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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

H δουλεία με GSM ωτακουστή είναι πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται να έχετε ειδικές τεχνικές γνώσεις. Απλά 
τοποθετήστε την κάρτα SIM σε μια συσκευή GSM, το αφήνετε στη θέση που θέλετε,καλείτε τον αριθμό της 
κάρτας SIM και ακούτε. Υπάρχουν μερικά σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. 1. Συνδέστε το GSM 
ωτακουστή στο φορτιστή και αφήστε το στην μπρίζα να φορτίσει. Η μπαταρία θα είναι πλήρης σε περίπου 4 
ώρες. 2. Απενεργοποιήστε το PIN απο την κάρτα . Δεν πρέπει να υπάρχει κωδικός, ούτε καν τέσσερα 
μηδενικά. Για να ελέγξετε αν έχετε βγάλει τον κωδικό PIN εισάγετε την κάρτα σε ένα τηλέφωνο GSM και 
δείτε. Το τηλέφωνο πρέπει να ενεργοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγετε κωδικό PIN. 3. Τοποθετήστε 
την κάρτα SIM στον ωτακουστή ,η κάρτα SIM πρέπει να μπεί με την κομμένη πλευρά προσ τα μέσα και 
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αριστερά. Εάν είναι σωστή η τοποθέτηση της κάρτας SIM κάνει ενα κλίκ και παραμένει στη θέση της, το 
κόκκινο LED αναβοσβήνει για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά αν είναι λάθος η τοποθέτησει ελατήριο 
την σπρώχνει προς τα έξω. 4. Για αυτό το μοντέλο GSM ωτακουστή υπάρχουν δύο λειτουργίες - κανονική και 
με ενεργοποίησης φωνής. Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση "Α" η συσκευή είναι σε κανονική λειτουργία. Αν 
έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω τρία βήματα σωστά τότε η συσκεύη σας είναι έτοιμη για χρήση.Καλέστε 
την κάρτα SIM και μπορείτε να ακούσετε. 5. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική ενεργοποίηση τότε 
βάλτε τον διακόπτη στη θέση "Β". Σε αυτή την κατάσταση, εάν υπάρχει κάπου κοντά στην συσκευή 
συνομιλία, καλεί αυτόματα τον προκαθορισμένο αριθμό απο εσάς. Ο αριθμός που θέλετε να καλεί ο 
ωτακουστής αποστέλετε με τη μορφή SMS. Στείλτε μήνυμα στην συσκευή που έχετε τοποθετηθεί την SIM 
κάρτα με κείμενο: GDM08 ********, ********, όπου 08 είναι ο αριθμός που θέλετε να καλεί. (Σημείωση: "Το 
GDM" πρέπει να είναι με κεφαλαία). Εάν θέλετε να διαγράψετε το συγκεκριμένο αριθμό στείλτε SMS κείμενο 
GDM0000.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "GSM Συσκευή Παρακολούθησης με φωνητική ενεργοποίηση" 
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