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1 Doplnky

Prosím, uistite sa, že všetky doplnky sú kompletné. Obrázky sú len pre indikáciu a ilustráciu.
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2 Úvod

2.1 Špecifikácie

GSM frekvencia GSM 850/900/1800/1900MHz 

GPRS Trieda12

Rozlíšenie obrazu 640 X 480 

Obrazový snímač COMS 0.3 Mega Pixels 

Externé úložisko SD karta, 2G (Maximum 4G)

Kapacita batérie 800mAh 

Pracovné napätie / prúd 5V / 1A 

Rozmery 82.5mm×44.3mm×28.7mm 

Váha 61g 
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2.2 Používanie

2.4 Indikátory LED stavu

Červená LED (napájanie) / Pracovný status)
Stav LED Indikácia

Rýchle blikanie (interval 0,1 s) Vybitá batéria

Pomalé blikanie (interval 1s) Normálna prevádzka
Svieti na červeno Nabíjanie batérie

Nesvieti Vypnuté

Stav LED Indikácia 
Pomalé blikanie (svetlé 0.1s, dark2s) Oneskorenie zapnutia
Pomalé blikanie (svetlé 1s, dark1s) Vytváranie foto alebo nahrávanie videa

Svieti oranžovo Aktivácia
Nesvieti Deaktivácia

Rýchle blikanie Aktivácia(10 sekúnd odpočítavanie)

Stav LED Indikácia

Rýchle blikanie (interval 0,1 s) Vyhľadávanie (GSM inicializácia)

Pomalé blikanie (svetlé 0.1s tmavé 2s) Normálna prevádzka

Svieti zelene GSM konverzácia / aktivácia GPRS

Nesvieti Nie je vložená karta SIM / Nie je signál

Upozornenie: LED ukazovatele majú dva režimy:
1) Skrytý režim: Všetky indikátory sa automaticky vypnú 5 minút po práci , kým užívateľ

prepína aktiváciu / deaktiváciu spínača.
2) Jasný nepretržitý režim: : indikátory by sa nemali vypnúť v prípade, že zariadenie pracuje.

         Žltá LED (Aktívny stav / deaktivácia)

Zelená LED (GSM signálu)
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3 Začíname

3.1 Príprava

 Uistite sa, že všetky doplnky sú kompletné pri otvorení obalu.

 Prosím, uistite sa, že SIM karta je v zariadení a:
a. Pracuje s GPRS sieťou
b. Pracuje s MMS funciami
c. Pracuje s SMS funciami
d. Pracuje s vytáčaním hovoru
e. Pracuje s funkciou ID volajúceho

3.2 Inštalácia karty SIM, batérie a pamäťovej karty

Pred inštaláciou karty SIM, batérie a pamäťovej karty treba odňať zadný kryt. Pred inštaláciou 
alebo vybratím karty SIM a batérie sa tiež vždy uistite, že výrobok je vypnutý.

Ak chcete odstrániť zadný kryt:
 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 Pevne držte prístroj oboma rukami predným panelom dole.
 Zatlačte na zadný kryt so svojimi palcami, kým sa neuvoľní a odsunte ho.

SIM karta

Ak chcete nainštalovať kartu SIM:
 Vyberte batériu, ak je nainštalovaná.
 Nájdite zásuvku na kartu SIM, vložte SIM kartu zlatými kontaktmi smerom nadol a

odrezaným rohom smerom von z pätice.
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 Zasuňte kartu SIM úplne do pätice.

Ak chcete vybrať SIM kartu:

 Vyberte batériu, ak je nainštalovaná.

 Stlačte a podržte tlačidlo zámku na SIM karte otvoru štrbiny s palcom.

 Vysuňte kartu SIM zo zásuvky druhéhým palcom alebo prstom.

Poznámka: Uistite sa, že je dostatok kreditu na SIM karte. Ak budete používať funkciu GPRS, mali 
by ste venovať pozornosť na aktuálny poplatok SIM karty GPRS.

Batéria

Prístroj je dodávaný s nabíjacou batériou a je určený len pre použitie originálnej batérie a 
príslušenstva. Výkon batérie závisí na mnohých faktoroch, vrátane konfigurácie, sily signálu a 
spôsoboch používania. Ďalšie informácie nájdete v časti "Bezpečnosť batérie" v prílohe.

Varovanie! 
Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo popálenín:
 Nepokúšajte sa otvárať, rozoberať alebo opravovať batériu.

