
BURAN  1200
GPS  lokator  -  GSM  zvok  -  HQ  diktafon

Nastavitev  modula  za  snemalnik  zvoka

NAPREDNI  NADZORNI  SISTEMI

Opremljen  je  z  najnovejšo  tehnologijo  POWER  SAVE ,  ki  mu  omogoča,  da  preide  v  način  "mirovanja",  medtem  ko  v  
bližini  ni  pogovorov  in  skoraj  ne  porablja  baterije.

Ta  naprava  3v1  se  uporablja  za  dolgotrajno  HD  snemanje  zvoka  v  prostoru  ali  vozilu,  avdio  nadzor  z  možnostjo  klica  ob  
pojavu  zvoka  v  prostoru  ali  vozilu  ter  za  GPS  lociranje.

Življenjska  doba  baterije  v  načinu  snemanja  je  155  ur,  v  načinu  mirovanja  pa  4000  ur  (6  mesecev).

Nastavitev  osnovnih  parametrov  snemanja  z  vgrajeno  programsko  opremo:  S  priloženim  
USB  kablom  priključite  napravo  v  USB  režo  na  poljubnem  računalniku,  prižgala  se  bo  rdeča  lučka  poleg  USB  reže  in  baterije  
se  bodo  začele  polniti.  Pustite,  da  se  polnjenje  nadaljuje,  dokler  ne  začne  utripati  rdeča  lučka,  kar  pomeni,  da  je  baterija  
polna.
Hkrati  bo  naprava  na  računalniku  prepoznana  kot  zunanji  disk  z  oznako  BURAN  1200.

Odprite  mapo,  poiščite  programsko  opremo  setup.exe  in  jo  odprite:
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kar  je  znak

7.  Za  lažji  in  podrobnejši  ogled  vklopite  opcijo  podrobnega  pogleda,  posnetke,  ki  imajo  manj  kot  100  kb  lahko  prezrete,  
verjetno  so  to  izolirani  zvoki,  ki  so  na  kratko  vklopili  snemanje.  Naprava  zabeleži  čas  in  datum  na  vsakem  posnetku,  kar  
vam  olajša  iskanje  in  izbiro  pomembnih  posnetkov.

6.  Pojdite  na  Moj  računalnik,  poiščite  napravo  kot  "BURAN  1200",  odprite  jo,  vse  posnetke  boste  našli  v  mapi  
VOICE.

Slednje  je  zelo  pomembno,  saj  si  bo  naprava  zapomnila  le  nastavitve,  ki  ste  jih  vnesli  tako,  da  jo  odklopite  od  računalnika.  
Rdeča  lučka  bo  hitro  utripala  in  ugasnila,  kar  pomeni,  da  si  je  naprava  zapomnila  nastavitve  in  je  pripravljena  za  delovanje.

1.  Če  želite  snemati  z  zvočno  aktivacijo,  premaknite  stikalo  v  položaj  VAS,  rdeča  lučka  (v  bližini  USB-ja)  se  prižge  za  3-5  
sekund,  kmalu  zatem  pa  se  lučka  ugasne  in  naprava  začne  snemati.  Med  snemanjem  ne  sveti  nobena  lučka.  Če  lučka  ob  
vklopu  sploh  ne  sveti,  je  baterija  prazna  ali  skoraj  prazna,  če  utripa  in  ugasne,  je  baterija  30-70%  polna.

Tukaj  lahko  spremenite  parametre  občutljivosti  glasovne  aktivacije,  kakovosti  snemanja  in

Snemanje  in  predvajanje:

8.  Kliknite  na  posnetek,  da  ga  poslušate  in  predvajanje  se  bo  začelo.  9.  Preden  
začnete  z  novim  snemanjem,  izbrišite  ali  shranite  vse  posnetke  iz  snemalnika  v  svoj  računalnik.

V  levem  stolpcu  (VOS  sensitivity)  izberite  občutljivost  aktivacije  na  zvok.  Spremenite  jo  lahko  v  5  korakih  od  zelo  visoke  do  
zelo  nizke.  Višja  kot  je  občutljivost,  tišje  se  bo  naprava  vklopila  in  obratno.  V  oklepaju  so  okvirno  podani  podatki  o  oddaljenosti  
od  povprečnega  govora,  pri  kateri  bo  naprava  vklopila  snemanje.

3.  Postavite  ga  čim  bližje  želenemu  viru  zvoka  in  čim  dlje  od  možnega  hrupa.

sinhronizirajte  datum  in  čas  na  prihodnjih  posnetkih.

Nastavite  stikalo  v  položaj  REC  za  neprekinjeno  snemanje  in  v  položaj  OFF,  da  izklopite  enoto.

Nazadnje,  če  so  podatki  o  datumu  in  času  (vzeti  iz  vašega  računalnika)  pravilni,  pritisnite  SHRANI  NASTAVITVE  in  
odklopite  napravo  iz  vrat  USB.

5.  Če  želite  poslušati  posnetek,  priključite  napravo  v  vrata  USB  na  kateremkoli  računalniku.

