
Elektronikus MMS alapú riasztó 

 
Fontos megjegyzés: Célunk, hogy a tapasztalatlan vásárlókat se tévesszük meg a rossz 

minőségű termékekkel, ezért jó minőségű, praktikus, tiszta hangzású, pontosabb 

helymeghatározású, hosszabb készenléti idővel rendelkező eszközt ajánlunk.  

Cégünk a 2013-as év tiszteletére korlátozott mennyiségben dobta piacra e növelt hatékonyságú, 

kedvező árfekvésű eszközét. Az igényes vásárlóink részére egy magasabb követelményekkel 

jellemezhető terméket kínálunk, hogy valóban nyugodtan és örömmel vásárolják termékünket. 

Igaz, hogy nem alacsony árkategóriájúak e termékeink, viszont nem egy utángyártott terméket 

ajánlunk! Ne használjon alacsony árfekvéses, rossz minőségű berendezéseket – ezen eszközök 

nem garantálják a minőséget. 

Kiegészítő figyelmeztetés: Ha a helymeghatározó töltése alacsony (5% alatti), kérjük azt 

időben töltse fel. Ha az akkumulátor töltetlensége hosszú ideig fennáll, az súlyos károkat 

okozhat az akkumulátor élettartalmában, hatása az akkumulátor teljesítményére is kihat, akár 

tönkre is teheti azt. Amikor az eszközt nem használja, kérjük, az akkumulátort 60% -80%-os 

töltöttségen hagyja, válassza le az eszközről és úgy tárolja. Kérjük, rendszeresen töltse azt a 

telep védelmének érdekében, ha hosszabb ideig (három hónap vagy annál hosszabb ideig) nem 

használja. A készülék tökéletes használata érdekében kérjük, olvassa el a használati utasítást 

figyelmesen, és alkalmazza is a leírtakat! Köszönjük! 

 

Az alkalmazás módja 
Figyelmeztetés:  
1. Először is, ha vesz egy új SIM kártyát, be kell állítani a GPRS-t rajta, mert ha nem teszi, 

akkor nem tudja használni a fotók MMS-en keresztül történő küldésének opcióját. 

2. A SIM-kártyán be kell állítani a hívó-azonosítót (a hívó fél azonosítására), ellenkező esetben 

nem tudja használni a hangvezérlést visszahívás esetén, a rezgő riasztást, illetve MMS-en 

keresztül küldhető fénykép funkciókat. 

 

1. Előkészület: Vegyen egy SIM-kártyát (a helyi telefontársaságoknál vagy boltban). 

2. Beüzemelés: A termék automatikusan bekapcsol, ahogy lezárja a SIM kártya 

behelyezése után a fedelet, elindítás után 5 másodperc múlva a lámpa kialszik – 

egyúttal a készülék készenléti állapotba kerül. 

3. Az eszköz hangja: tárcsázza a kártya számát és néhány másodperc múlva az eszköz 

hangját hallja. (Maga a készülék nem ad ki hangot sem és fényt sem.) 

4. MMS-en keresztüli fénykép küldés: küldje a „8888#” sms üzenetet az eszköz 

telefonszámára, vagy hívja fel közvetlenül az eszközt, majd függessze fel a hívást. 

Ezután az eszköz MMS-t küld a mobil telefonjára. (Annak érdekében, hogy a 

fényképek tökéletesek legyenek, állítsa be a kamera látószögét.) 

5. MMS-en keresztüli videoklipek rögzítése: A fő-telefon egysége az SMS 1111. Ezen 

számot szerkessze a „#” jellel, majd az eszköz egy rögzített video-MMS-el válaszol 

vissza. Ezen funkció kikapcsolása a „##1111” rövid SMS küldésével szűntethető meg. 

(A video-funkcióhoz egy hosszabb, körülbelül 2 perces időre van szükség.) 

Megjegyzés: Ez a funkció a termék csupán egyik tudását tükrözi, mielőtt megvásárolná a 

terméket, kérjük tájékozódjon.   