 Batérie nestláčajte, neskratujte jej vonkajšie kontakty, neodhadzujte do ohňa alebo do vody.
 Nevystavujte teplotám nad 40 ° C.
 Vymieňajte len za batériu určenú pre tento výrobok.
 Recyklujte alebo zlikvidujte použité batérie v súlade s miestnymi predpismi.

Ak chcete nainštalovať batériu:
 Vyrovnajte medené kontakty s konektormi batérie v spodnej časti priestoru pre batériu.

 Vložte stranu batérie s kontaktmi, potom opatrne zatlačte batériu na miesto.
 Nasaďte zadný kryt.
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Postup pri vybratí batérie:
 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
 Zložte zadný kryt.
 Pravá horná strana batéria má zárez. Zdvihnite batériu do zárezu a vyberte ju.

Pamäťová karta

Ak chcete nainštalovať kartu SD:
 Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a zložte zadný kryt.
 Vyhľadajte slot pre SD kartu v hornej časti odkrytého pravého panelu.
 Vložte SD kartu do zásuvky zlatými kontaktmi smerom nadol, kým nezapadne na miesto.

Ak chcete vybrať kartu SD, zatlačte na ňu, aby sa vysunula zo slotu..
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3.3 Inštalácia zariadenia

 Upevnite základňu s držiakom a držte základnú polodrážku nahor.
 Umiestnite zariadenie na základni s fotografickými objektívmi smerom dopredu a rovno, aby

zabezpečili, že fotografie a videá sú prevzaté správnym smerom. Potom upevnite držiak na
stenu alebo iný pevný predmet.

 Pripojte napájanie na použitie.

3.4 Nabíjanie batérie

 Uistite sa, že nabíjačka je zapojená
 Ak sa prístroj nabíja, červená LED trvalo v jasnom stave indikuje nabíjanie batérie. Pomalé

blikanie indikuje, že batérie je plne nabitá. Rýchle blikanie indikuje nízky výkon a potrebu
nabíjať.

 Nabíjanie batérie by malo byť prevádzkované pod 0 ℃ ~ 40 ℃ s nabíjačkou poskytnutou 
výrobcom. Akákoľvek neoprávnená nabíjačka môže mať za následok ohrozenie a porušenie 
záručných podmienok tohto zariadenia.

Upozornenie: Zariadenie by sa malo automaticky reštartovať po obnovení napájania, ak je 
zariadenie vypnuté počas doby, kedy je batéria vybitá.

3.5 Nastavenie pred použitím 





Nastavte prosím info právo APN a MMS používať siete GPRS a funkciu MMS, alebo sa 
zariadenie automaticky reštartuje do 20 minút, pretože sa nepodarilo pripojiť k platforme 
služieb.

Všetky podrobnosti prevádzky nájdete v kapitole 5.

4 Funkcie

4.1 Aktivácia / deaktivácia

4.1.1 Ručné ovládanie

 Prepnúť na aktiváciu / spínače vypnutia;
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 V prípade, že zariadenie je v stave deaktivácia, prepnite prepínač AKTIVÁCIA, pri oneskorení 
stavu zabezpečenia systému bliká žltý indikátor LED. Po 1 minúte prejde žltá kontrolka LED 
na trvalé svietenie.

 V prípade, že zariadenie je v stave aktivácie, prepnite prepínač AKTIVÁCIA a prejdete do
stavu deaktivácia, kedy je žltá LED vypnutá .

4.1.2 SMS ovládanie

 Aktivácia zaslaním SMS príkazu: "ON #"
SMS odpoveda na SOS čísla za minútu ako: "Aktivácia alarmu je úspešná"

 Deaktivácia zaslaním SMS príkazu: "OFF #"
SMS odpoveda  na SOS číslo ako "Deaktivácia alarmu je úspešná"

4.1.3 Voľba ovládanie

 Ak je zariadenie v stave deaktivácie, vytočte číslo zariadenia z SOS telefónu a zaveste do 10
sekúnd, prístroj vstúpi automaticky do aktívneho stavu; Ak nie, prístroj vstúpi do stavu
hlasového sledovania.

 Ak je zariadenie v stave aktívnom, vytočte číslo zariadenia z SOS telefónu a zaveste do 10
sekúnd, prístroj vstúpi automaticky do stavu deaktivácie; Ak nie, prístroj vstúpi do stavu
hlasového sledovania.

