
GSM ПОДСЛУШВАТЕЛ С ГЛАСОВ КОНТРОЛ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За да се логнете в платформата на този мини подслушвател, използвайте ID номера на устройството, 
както и паролата. Номерът, през който правите това обаче трябва да е разпознаваем от самото 
устройство, т.е. да сте го въвели предварително. Веднъж влезли в платформата, ще можете да 
проследите състоянието и опциите на подслушвателя. Ако обаче няма мобилен номер, който да е 
ауторизиран за работа с платформата и съответно с подслушвателя от разстояние, всеки един номер 
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е възможно да се регистрира и да се изпрати през него съобщение с текст “DW” до подслушвателя, 
за да се провери настоящото местоположение на човека, в който е уреда. Ето защо е добре да има 
само един ауторизиран номер, който единствен ще може да проверява местоположението на уреда, 
за да не се стига до злоупотреби от страна на трети лица.

1. Ауторизация: Разрешението за ползване или ауторизацията на един номер става много бързо и 
лесно. Всичко, което трябва да направите е да изпратите до устройството смс съобщение с текст SQ и 
номера, който искате да има достъп до функциите на подслушвателя. Например: “SQ0896777333”. 
Като тук не се включва кода за страната. Ако искате няколко мобилни номера да имат позволение да 
получават местоположение на подслушвателя, то може да изпратите съобщение до уреда с 
няколкото номера и разделени със символа звезда: “ SQ0896777333* SQ0896777333* SQ30896777333* 
SQ0896777333”. Номерата не може да са повече от 4. Веднъж щом процесът е завършен, ще получите 
съобщение на всеки номер, който сте ауторизирали: “Authorization success, Device XXX, Password XXX, 
http://e5es.com/u/XXX”. След като получите това съобщение за един или два номера, вие може да 
добавите още мобилни номера, на които да разрешите достъп до подслушвателя. Просто трябва да 
следвате същата последователно, но със съответния брой телефони.

2. Отказ от ауторизация: За да откажете специален достъп, може да използвате който и да е номер и 
да въведете съобщение със символа “SQ“. Тази команда изтрива ауторизацията на всички телефони. 
След като получите потвърждаващо съобщение, че отказът е в сила, винаго можете от всеки телефон 
да установявате местоположението на подслушвателя. 

3. Заявка за пътя: може да получавате месечен отчет на вашият мобилен телефон, посредством GPRS 
системата, но големината на данните не може да е повече от 30MB. По подразбиране при 
първоначалното включване към платформата, тази опция е изключена. За да я включите, изпратете 
към устройството като смс DKJK, а за да я спрете – GBJK.

Гласово повикване – имате възможност да използвате този подслушвател автоматично да ви изпрати 
гласово повикване в даден момент до вашия номер. За да направите тази автоматична настройка, 
просто наберете СИМ картата, която е поставена в подслушвателя, изчакайте да ви “вдигне”, 
изчакайте около 3 секунди, за да чуете сигнала и след това прекъснете връзката. Вашият номер 
/мобилен или фиксиран/ вече е настроен автоматично за гласово повикване. При нужда ще получите 
обаждане на него от подслушвателя. За да активирате функцията, ще трябва да пратите смс с текст 
“1111” на номера на сим картата от подслушвателя. За деактивиране, просто пратете смс с “0000”. 

Спешно повикване /SOS/ - За да активирате тази функция, трябва само да изпратите смс до 
устройството с текст “SOS” с главни букви. След като функцията е активна, при проблем ще получите 
смс към този номер за проблем. След това може да се наложи да регистрирате мобилния телефон, на 
който да получите съобщението за проблем, ако вече не сте го направили. Напишете мобилния си 
номер, но не пишете кода за страната, а само този на мобилния оператор. Т.е. “RG896555777” и 
номера ще бъде приет. В противен случай ще получите съобщение за грешка. 

Проследяване/Слушане: След като веднъж вече сте направили нужни настройки, имате пълната 
възможност да слушате какво се случва около подслушвателя. Ако той е активиран, то сим картата в 
него ще ви предаде всичко на 10 метра околовръст. Може да наберете сим картата ръчно, да 
изчакате да “вдигне” и да задържите обаждането около 10 секунди. Така картата автоматично ви 
прехвърля към подслушвателя и неговите функции. Ако не изчакате до десетата секунда или просто 



връзката пропадне, ще получите смс с URL от Google Maps на точното местоположение на 
подслушвателя. Ако изпратите като смс до устройството “DW” ще получите под формата на URL точно 
местоположение на подслушвателя.

Спешно повикване: При спешен случай, когато потребителят натисне и задържи SOS бутона за три 
секунди, устройството автоматично се обажда на предварително настроения за целта мобилен номер. 

Поддържани честоти: GSM850/900/1800/1900 MHz

Бележки за потребителя:
1. Преди да използвате устройството за първи път, моля заредете напълно батерията му.
2. Стандартната мрежа, в която се зарежда е зарядно с 5.0V. Винаги използвайте оригиналното 
зарядно, за да избегнете повреда в уреда.
3. Ако не можете да изпратите смс към устройството или не приема командите, моля спрете 
подслушвателя, извадете сим картата, след което отново я поставете и включете/
4. Ако устройството не вдига автоматично, спрете, извадете сим картата и поставете отново.
5. Ако устройството не отговаря на командите ви посредством смс съобщенията, извадете сим 
картата и проверете наличния й баланс. Тя трябва да има такъв /карта с предплатени минути или на 
сметка/, за да може да работи подслушвателя. 

Устройството отговаря на най-високите изисквания за подслушване, охрана и защита, затова 
предлага следните предимства: малък размер, дълъг живот на батерията и време за изчакване, лесна 
работа, практичност и многофункционалност, както и дискретна инсталация. Добра идея е за 
прослушване и наблюдение на такива места, като детски стаи, жилища с възрастни хора, както и за 
проследяване настоящото местоположение на автомобил или друго превозно средство, чийто следи 
се губят. Разполага със следните функции:

Регистрация: RG+мобилния номер /под формата на смс до подслушвателя, т.е. до сим картата в него/
Проверка на местоположение: DW
Стартиране на гласово повикване: 1111
Спиране на гласово повикване: 0000
Спешно повикване: SOS
Ауторизация: SQ+мобилния номер
Отказ от ауторизация: SQ 
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