
 

Instructiuni de utilizare Microfon GSM cu senzor de miscare 
 
 
 
1. Punerea in functiune, pornirea / oprirea 

 
• Incarcarea microfonului: se conecteaza cablul de alimentare la o iesire USB a calculatorului sau 

la alimentatorul USB. Incarcarea dureaza 2-4 ore. 
• Introducerea cardului SIM: se face cu atentie, cu contactele inspre interior (in jos) si taietura 

spre exterior (atentie, este marcat pe microfon modul de insertie).  
• Nu fortati cardul prin impingere, daca nu intra! 
• Pornirea/oprirea se face automat la insertia sau la extragerea cartelei SIM. Un LED rosu 

clipeste de cateva ori indicand punerea in functiune si cautarea retelei GSM, apoi se stinge. 
Activarea microfonului survine la cateva minute dupa pornire. 

• Atentie! Cartela SIM nu trebuie sa aiba PIN activat. 
 
 
3. Comenzi prin apelarea directa a microfonului 

 
• Sunati microfonul si lasati sa sune de minim 3 ori: microfonul raspunde si se poate asculta 

ambientul. 
 
 
2 . Ascultarea ambientala 

 
• Pentru monitorizarea sonora a spatiului din proximitatea microfonului, sunati direct la numarul 

cartelei SIM din microfon si lasati sa sune de minim 3 ori. Ca varianta, sunati microfonul si lasati 
doar un apel, apoi inchideti. Microfonul va suna inapoi si poate fi ascultat ambientul din jurul 
aparatului. 

 
 
3 . Functia de detectie a miscarii (activare automata a ascultarii ambientale) 
 
• Implicit microfonul se declanseaza automat la detectia miscarii.  
• Pentru dezactivarea acestei functii trimiteti un SMS cu continutul: “0000” (fara ghilimele).  
• Pentru activare sau reactivare se trimite un SMS cu “1111” (fara ghilimele). 
• La detectarea unei prezente sau a unei miscari microfonul suna automat si daca raspundeti se 

poate asculta ambientul. 
 
 
10. IMPORTANT 
 
• Toate setarile se fac cu atentie si rabdare, raspunsul microfonului nu este instantaneu, poate 

dura intre 2-5 minute pana la obtinerea raspunsului la un mesaj trimis, in functie de setarile 
telefonului si de reteaua de telefonie GSM.  

• Este important ca la introducerea SIM-ului sa nu se forteze prin impingere exagerata.  
• La pornirea microfonului este necesar un interval de 2-5 minute pana la initializarea acestuia, 

datorita conectarii la reteaua GSM. 
 
 
11. Suport tehnic 
 

• DigitalWorld.ro, tel. 031-430.32.66 
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