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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή είναι φτιαγμένη για την ασφάλειά σας,για αυτό και εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη αν 
κάποιος την κακομεταχειρίζετε για κάποιο τρίτο πρόσωπο.Όταν η συσκευή λειτουργεί μέσω δίκτυο κινητού 
τελεφώνου η χρήση ενέργειας είναι πιο μικρή.Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε την συσκευή γιατί μπορεί να 
την χαλάσετε.   1 –Μικρόφωνο, 2 –θύρα USB καλώδιο, 3 – Μικρόφωνο, 4 – SOS κουμπί, 5 –Άνοιγμα για
τοποθέτηση σκοινάκι, 6 –κουμπί για SIM κάρτα. Χρήση:αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί κινητό δίκτυο και
στέλνει ρυθμίσεις μέσω μηνύματος σε επιλεγμένο τηλέφωνο.Για να λειτουργήσει πρέπει να το ποθετηθεί
ενεργή SIM κάρτα,την οποία δεν χρησιμοποιείτε αυτή την στιγμή.Ενεργοποίηση:τοποθετήστε την SIM κάρτα
στην ειδική είσοδο δεξιά,η μπλέ ένδειξη θα ανοβοσβήσει μια φορά εάν την έχετε τοποθετήσει σωστά.Αυτό 
σημαίνει ότι το τράκερ σας είναι ενεργοποιημένο.Μετά από τριπλό αναβόσβημα  
της λυχνίας σημαίνει ότι έχει συνδεθεί με το δίκτυο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.Λειτουργεία 
επείγων κλήση τηλεφώνων
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:αυτή η συσκεύη επιτρέπει να εισάγετε μέχρι πέντε αριθμούς για επείγων περιστατικά,που λαμβάνουν SMS
με την ενεργοποίηση της SOS λειτουργείας και έχουν την δυνατότητα να ακούνε από μακριά.Εισαγωγή 
επείγων αριθμών: πρέπει να στείλετε στον αριθμό της SIM κάρτας στην συσκεύη μήνυμα με το περιεχόμενο
HM1 /2, 3, 4, 5/ + τον τηλεφωνικό αριθμό, έτσι η συσκευή θα σας στείλει μήνυμα ότι ο αριθμός έχει 
καταχωρηθεί επιτυχώς.Λειτουργεία ,άκουσμα από απόσταση:όταν ρησιμοποιείτε την λειτουργεία με τους 
επείγων αριθμούς,ο αποθηκευμένος αριθμος σηκώνει στις κλήσεις,και ο άνθρωπος ακούγωντας μπορεί να 
καταλάβει αν είναι ασφαλείς η κατάσταση. SOS λειτουργεία: Όταν έχετε ανάγκη από βοήθεια ,πρέπει μόνο να
πατήσετε συνεχόμενο,για γύρω στα πέντε δευτερόλεπτα  το  SOS κουπμί,και η συσκεύη θα στείλει μηνύματα
για επείγων περιστατικά με το περιεχόμενο „SOS! Ask for help!” και θα καλέσει από δύο φορές στον κάθε
αριθμό.Τ α ακουστικά που περιλαμβάνονται στο σέτ θα σας βοηθήσουν να μιλάτε με τους ανθρώπους σε
πραγματικό χρόνο,και έτσι θα μπορείτε να τους πείτε που βρίσκεστε.Λειτουργεία  AGPS:Για να μάθετε που
ακριβώς βρίσκετε η συσκεύη πρέπει να στείλετε  LBS σε αυτό,και σαν απάντηση θα λάβετε στο κινητό σας 
δύο μηνύματα:το ένα με αποστάσεις,τοποθεσία και πληροφορίες με διευθύνσεις,και το άλλο με Link
με χάρτη της τοποθεσίας.Συναγερμός:Συναγερμός ,με ανίχνευση φωνής –για τις ρυθμίσεις,στείλτε μήνυμα 
με περιεχόμενο GDM1 και θα ενεργοποιήσετε τον συναγερμό με την ανίχνευση φωνής.Μετά από αυτό θα 
λάβετε μήνυμα: network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Set up defenses.Εφόσον έχετε
κάνει τις ρυθμίσεις,την στιγμή στην οποία γύρω από την συσκεύη υπάρξη κάποια αλλαγή στον ήχο,θα λάβετε
μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο.Στείλτε TIM** - Π.χ αν στείλετε TIM02,ανα δύο λεπτά η συσκεύη θα
σκανάρει τον ήχο και αν είναι πάνω από  60 Db,θα σας στείλει μήνυμα, έτσι εσείς θα μπορείτε να καλέσετε
τον αριθμό της SIM κάρτας και να ακούσετε.Απενεργοποιήστε την ανίχνευση φωνής –απλά στείλτε  GDM2 
και θα λάβετε μήνυμα: network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Removal defenses. 
Συναγερμός μέσω δόνησης – Στείλτε GDM3, για ενεργοποίηση.Θα λάβετε μήνυμαа: network signal: strong 
/good, fair, poor/. Remaining power **%. Set up defenses. Όταν υπάρχει κίνηση γύρω από την συσκευή ή
ανιχνέυσει δονήσεις,θα σας ειδοποιήσει.Για να την απενεργοπιήσετε στείλτε απλά μήνυμα GDM4 και θα
λάβετε μήνυμα: network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Removal defenses. Αλλαγή
ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργείες συναγερμού:Οι λειτουργείες των συναγερμών μπορεί να είναι
διαφορετικές αναλόγος με τις θελήσεις σας.Δηλαδή όταν κάτι ασυνίθηστο συμβεί γύρω από την συσκεύη,
αυτό μπορεί μπορεί αναλόγος με τις ρυθμίσεις που θέλετε ,απλά να καλέσει ή να στείλει μήνυμα ή να στείλει 
μήνυμα και να καλέσει.Για να το κάνετε αυτό:Στείλτε MOD1 για αποστολή μηνύματος και μετά κλήση. Μετά
το σταλθέν μήνυμα,στο κινητό σας θα λάβετε το παρακάτω μήνυμα: Alarm mode has been changed to: send 
SMS first, and than call. MOD2 για μοναδική κλήση.Λαμβάνετε μήνυμα: Alarm mode has been changed to: 
only call. MOD3 σας επιτρέπει να αλλάξετε τον συναγερμό μόνο για μοναδικό μήνυμα. Και το μήνυμα που
λαμβάνετε είναι: Alarm mode has been changed to: send SMS only. Αλλαγή γλώσσας:Έχετε την δυνατότητα  
να βάλετε δύο λειτουργικές γλώσσες,με τις οποίες να χρησιμοποιείτε τα μενού και να λαμβάνετε μηνύματα –
Κινέζικα και αγγλικά. LAG1 σταλμένο σαν μήνυμα αλλάζει την γλώσσα στα Κινέζικα και  LAG2 – Αγγλικά.
Άλλες λειτουργείες: Τρέχον κατάσταση της συσκεύης –όταν στείλετε μήνυμα  DSP έχετε

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "GSM ωτακουστής με AGPS λειτουργεία" 
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