4.2 Načasovanie aktivácie/ deaktivácie

 Ak nepotrebujete sledovať po dobu 24 hodín, prosím pošlite príkaz na zapnutie funkcie
časovania aktivácie ako je uvedené nižšie:
1. Nastavte časovú aktiváciu obdobia: 

TIME PERIOD1, PERIOD2, PERIOD3 # 
Formát časový úsek: HH: MM-HH: MM; 
Príklad:
 Nastavenie prvého časového obdobia

TIME, 00:00-08:00# 

 Nastavenie prvého a druhého časového obdobia
TIME, 00:00-08:00, 12:00-13:00# 

2. Zapnite funkciu časovanie pomocou SMS príkazu "TIMEON #”

 Poslať SMS príkaz "TimeOff #" pre vypnutie funkcie časovania aktivácie.

 Poznámka:

1. Prístroj je synchronizovaný raz denne so serverom cez GPRS, takže ručné nastavenie
nie je potrebné.
2. Pri zadávaní aktivácie časového obdobie, zariadenie automaticky prejde do stavu stráženia
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zo stavu deaktivácie, v ktorom bol predtým.

4.3 Infračervený alarm

 Keď je zariadenie v režime "Aktívne", a je detekovaný pohyb, zariadenie začne
fotografovanie a nahrávanie videa, poplašného procesu ako je uvedené nižšie:
a. Robiť fotografie a videá, ukladanie na SD karte, užívateľ môže skontrolovať všetky

podrobnosti o pripojenie s PC.
b. Ak GPRS funguje, všetky obrázky budú odoslané na servisné platformy:

www.cootrack.com
c. Ak je funkcia MMS ON, prvá snímka bude zaslaná na SOS telefónne číslo cez MMS; ak 

nie, alarm info bude zasielať SMS.
d. V prípade, že úložný priestor na SD karte je menej ako 10M, zariadenie automaticky

zmaže súbory z prvého poplachu, vrátane obrázkov a videa ..
 Počet zachytení obrazu a videa možno prispôsobiť pomocou SMS príkazu:

ALARMSET, počet snímok, doba záznamu #

*

Počet fotografií: 0 ~ 5 (0 znamená žiadne zábery, keď sa spustí alarm) 
Video záznam času: 0 ~ 300s (0 znamená, že nie je video zaznamenané pri 
aktivácii alarmu)

Továrenské nastavenie je: "ALARMSET, 3,60 #"
 Predvolený časový interval dvoch poplachových udalostí IS300 sekúnd, čo znamená po 

prvom poplachu, druhý alarm nebude spustený do 5 minút. Časový interval môže byť 
zmenený cez SMS príkaz:

INTERVAL, čas # (čas zariadiť: 60 ~ 3600 s)

4.4 MMS oznámenia


Ak chcete použiť oznámenia o MMS, nastavte parametre MMS pomocou SMS príkazu: 
MMS, urlOfmmsc, IP, port, APN, user, pwd, ConnectType # 
alebo MMS, urlOfmmsc l, IP, port, APN #

 Oznámenia MMS môže byť zapnuté alebo vypnuté pomocou SMS príkazu: MMSON # alebo
MMSOFF #. Stav z výroby je OFF.

 Ak je funkcia MMS ON, prvá snímka bude zaslaná na SOS číslo cez MMS ako je uvedené
nižšie vo formáte, keď je spustený poplach:

http://www.cootrack.com/
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4.5 SMS oznámenia

 Ak je oznámenie MMS  OFF, zariadenie pošle SMS upozornenia na SOS číslo s nápisom
"Alarm", keď sa spustí alarm.

4.6 Upozornenie vytáčaním

 Keď je spustený alarm, prístroj môže automaticky vytáčať na čísla SOS, užívateľ môže 
sledovať živý hlas po zdvihnutí hovoru. Stav z výroby je OFF.

4.7 Odpojenie alarmu

 Alarmové hlásenie "Hlavný zdroj energie je prerušený, prosím venujte pozornosť!" Bude 
zaslaný na SOS číslo pomocou SMS, ak sa odpojí/ zlyhá napájanie.

 Ak je prístroj zapnutý a batéria sa znova pripojí, alarm hlási "Pripojenie hlavného vypínača
bolo obnovené!" Bude zaslaná  na SOS číslo. Stav z výroby je OFF.

4.8 Slabá batéria alarmu

 Alarmové hlásenie "napätie alarm batérie je nízke, nabite čo najskôr!" bude zaslané na SOS 
číslo v prípade, že vnútorné napätie batérie klesne pod 3.7V.