4.  Po  snemanju  želenih  dogodkov  ga  izklopite  s  stikalom  v  položaju  OFF.  Če  se  baterija  medtem  izprazni,  naprava  shrani  
posnetek  in  se  izklopi.

V  desnem  stolpcu  (kakovost  snemanja)  lahko  izberete  kakovost  snemanja,  priporočljivo  je,  da  je  vedno  na  VISOKA.

,
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Nastavitev  GSM-GPS  modula

NAVODILA  ZA  POLNJENJE  IN  VKLOP/IZKLOP:  1.  Napravo  povežite  s  priloženim  
kodiranim  kablom  na  poljuben  USB  polnilec  in  pustite,  da  se  naprava  polni,  dokler  rdeča  lučka  na  USB  reži  ne  preneha  
utripati.  (cca  3-4  ure).

1.  Naprava  ima  varnostno  funkcijo  skrbniške  številke.  To  pomeni,  da  če  kdo  drug  kot  skrbnik  pokliče  to  številko,  bo  prejel  
signal  zasedenosti  in  ne  bo  mogel  dostopati  do  naprave.

2.  Kartico  NANO  SIM  z  deaktivirano  kodo  PIN  vstavite  v  režo  za  kartico  SIM.  Bodite  pozorni  na  smer  vstavljanja  kartice.  
(POGLEJTE  ZGORNO  SLIKO,  kontakti  obrnjeni  navzgor,  zarezana  konica  najprej  znotraj).  Kartica  SIM  mora  biti  aktivirana,  
omogočati  mora  klicanje  in  sprejemanje  klicev.

Če  želite  aktivirati  svojo  mobilno  številko  kot  skrbniško  številko,  pošljite  naslednje  SMS  sporočilo  s  svojega  mobilnega  telefona  
na  številko  SIM  kartice  v  vaši  napravi:  000#+385951231234# ,  kjer  boste  namesto  385951231234  vnesli  svojo  mobilno  številko  
v  mednarodnem  formatu  točno  tako,  kot  je.  zapisano  v  primeru.

3.  Napravo  vklopite  s  pritiskom  na  tipko  GSM  ON  OFF  (držite  cca.  3  sekunde,  dokler  ne  zasveti  rdeča  lučka  ob  tipki)

Ko  postavljate  napravo,  jo  poskušajte  čim  dlje  odmakniti  od  vira  kakršnega  koli  hrupa  in  jo  postavite  čim  bližje  mestu,  kjer  
bo  potekal  pogovor,  ki  ga  želite  slišati.

Počakajte  na  SMS  odgovor  naprave:  Administrator  je  shranjen.

2.  Naprava  ima  možnost  varčevanja  z  baterijo  v  načinu  nizke  porabe,  obvezno  vklopite  ta  način  vsakič,  ko  vklopite  
napravo.  V  načinu  nizke  porabe  naprava  prekine  vse  nepotrebne  procese,  izklopi  LED  in  preide  v  način  minimalne  
porabe  energije.  Samo  z  aktiviranjem  te  funkcije  lahko  baterija  zdrži  25-30  dni.  Za  vklop  načina  nizke  porabe:  Link#0

4.  Izklop  izvedemo  z  dolgim  pritiskom  na  tipko  GSM  ON  OFF  (držimo  približno  10  sekund,  dokler  lučka  ob  tipki  ne  preneha  
utripati  in  začne  svetiti  stalno,  po  sprostitvi  tipke  se  lučka  ugasne).

Naprava  je  namenjena  alarmiranju  in  poslušanju  pogovorov  iz  sobe  ali  avtomobila  na  zelo  velikih  razdaljah.  Naprava  deluje  na  
principu  GSM  omrežja,  za  normalno  delovanje  pa  potrebuje  SIM  kartico.  Kraj,  kjer  bo  naprava  delovala,  mora  biti  pokrit  z  GSM  
signalom  (preverite  z  navadnim  mobilnim  telefonom). ).  Naprava  ima  baterije,  ki  ji  omogočajo  približno  30  dni  delovanja  
(odvisno  od  dnevne  uporabe  in  moči  GSM  signala,  kjer  se  nahaja),  opremljena  pa  je  tudi  s  polnilnikom  za  isto  Preden  vstavite  
kartico  SIM  kartico  v  napravo,  morate  deaktivirati  številko  PIN  te  kartice  na  drugem  mobilnem  telefonu,  odvisno  od  vrste  
mobilnega  telefona,  v  meniju  poiščite  možnost  IZKLJUČI  PIN  ali  kaj  podobnega  -  glejte  navodila  za  vaš  mobilni  telefon.

Zdaj  lahko  pokličete  številko  kartice  SIM  naprave  s  svoje  skrbniške  številke  in  slišali  boste,  kaj  se  dogaja  v  bližini  naprave.

NAVODILA  ZA  UPORABO  NAPRAVE:

Machine Translated by Google



NAPREDNI  NADZORNI  SISTEMI

Aktivacija:  777,  Deaktivacija:  555

GPS  LOKACIJA  NAPRAVE:  Naprava  ima  možnost  
lociranja  preko  GPS  satelitov  in  z  uporabo  LBS  baznih  postaj.  Če  ima  vidljivost  za  satelite  GPS,  boste  dobili  pravilno  
lokacijo  GPS,  in  če  je  vozilo  v  garaži  ali  na  nedostopni  lokaciji  GPS,  boste  dobili  približno  lokacijo  LBS  prek  baznih  postaj  GSM.