6. Hangvezérléses visszahívás: mobiltelefonos szövegként küldje el a „7777#” kódot az 

eszköz telefonszámára. Erre egy üzenetet fog kapni az egységtől a mobiltelefonjára, 

„voice control callback opened - hangvezérléses visszahívás beállítva", így ha az 

eszköz 60 decibelnél nagyobb hangot érzékel maga körül, az egység automatikusan 

felhívja azt a számot, melyet már korábban beállított. Ha ezen funkciót ki szeretné 

kapcsolni, küldje el „7777#” üzenetet az egység telefonszámára, így megszünteti az 



összeköttetést.  

7. Rezgő riasztás: mobiltelefonos szövegként küldje el a „6666#” kódot az eszköz 

telefonszámára. Erre egy üzenetet fog kapni az egységtől a mobiltelefonjára, „Vibration 

alarm opened - rezgő riasztás bekapcsolva”, így ha az eszközt megmozdítják, vagy csak 

hozzá érnek, az egység automatikusan felhívja azt a számot, melyet már korábban 

beállított. Ha ezen funkciót ki szeretné kapcsolni, küldje el „6666#” üzenetet az egység 

telefonszámára, így megszünteti az összeköttetést.  

8. Jelzőfény: A beüzemelés követő 5 másodperc után a lámpa kialszik, a jelzőfény kétszer 

villan, ha a töltés alacsony, a fény folyamatos, ha a készülék töltés alatt van.  

 

Fontos megjegyzés 

Valós idejű helymeghatározás lekérdezés: mobiltelefonos szövegként küldje el a „9999#” kódot 

az eszköz telefonszámára. Erre egy üzenetet fog kapni az egységtől a mobiltelefonjára, melyben 

földrajzi helymeghatározásra utaló internet-kapcsolatot küld. Ezen „Vibration alarm opened - 

rezgő riasztás bekapcsolva”, így ha az eszközt megmozdítják, az adott linken keresztül 

megnyithatja a helyi térképet (a pontos címet is megkapja leírva), mellyel pontosan megkapja 

a helymeghatározást. A helymeghatározás pontossága függ a hálózat elérhetőségén, emiatt 

cégünk nem vállal visszatérítési garanciát-ezt kérjük megérteni!)  

 

Alapvető paraméterek 

Frekvenciatartományok: GSM850/900/l800/l900MHz. 

Használatra ajánlott országok: Kína, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, 

Hollandia, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Brazília, Dánia, Oroszország, 

Lengyelország, Törökország, Magyarország, Thaiföld, Görögország, Indonézia, Malajzia, 

Vietnam, Irak, Szaúd-Arábia. 

 

 

Az eszköz jellemzői 
 

1. Külső méret: 3.5cm * 2.0cm * l .4cm (Hossz * szélesség * magasság)  

2. Töltési bemenet: AC110-220V 50/60Hz 

3. Töltési kimenet: DC5.0V 300-500mA  

4. Az eszköz akkumulátora: 3,7V 400 mAh, Li-ion akkumulátor  

5. Működési idő: 5nap 

6. Folyamatos hívás: 150-180 perc  

7. Hálózat típusa: GSM/GPRS 

8. Tárolási hőmérséklet: -40 ° C és + 85 ° C közötti hőmérséklet 

9. Működési hőmérséklet: -20 ° C és + 55 ° C közötti hőmérséklet 

10. Páratartalom: 5% - 95%-os, de nem cseppfolyós közeg 

 

 

 

Az esetleges működési hibából adódó károkért cégünk felelősséget nem vállal! A termékekben 

előforduló gyártási különbségek fellelhetőek, de ezek a készülék alapparamétereit nem 

befolyásolják. A készülék lítium-ion akkumulátorral felszerelt, amely bizonyos karbantartást 

igényel. Hosszabb idejű töltésmentes időszak után az akkumulátor károsodhat, vagy végképp 

tönkremehet. Javasoljuk maximum 60 naponta megelőző töltés alkalmazását, illetve a lemerült 

akkumulátor feltöltését. 
 