4.9 System vypnutia upozornenia

 Alarmové hlásenie "Systém vypnutý!" bude zaslané na číslo SOS .
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keď systém bude vypnutý kvôli napätiu batérie, ak je nižšie ako 3.5V

4.10 SD karta zlyhanie upozornenia

 Alarmové hlásenie "detekcia poplachu pamäťová karta zlyhala, skontrolujte, či je vložená
pamäťová karta alebo priestor pre kartu je k dispozícii!" Bude zaslané na SOS číslo, ak prístroj
nie je schopný detekovať pamäťovú kartu SD.

4.11 Hlasový monitor

 Číslo SOS môže sledovať živé hlasy zariadenia; môže zdvihnúť hovor po 10s a do režimu
hlas monitora.

 Ak je spustený alarm pri monitorovaní hlasu, zariadenie by malo zavesiť hovor a prvé
spracovávať informácie o poplachu.

4.12 Fotografia

 SOS číslo môže v reálnom čase spraviť fotografiu pomocou SMS príkazu "PHOTO#" alebo
"333" a obrázky zaslať na SOS číslo cez MMS.

4.13 Servisná platforma



* Uistite sa, že nastavenie APN je správne pre používanie GPRS siete.
 Užívateľ môžu poslať správu pre zapnutie alebo vypnutie servisnej platformy:
Zapnutie služby: "GPRSON,1#" ;
Vypnutie služby: "GPRSON,0#" .

Stránka http://www.aneasycam.com je navrhnutá pre on-line správu zariadenia;  poskytuje viac 
funkcií ako: prezerať obrázky,  aktiváciu/deaktiváciu, SOS nastavenie čísla, určovanie času 
nastavenia alarmu, atď Prosím prihláste sa: 
Účet: Číslo IMEI prístroja 
Heslo: 123456 (Predvolené)

http://www.cootrack.com/
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5. Nastavenie

5.1 Pridanie SOS čísla
Príkaz Odpoveď SMS Popis

SOS,A,P1,P2,P3# SOS1:688361 

SOS2:688362 

SOS3:688363 (napr.)sos,a,688361,688362,688363# 

5.2 Vymazanie SOS Number

Príkaz Odpoveď SMS Popis

(a)SOS,D,1[,2[,3]]#  

(b)SOS,D,P1,P2,P3# SOS1: 

SOS2: 

SOS3: 

Sos,d,1# znamená 
odstrániť prvé číslo SOS;
Sos,d,688361,688362# 

znamená zmazanie čísla 
SOS 688361, 688362 

(napr a)sos,d,1,2#  

(napr b)sos,d,688361,688362 # 

5.3 Nastavenie APN

Príkaz Odpoveď SMS Popis

(a)APN,apnname#  

(b)APN,apnname,user,pwd# 
Set Success

(napr a)apn,kktcell#  

(napr b)apn,orange,orange,orange# 

5.4 Nastavenie MMS

Príkaz Odpoveď SMS Popis

(a)MMS,centerAddress,IP,Port ,APN,user, 

pwd,ConnectType#   

(b)MMS,centerAddress,IP,Port,APN# 

Set Success 

Typ pripojenia：
0: HTTP  1: WAP  

Zariadenie sa 
reštartuje po
30sekundách

(napra)mms,http://mms.orange.fr,192.168.

010.200,8080,orange,orange,1# 

(naprb)mms,http://mms.kktcell.com/cmms

c/post,212.252.169.99,8080,mms.kktcell# 

5.5 Aktivácia / deaktivácia
SMS obsah Odpoveď SMS Popis

ON# Alarm je úspešne aktivovaný! 

OFF# Alarm úspešne deaktivovaný! 
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5.6 Nastavenie časovaču kódovania 
SMS obsah Odpoveď SMS Popis

TIMEON# Načasovanie stavu ochrany: ON zapnutie načasovania alarmu

TIMEOFF# Načasovanie stavu ochrany: OFF vypnutie načasovania alarmu

5.7 Nastavte dobu časovania aktivácie
SMS obsah Odpoveď SMS Popis

TIME,S1,S2,S3# 
Stav: Off

Načasovanie stavu ochrany:

Off 

Čas ochrany: S1,S2,S3

Aktuálny čas na zariadení:
2012-10-21;18:20:32 

Formát časového obdobie:

