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Συσκευή καταγραφής βίντεο, ήχου και φωτογραφίας, και ηχητικής παρακολούθησης 
URSX009BLUE 

 
Η πλέον εξελιγμένη συσκευή παρακολούθησης URSX009BLUE, προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες 
παρακολούθησης ενός χώρου: 

 Ηχητική παρακολούθηση: καλείτε τη συσκευή και ακούτε τι γίνεται στο χώρο. Αν ακούστε κάτι 
ύποπτο, έχετε τη δυνατότητα να: 

 Τραβήξτε φωτογραφίες του χώρου. Η συσκευή μπορεί να σας τις στείλει και στο κινητό σας με 
ΜΜS. 

 Ηχογραφήστε στην κάρτα μνήμης της συσκευής (δεν περιλαμβάνεται) ότι συμβαίνει στο χώρο. 

 Τραβήξτε βίντεο του χώρου το οποίο θα γραφτεί στην κάρτα μνήμης της συσκευής (δεν 
περιλαμβάνεται). 

 Η συσκευή έχει επίσης τη δυνατότητα να σας καλεί ή να σας στέλνει SMS όταν πιάνει θόρυβο στο 
χώρο.  

 
Όταν ανακτήστε τη συσκευή μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και να τα 
επεξεργαστείτε. 
Όλες οι εντολές δίνονται στη συσκευή με την αποστολή γραπτού μηνύματος SMS, απλά, γρήγορα και 
εύκολα. 
Με διαστάσεις όσο ενός σπιρτόκουτου, μπορείτε να την τοποθετείστε οπουδήποτε χωρίς να γίνει 
αντιληπτή. 
Παίρνει κάρτα SIM οποιασδήποτε εταιρίας κινητής τηλεφωνίας και κάρτα Micro SD μέχρι 8GB. 
 
1. Μπορείτε να παρακολουθείτε από οπουδήποτε βρεθείτε (με τη χρήση του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας, δεν υπάρχει όριο στην απόσταση).  
2. Ηχητική παρακολούθηση σε απόσταση μέχρι δέκα μέτρα απο την συσκευή.  
3. Διαθέτει ισχυρό μικρόφωνο μακρινής λήψης ώστε να ακούγονται καθαρά συνομιλίες και ήχοι 

που γίνονται ακόμα και μακριά από τη συσκευή. 
4. Ευκολία στη φόρτιση μέσω θύρας USB, αλλά και του φορτιστή της συσκευής. 
5. Λόγω πολύ μικρού μεγέθους μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία όπως στο σπίτι, στο 

γραφείο, στο αυτοκίνητο. Προσαρμόζεται και με ταινία διπλής όψεως. 
6. Στέλνοντας ένα γραπτό μήνυμα μπορείτε να: καταγράψτε ήχο, βίντεο ή φωτογραφίες του χώρου 

στην κάρτα μνήμης Micro SD που δέχεται η συσκευή (δεν περιλαμβάνεται). 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά URSX009A 

Κάμερα CMOS 1.3Mpixel 

Κάρτα Μνήμης Micro SD 

Μπαταρία LiPo 450mAh 

Χρόνος αναμονής 

Χωρίς χρήση 24-48 ώρες 

Με χρήση 2-6 ώρες 

 
 
 
 
 



 
 
 

Οδηγίες Χρήσης 
 
1. Η κάρτα SIM πρέπει να είναι ξεκλείδωτη και να μην έχει ενεργοποιημένους κωδικούς PIN. 

 
2. Φορτίστε το για τουλάχιστον 10 ώρες με την κάρτα SIM εγκατεστημένη στο εσωτερικό του. 

 
3. Η κάρτα SIM έχει μόνο ένα τρόπο με τον οποίο μπαίνει.  Βεβαιωθείτε ότι την τοποθετείτε σωστά.  

 
4. Η κάρτα μνήμης Micro SD  έχει μόνο ένα τρόπο με τον οποίο μπαίνει (δεν περιλαμβάνεται).  

Βεβαιωθείτε ότι την τοποθετείτε σωστά. 
 

5. Ανάψτε τη συσκευή από το διακόπτη που βρίσκεται στο πλάι. 
 

