MicSpy mikrofülhallgató + GSM box
Használati útmutató

A szállító elérhetősége:
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1. Termékleírás
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Mikrofon
ON/OFF gomb
Fényjelző dióda
Voice gomb
Antenna
A fülhallgató elemje
Fülhallgató
Csatlakozó a töltőhöz
SIM kártya bemenet

2. Beállítás és használat
a) Töldte fel a GSM boxot a mellékelt adapterral és kábellel. A töltés folyamán
világít a piros fényjelzés. Ha a készülék teljesen feltöltődött, akkor a fényjelzés
elalszik.
b) Helyezzen elemeket a fülhallgatóba, és tegye azt a fülébe. Az elemek
behelyezésétől annak üzemideje elkezd csökkenni. Onnan tudja, hogy helyesen
behelyezte az elemeket, hogy a fülhallgató halk súgást ad ki.
c) Helyezzen SIM kártyát a GSM box-ba, úgy, hogy azon kikapcsolja a PIN kód
védelmet. Kapcsolja be a GSM boxot.

• Bekapcsolás - Az ON/OFF gombot tartsa lenyomva 3 másodpercig (a sikeres

bekapcsolást hangértesítés jelzi a fülhallgatón “Power ON”)
• Kikapcsolás - Az ON/OFF gombot ismételten tartsa lenyomva 3 másodpercig
d) Rejtse el a GSM boxot minél közelebb a fülhallgatókhoz.
e) Ezt követően elég felhívni a GSM box-ban elhelyezett SIM kártya
telefonszámát, és a rejtett fülhallgatón hallhatja a telefonhívást.
f) A hangerősséget állíthatja a Voice gomb segítségével.

3. A leggyakoribb problémák megoldása
A fülhallgató nem ad ki semilyen zajt (halk zúgást sem)
1. Valószínűleg rosszul helyezte be az elemet. Próbálja meg az elemet fordítva
behelyezni. Ha ez nem segít, akkor
2. az elem valószínűleg le van merülve. Próbálja ki a készüléket másik elemmel.
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A fülhallgató ki ad valamilyen hangokat, de az túl gyenge
1. A GSM box valószínűleg túl távol van a fülhallgatótól, vagy
2. lehetséges, hogy a fülhallgató hangszórója eldugult pl. fülzsírtól. Ellenőrizze a
reproduktor állapotát, esetleg takarítsa azt ki.
A fülhallgató kellemetlen sípolást ad ki
A fülhallgató elemje majdnem lemerült. Cserélje ki az elemet.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések
megsértésével.
Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az
info@spystore.hu e-mail címen.
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