HH:MM-HH:MM; 

TIME,08:00-12:00# 

Nastavenie prvého časového 
obdobia ako 8:00 to 12:00 (eg)TIME,08:00-12:00,14:0

0-15:20,23:00-24:00# 

5.8 Nastavenie časového pásma
SMS obsah Odpoveď SMS Popis

(A) GMT čas uloženia, 
časového pásma # 
(B) GMT čas ložisko, časové 
pásmo, polovica časového 

Časová zóna:E,8,0

Časové pásmo: E / W; 
Štandardné časové pásmo: 
1-12; 
Pol hodinové časové pásmo: 
15/30/45

pásma #

(napr a)GMT,E,8# 

(napr b)GMT,E,8,30# 

5.9 Nastaviť oznámenie MMS
SMS obsah Odpoveď SMS Popis

MMSON# MMS alarm: ON zapnutie oznámenia MMS
MMSOFF# MMS alarm: OFF vypnutie oznámenie

5.10 Nastavenie rozlíšenia
SMS obsah Odpoveď SMS Popis

SIZE,1# Rozlíšenie fotografie: 640*480 Nastaviť rozlíšenie ako 640*480

SIZE,0# Rozlíšenie fotografie:320*240 Nastaviť rozlíšenie ako  320*240

5.11 Nastavenie počtu fotografií
SMS obsah Odpoveď SMS Popis

PHOTOSET,časový interval, 
číslo obrázku #

Set Success 

Časový interval: 0-60; 
0: kontinuálne snímanie 
Num z obrázku: 1-5 
Továrenske nastavenie: 
"Photoset, 0,1 #"

(napr)PHOTOSET,0,1# 
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5.12 Nastavenie alarmu zachytenia
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

ALARMSET,číslo obrázku, 
čas videozáznamu# 

Set Success 

Počet fotografií: 0-5, čas video 
záznamu: 0-300 (s), ak je 0, žiadna 
fotografia, alebo žiadny video 
záznam; Továrenske nastavenie: 
“ALAEMSET,3,60#”. 

(napr)ALARMSET,3,60# 

5.13 Nastavenie časového intervalu IR Alarmu
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

INTERVAL,čas# 
Set Success 

Čas: 60-3600（s）， 

Továrenskenastavenie:

“INTERVAL,300#” 
(napr)INTERVAL,300# 

5.14 Nastavenie voľby oznámnia
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

CALLSET,čas volania# 

Set Success 

Čas: 0-3, 0 znamená koniec 
oznámenia voľby Továrenske 
nastavenie: “CALLSET,0#” 

(napr)CALLSET,3# 

5.15 Nastavenie LED indikátora
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

HIDE,1# Set Success 
LED indikátory sa vypne 
po 5 min

HIDE,0# Set Success LED indikátory vždy zapnuté

5.16 Nastavenie oznámenia o napájaní 
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

CHARGERIN,ON# Set Success 

CHARGERIN,OFF# Set Success 

5.17 Nastavenie oznámenia o odpojení napájania 
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

CHARGEROUT,ON# Set Success 

CHARGEROUT,OFF# Set Success 
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5.18 Nastavenie servera
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

(a)SERVER,1,domain,port,0# 

(b)SERVER,0,ip,port,0# 

Set Success (napr a)SERVER,1,coomix.goomegps.net,

9880,0#

(napr b)SERVER,0,183.60.142.140,0#

5.19 Server s nastavením DNS služieb
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

(a)DSERVER,MODE1,domain,port,protocol0#

(b)DSERVER,mode0,IP,port,protocol0# Set Success 

(napr a)DSERVER,1,www.ydpat.com,8011,0#

(napr b)DSERVER,0,211.154.135.113,8011,0#

5.20 Poslanie fotografie aktuálneho stavu
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

(a)PHOTO# 

(b)333 
MMS with pictures 

5.21 Kontrola GPRSP parametrov
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

GPRSSET# 

GPRS APN:internet.kktcell 

GPRS name: 

GPRS pwd: 

MMS 

URL:http://mms.kktcell.com/cmmsc

/post 

MMS IP: 212.252.169.99 

MMS port:8080 

MMS APN:mms.kktcell 

MMS name: 

MMS pwd: 

MMS type: 

SERVICE SET: 

url:coomix.goomegps.net 

mod:0 

addr:0.0.0.0 

port:9880 

protol_type:0 
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5.22  Kontrola nastavenia parametrov
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

