
GSM ПОДСЛУШВАТЕЛ С AGPS ФУНКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Този продукт е създаден за ваша безопасност и установяване на нечия дестинация, ето защо ние, 
както и компанията производител, не носим отговорност за нечии злоупотреби посредством продукта 
върху трети лица. Когато устройството работи през мобилната мрежа, консумацията на енергия е по-
малка. Не се опитвайте да отворите устройството, защото може да го повредите безвъзвратно.

https://spy.bg/
https://spy.bg/sas-sim-karta-spy/658/


   

1 – Микрофон, 2 – Порт за USB кабел, 3 – Микрофон, 4 – SOS копче, 5 – Отвор за поставяне на връв, 6 – 
капак за сим картата. Промяна на езика: Имате възможност да въведете два оперативни езика, на 
които да работите с менютата и да получавате съобщения – Китайски и Английски. LAG1 изпратено 
като смс сменя езика на Китайски и съответно LAG2 – на Английски. Употреба: Това устройство 
използва мобилната мрежа и изпраща инструкции чрез смс на предпочитан телефон. За да работи 
трябва да се постави активна сим карта, която обаче не използвате в момента. Включване: Поставете 
сим картата в специалния отвор за целта, в дясно, като при правилно поставена карта, синият 
индикатор ще започне да премигне един път. Това означава, че вашият тракер е включен. След 
трикратно примигване на светлината, значи че устройството е успяло да се свърже с мобилната 
мрежа и може да работите с него. Функция спешни повиквания номера: Това устройство позволява да 
се въведат до пет номера за спешни случаи, които номера при активиране на SOS функцията 
получават съобщение или възможност да слушат от разстояние. Добавяне на спешни номера: За да 
добавите спешните номера, които ще използвате при необходимост, трябва да изпратите на номера 
на добавената сим карта в устройството смс с текст HM1 /2, 3, 4, 5/ + телефонния номер, като 
устройството ще ви върне смс, че съответния номер успешно е добавен в листа със спешни номера, 
на които да звъни при нужда. Функция, слушане от разстояние: Когато използвате функцията за 
спешни обаждания, запаметения телефонен номер призвънява на устройството и то вдига, а 
обаждащият се може да прецени дали обстановката около човека, който е набрал спешния номер е 
безопасен. SOS функция: Когато имате нужда от помощ, трябва само да натиснете продължително 
време, за около 5 секунди, SOS бутона, и устройството ще изпрати смс-и до всички пет зададени 
телефонни номера за спешни случаи с текст „SOS! Ask for help!” и ще призвъни два пъти на всеки 
един от номерата. Включените слушалки в комплекта ще ви дадат възможност да говорите в реално 
време с хората, които ви вдигнат и така да кажете къде се намирате, или самото устройство ще 
изпрати настояща дестинация до първия контакт. Функция AGPS: За да разберете къде точно се 
намира устройството, трябва да изпратите LBS към него, и като отговор ще получите на своя телефон 
два смс-а: единия с разстояния, дестинация и адресна информация, а другия с линк към карта на 
мястото. Аларма: Аларма, засичаща глас – за да направите нужните настройки, изпратете смс с текст 
GDM1 и ще стартирате алармата чрез глас. След това ще получите смс: network signal: strong /good, 
fair, poor/. Remaining power **%. Set up defenses. След като сте направили нужните настройки, в 
момента, в който около устройството има промяна на звуковата среда /т.е. разговор или какъвто и да 
е звук/, ще получите съобщение на мобилния си телефон. Изпратете TIM** - или нагласяне според 
вашите нужни на интервала от време на вашата аларма, която ще се задейства щом покрай 
устройството се засече промяна в звуковия фон. Т.е. ако изпратите TIM02, на всеки две минути 
устройството ще сканира за звук и ако той надвишава 60 децибела, ще ви изпрати съобщение, така 
вие ще можете да наберете номера на поставената сим карта и да слушате. Изключете гласова 
аларма - за да деактивирате тази функция, просто изпратете GDM2 и ще получите следния смс: 
network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Removal defenses. Аларма чрез вибрация – 
Изпратете GDM3, за да стартирате вибрационната аларма. Ще получите обратен смс с текста: network 



signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Set up defenses. Когато има движение около 
устройството или засече вибрации, то ще ви информира. За да я изключите изпращате само смс с 
текст GDM4 и ще получите текстово съобщение: network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining 
power **%. Removal defenses. Промяна на различните алармени режими: Режимите на алармите може 
да е различен според това, което сте задали. Т.е. когато се случи нещо необичайно около 
устройството, то може в зависимост от вашите предпочитания, или само да ви призвъни, или да звъни 
и да прати смс, или да ви изпрати само смс. За да направите това: Изпратете MOD1 за изпращане на 
смс и след това на позвъняване. След изпратения смс, на вашия телефон ще получите следното 
съобщение: Alarm mode has been changed to: send SMS first, and than call. MOD2 за единствено 
позвъняване. Получавате смс: Alarm mode has been changed to: only call. MOD3 ви позволява да 
промените алармата единствено за текстово съобщение. И получения смс от вас гласи: Alarm mode 
has been changed to: send SMS only. Други функции: Актуално състояние на устройството – след като 
изпратите смс с текст DSP имате възможност да видите актуалното състояние на устройството към 
момента, като мобилна мрежа, батерия, състояние на алармата. Ще получите обратно смс с текст: 
network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Set up Defenses! /Removal Defenses/. 
Функция, предупреждаваща намаляване захранване – когато захранването на батерията падне под 
10%, ще получите смс, който ще ви предупреди, че има нужда от зареждане. Текста на смс трябва да 
е: The remaining power is low, and please recharge immediately!

Още шпионски продукти от същата категория 
Към продукта "GSM подслушвател с AGPS функция" 

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg

https://spy.bg/sas-sim-karta-spy/
https://spy.bg/sas-sim-karta-spy/658/

