stav G500
zařízení vypnuto
probíhá volání (GSM přenos)
zařízení je přihlášeno do sítě, jsou dostupné všechny služby
není vložena SIM karta nebo není čitelná/není dostupná síť mobilního operátora

V závislosti na dostupnosti sítě mobilního operátora může trvat až jednu minutu než se zařízení do
této sítě zaregistruje.
Pro aktivaci zařízení a odposlech cílového prostoru vytočte z jakéhokoliv telefonu číslo SIM karty
vložené do zařízení. Uslyšíte vyzváněcí tón, krátce poté zařízení automaticky přijme hovor a aktivuje
vestavěný mikrofon. V tuto chvíli je možné provádět bezpečnostní monitorování prostoru, ve kterém
je zařízení umístěno.
Vestavěný vysoce citlivý mikrofon Knowles je schopný zachytit zvuky až na vzdálenost 10 metrů.
Doporučujeme umístit bezdrátový odposlech na místo, které není v bezprostřední blízkosti zdrojů
hluku, jako jsou větráky nebo výdechy klimatizačních jednotek.
Pro ukončení monitorování jednoduše ukončete probíhající hovor na vašem mobilním telefonu.
Zařízení se odpojí a je připraveno na další volání. Pokud není zařízení aktuálně využíváno, přejde
automaticky do úsporného režimu z důvodu prodloužení výdrže akumulátoru, nevypíná však GSM
část, která slouží pro příjem hovorů.
Jestliže zařízení ztratí připojení k síti nebo detekuje problém sítě, automaticky se vypne a restartuje.
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