(a)SET# 

(b)555 

Status: OFF 

SOS1: 123456 

SOS2: 

SOS3: 

Timing fortification status: OFF 

Fortification 

time00:00-23:59,00:00-00:00,00:00

-00:00 

Device current 

time:2012-12-18;8:35:52 

IMEI: xxxxxxxxxxxxxxx 

MI number:1544863 

MMS alarm:ON 

Photo resolution:320*240 

5.23 Kontrola základnych parametrov
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

PARAM# 

BY:NORMAL;GPRS: Link Up;GSM: 

Strong;GN:1;GT:E,8;LG:0;SE:0;AT:3,60;PT

:1;CT:0;IL:300;CO:ON;CI:OFF;HE:1; 

Stav batérie, stav GPRS, stav 
GSM, stav servera, čas 
pásmo, jazyk, rozlíšenie, IR 
alarm 
stav, nastavenie fotografie, 
voľba statusu oznámenia, IR 
čas alarmového intervalu, 
výpadok napájania, 
posilňovač pripojenia stavu  
alarm, LED indikátor 
nastavenia.

5.24 Kontrola Firmware verzie
SMS obsah t Odpoveď SMS Popis 

VERSION# 
[VERSION:]GM01_30_3SP_V20_WM 

[BRANCH:]09A_V20 GXQ53_12832_09A 

5.25 Kontrola času
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

SETTIME,Q# 
Alarm current time is：

2012-10-21;18:20:32 
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5.26 Reštart
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

RESET# system reboot after 30 seconds Zariadenie sa reštartuje za 30s

5.27 Pôvodné nastavenie
SMS obsah Odpoveď SMS Popis 

FACTORY# 
Set Success, system reboot after 30 

seconds 

Obnoviť továrenské 
nastavenia. Zariadenie sa 
automaticky reštartuje za 30s

5.28 Servis platformy
SMS obsah Odpoveď SMS Popis
GPRSON,1# Set Success Zapnutie servisu platformy.
GPRSON,0# Set Success Vypnutie servisu platformy.

6.0  Príloha

 6.1 Bezpečnostné inštrukcie pre batériu

 Prosím, použite batériu dodávanú výrobcom zariadenia. Použitie iného príslušenstva môže 
viesť ku stornovaniu záručného dokladu. Výrobca neručí za prípadné škody v dôsledku 
používania príslušenstva z iných zdrojov.

 Nová batéria by mala byť úplne nabitá (12 hodín) a vybita po dva alebo trikrát, aby sa
dosiahol čo najlepší výkon.

 Batéria môže byť nabitá a vybitá aj sto cyklov, kým sa stane nepužiteľnou. Pokiaľ je v čase
volania a v pohotovostnej dobe dlhodobo znížená, je potrebné vymeniť za novú batériu.

 Dotykom kovového predmetu (kľúča vo vrecku), môžete ľahko spôsobiť  skrat batérie .
 Neohýbajte silou a neotvárajte batériu nasilu.

 Uchovávajte batériu mimo dosahu vody a ohňa.

 Batérie by sa mali nabíjať pri izbovej teplote. Ak je teplota nižšia ako 0 ℃ alebo vyššia ako
40 ℃, batéria sa nebude dobíjať.
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 6.2 Riešenie problémov

Ak máte problémy s vaším mobilným zariadením, skúste tieto postupy odstraňovania 
problémov, pred kontaktovaním profesionálneho servisu.

Vyskytujúce sa
problémy

Príčiny Riešenie

Nedarí sa zapnúť  Prístroj je vybitý Nabitie batérie

Nefunguje 
monitorovanie

Volané číslo nie je číslo SOS Nastavte číslo SOS 

SIM karta bez funkcie zobrazenia 
volajúceho ID

Zapnite funkciu zobrazenia volajúceho
 ID

Nepodarilo sa 
pripojiť k sieti

Zlá inštalácia SIM karty Skontrolujte inštaláciu karty SIM
Nečistoty na ploche SIM 
karty

Vyčistite ju

Nefungujúca SIM Kontaktujte poskytovateľa internetových služieb

Mimo oblasti služieb GSM
Použite GSM siet 
ponúkajúcu pokrytie

Zlý signál Skúste to znova v lepšej lokalite signálu

Nefunguje
nabíjanie

Nevhodné napätie
Zapojte do siete s 
odpovedajúcim napätím

Nesprávne pripojenie Skontrolujte spojenie s nabíjačkou




