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Без нужда повече от телефон, без примки или други устройства! Само GSM box и микрослушалка, всичко от което се нуждаеш!

Микрослушалка

GSM Box           Мобилна мрежа     Приятел

В GSM box има вграден двубандов GSM модул който може да
работи с GSM900MHz и GSM1800MHz с мобилните мрежи.  

Преди употреба на GSM Box, моля премахнете PIN кода на SIM картата. 
След като поставите GSM SIM картата и включите устройството, то    
автоматично ще отговаря на входящите обаждания и ще излъчва
сигнал до микрослушалката.  Разтоянито на излъчване е 50 см.  

Чуствителния 35dB микрофон осигурява гарантирано качество
дори при шепнене. Бутона „Без Звук“ Ви позволява да избегните
улавянето на сигнала от детекторите за микрослушалки.

Принцип на работа

GSM модул & 
Аудио усилвател

Батерия

Предавател

Спецификации

Честота на мобилна мрежа GSM: 900  MHz
GSM: 1800MHz

Сила на звука 3.5 Watt

Разтояние на излъчване 50 CM

Вид на батерията 3.7V 900Mah
Пълно зареждане 4 Часа

Време на работа 3~4 Часа (Зависимост от Звука) 

Цвят Бежав или Черен

Размери 57 x 37 x 17 мм

Опаковка Черна опаковка

В комплекта има

1 x GSM Box
1 x Захранващ USB адаптор
1 x Кабел за зареждане

Внимание

1) GSM Box е създаден да работи в Европа, Средния Изток, Азия и Африка. 
    Не може да бъде използван в Север и Южна Америка където използват
    GSM800 и GSM1900 сигнал на мобилните мрежи.

2) Ако в определена държава има специални изсквания за IMEI номер, 
    като например Индия, тогава се изисква специално калибриране.

<Преден изглед>

<Дясен / Ляв изглед>

Без звук

Вклячено (Синьо)

Зареждане (Червено)

В режим на Работа (Зелено)

Слот за презареждане

Слушалки 
(не е за микрофон)

Бутон за вкл.

Бутон за рест.

Слот за SIM

Долна страна

Микрофон

Слот за зареждане

Техничекса Диаграма
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Зареждане и Активиране

Преди да използвате GSM box, моля заредето го за 
няколко секунди за да активирате батерията.  

Червената светлина ще светне когато се зарежда.  
Пълното зареждане отнема около 4 часа. Когато е напълно 
заредено устроството, червената светлина се изключва.  

 Можете да зареждата устройството дори когато го*
 използвате.

Поставяне на Sim карта

Моля използвайте стандартна SIM карта (размер 15x25мм). 
Уверете се, че чипа на SIM картата са надолу.

 Не може да подържа новите MINI SIM карти.*
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Включване / Изключване

Натиснете “Бутон за вкл.“ и го задръжте за 5 секунди, Синия 
индикатор ще премигне 4 пъти и ще чуете в микрослушалката
звуков сигнал “динг...динг...”.

Когато е вкл. устройството, натиснтете бутона за вкл. и го 
 задръжте за 5 секунди и ще можете да изключите устройството.

Ще видите синята светлина  да премигва 4 пъти и ще чуете звуков сигнал.

Натиснетели бутона “Reset” ще изключите устроството принудително,
дори и да сте по време на разговор, ще се изключи.

Живот на бетерията в режим на разговор е 3-4 Часа. 

 Бутона “Reset” е по-навътре в корпуса, с идея да не се *
   натисне по погрешка.
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Без Звук

В случай да се избегне улавянето на сигнала от детекторите
за микрослушалки, можете да натиснтете бутона и да прекратите
излъчването на сигнала.

След като натисните бутон, телефония разговор не се прекратява,
Вас  могат да ви чуват, но Вие не можете да чувате.

Повторното натискане на бутона възтановява предаването на
сигнала и Вие отново може да чувате..

 Бутона „Без Звук“ не работи когато устройството е изключено.*
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Въпроси - Отговори

В. Защо не мога да включа устройството и няма син индикатор?
О. Защото батерията е не активна. Да активирате батерията трябва да заредите устройството за няколко секунди. Ако червения индикатор
    светне, тогава означава, че батерията е готова за използване.

В. Успешно включих устроството, но не иска да отговаря автоматично или дава, че не е включен телефона.
О.  1) Уверете се, че SIM картата подържа GSM900 и GSM1800 мобилни мрежи.
     2) Вкючете зарядното и заредете батерията за 4 часа. Ако батерията е изхабена, няма да може да приема входящи повиквания.

В. По време на разговор свети зелена светлина, но не мога да чуя нищо.
О. Моля натиснтете бутона „Без Звук“ за да може да възстановите излъчването на сигнала.

В. Звука е прекалено слаб и не може да се чуе ясно.
О. Моля поставете GSM box в разстояние до 50см от микрослушалката. Ако разстоянието е повече от 50см, микорслушалката не може
    да улови добър сигнал.

В. Звука е прекалено силен, как мога да го намаля?
О. GSM box работи винаги на максимална сила и не може да бъде регулирана. 
    Моля сложете GSM box на по-голямо разстояние от микрослушалката за да получите по-чист и приятен звук.

Гаранционни Условия

Стандартната гаранция е 6 месеца от дата на получаване.

Ако продукта е в гаранционнен срок и дефектира, Вие го връщате обратно и получавате нов. Разходи за връща на дефектиралия
продукт са изцяло за ваша сметка.

Гаранцията няма да бъде уважена  в следните случаи:

1) Изтекъл е гаранционния период от дата на получаване.
2) Устройството е отваряно и е правен опит за чужда намеса.
3) Други видове преблеми или грешно експоатиране довели до дефектиране на продукта.

Включване

Изключване

Спира сигнала

Вх. обаждане

Натиснете и задружте за 5 секунда бутона „Вкл./Изкл.“

1) Натистене за 5 секунди “Вкл/Изкл” 2) Натиснете “Reset” бутона

Натиснтете “Без Звук” когато устройството е включено.

Автоматично приема всички входящи обаждания.

Използване

Индикатор

Премигва Синьо

Свети Червено

Свете Зелено

Няма индикатор

Устройството се Включва или Изключва.

Устройството се презарежда.

В режим на разговор.

В режим на вкл./изкл. Натиснете “Reset” и бутона за вкл.
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