Aktivacija:  333,  Deaktivacija:  555  *  funkcija  
alarma  z  vibriranjem  *  (naprava  vas  bo  poklicala,  ko  opazite  vibriranje)

Zahteva  po  lokaciji:  999  
Naprava  bo  vrnila  SMS  s  povezavo  do  google  zemljevidov  z  natančno  (GPS)  ali  približno  (LBS)  lokacijo.  Poleg  lokacije  boste  
dobili  tudi  informacijo  o  stanju  baterije

Da  bi  zagotovili  najboljši  možni  sprejem  satelitov  GPS,  obrnite  spodnji  del  naprave,  kjer  je  antena  GPS,  navzgor  ali  pa  ga  
pustite  nekako  brez  kovinskih  ovir.  Na  spodnji  strani  je  še  en  mikrofon,  ki  bo  napravi  omogočal  dober  sprejem  zvoka.

AKTIVIRANJE  FUNKCIJ  ALARMOV:  Ta  model  vas  lahko  opozori,  če  zazna  zvok  ali  vibracije  v  nadzorovanem  območju.  Aktivacija  
in  deaktivacija  te  funkcije  poteka  s  pošiljanjem  SMS  sporočil  naslednje  vsebine.  *  funkcija  glasovne  aktivacije  *  (naprava  vas  
bo  poklicala,  ko  bo  prejela  zvok  v  nadzornem  območju)

Ko  je  naprava  izklopljena,  sploh  ne  porablja  baterije,  tako  da  teoretično  v  tem  načinu  lahko  baterija  zdrži  več  
mesecev.
Ko  je  izklopljena,  naprava  od  vas  ne  more  prejeti  nobenega  novega  ukaza,  niti  z  njo  ni  mogoče  kako  drugače  
vzpostaviti  stika,  izklopljena  je,  dokler  ne  poteče  nastavljeni  čas  mirovanja  ali  dokler  je  fizično  ne  vklopite  s  tipko  
VKLOP /  IZKLOP  Ta  ukaz  se  ponavlja,  naprava  bo  VKLOP/IZKLOP  s  to  hitrostjo,  dokler  ne  prekličete  funkcije  Aktivacija  
načina  globokega  spanja:  pwonoff#0,0,10#0,0,2  (dnevi,  ure,  minute)  v  zgornjem  ukazu,  naprava  se  izklopi  v  10  minutah  
in  se  ponovno  vklopi  2  minuti  kasneje.

Ukaz  za  globoko  spanje  lahko  prekličete  le,  ko  je  naprava  VKLOPLJENA,  tako  da  pošljete:  pwonoff#0,0,0#0,0,0

NAČIN  GLOBOKEGA  SPANJA:  
Način  globokega  spanja  je  način  za  dramatično  podaljšanje  življenjske  dobe  baterije  naprave,  ko  je  ne  potrebujete.  V  
SMS  ukazu  boste  določili  časovno  obdobje,  ko  želite,  da  se  naprava  izklopi,  in  koliko  časa  po  tem,  da  jo  ponovno  vklopite.

V  odgovor  na  ta  ukaz  vam  bo  naprava  napisala  točen  čas  izklopa  in  točen  čas  vklopa,  preverite  to  in  prekličite  funkcijo,  
če  je  karkoli  narobe  razumljeno.
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BURAN  1200  TEHNIČNE  SPECIFIKACIJE :  Baterija:  LiIon  1200mAh  
Glasovna  aktivacija  z  računalniško  programsko  opremo  za  izbiro  
glasne  ravni  aktivacije  v  5  korakih;  ALC  predojačevalnik  za  vrhunski  zvok;  Vsak  posnetek  je  v  ločeni  
datoteki;  Dimenzije  50  *  35  *  25  mm;  SNEMALNI  MODUL:  Poraba  toka:  6  mA  pri  snemanju,  0,3  mA  v  
stanju  pripravljenosti  Življenjska  doba  baterije  v  načinu  mirovanja  4000  ur  (ko  je  GSM  IZKLOPLJEN);  
Življenjska  doba  baterije  pri  snemanju  150  ur  (ko  je  GSM  IZKLOPLJEN);  Integriran  pomnilnik  8  Gb  –  150  
ur  snemanja  v  visokokakovostnem  načinu  snemanja  MP3  format  snemanja  (frekvenca  vzorčenja  48  kHz);  

GSM  MODUL:  Življenjska  doba  baterije  v  načinu  prenosa  GSM:  10-15  ur  (snemanje  je  IZKLOPLJENO)

Življenjska  doba  baterije  v  stanju  pripravljenosti  GSM  400  ur  (snemanje  je  
IZKLOPLJENO);  Življenjska  doba  baterije  v  načinu  mirovanja  GSM  6  mesecev  (snemanje  je  IZKLOPLJENO);
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