6. Η συσκευή χρειάζεται τουλάχιστον 1 λεπτό για να ανιχνεύσει την SIM και να μπεί σε κατάσταση 
αναμονής.   

 
7. Αν με την πάροδο του χρόνου παρατηρηθεί κάποιος θορύβος, αυτό οφείλεται σε 2 λόγους.  Ή 

στην υποδοχή του μικροφώνου δεν λαμβάνεται η απαραίτητη ένταση ήχου (έχει μαζέψει σκόνη ή 
βρώμα στην οπή του μικροφώνου) οπότε το μικρόφωνο επειδή είναι αυτο-διεγειρόμενο ενισχύει 
τον ήχο με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ ευαίθητο και να ακούγονται διάφορα παράσιτα - 
θόρυβοι.  Ή η συσκευή έχει τοποθετηθεί κοντά σε συσκευές που προκαλούν ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές ή σε σημεία στα οποία μπορούν να δημιουργούνται ρεύματα αέρος και φυσήματα 
στην κρυφή υποδοχή του μικροφώνου. 
 

8. Επίσης πρέπει να σιγουρευτείτε οτι στο σημείο που θα τοποθετήσετε την συσκευή υπάρχει 
ικανοποιητικό σήμα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας από την οποία προμηθευτήκατε τη SIM. 

 

9. Αν καλέσετε τον αριθμό της SIM που έχετε βάλει στην συσκευή θα ακούσετε τους ήχους γύρω 
σας. Αν υπάρχει ησυχία στο χώρο (δεν υπάρχουν ομιλίες) τότε θα ακούσετε κάποια παράσιτα 
θορύβους λόγω της υπερενίσχυσης του μικροφώνου καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την ένταση 
ενώ δεν υπάρχει κανένας διάλογος. 

 
10. Αν στο περιβάλλον της συσκευής σας εκείνη τη στιγμή ακούγονται θόρυβοι ή γενικότερα κακός 

ήχος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής της κλήσης απο το κινητό απο το 
οποιό καλείτε και στη συνέχεια με τη χρήση διαφόρων λογισμικών σε  υπολογιστή μπορείτε να 
φιλτράρετε , να καθαρίσετε και να επεξεργαστείτε τα καταγεγραμμένα.  
 

11. Για δοκιμή βάλτε κάποια μουσική να παίζει σε ένα χώρο –δωμάτιο στον οποίο έχετε βάλει τη 
συσκευή και καλέστε τη. Ο καλύτερος τρόπος είναι να το καλείτε από σταθερή συσκευή και όχι 
απο κινητό για να αποφεύγετε τα προβλήματα σύνδεσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.  Ένας 
θόρυβος είναι φυσιολογικός να ακούγεται και οφείλεται στη μεγάλη ενίσχυση του μικροφώνου 
για να μπορέσει να συλλάβει και τους πιο μακρινούς ήχους. 
 

12. Για να καταγράψει η συσκευή μία φωτογραφία στην κάρτα μνήμης στέλνετε με γραπτό μήνυμα 
(SMS) «000».  Μόλις η συσκευή λάβει το μήνυμα θα «τραβήξει» μία φωτογραφία.  Όσες φορές 
στείλετε το μήνυμα, τόσες φωτογραφίες θα τραβήξει η συσκευή.  Αν επιθυμείτε να σας στείλει η 
συσκευή αντίγραφα των φωτογραφιών στο κινητό σας στείλτε «111» αντί για «000». 



 

13. Για να καταγράψει η συσκευή ένα αρχείο βίντεο στην κάρτα μνήμης στέλνετε με γραπτό μήνυμα 
(SMS) «222».  Μόλις η συσκευή λάβει το μήνυμα θα αρχίσει να καταγράφει οπτικά και ηχητικά 
ότι συμβαίνει στο χώρο, και θα σας ενημερω΄σει μέσω SMS.  Για να σταματήσει η εγγραφή του 
βίντεο στέλνετε γραπτό μήνυμα «444». 

 

14. Για να καταγράψει η συσκευή ένα αρχείο ήχου στην κάρτα μνήμης στέλνετε με γραπτό μήνυμα 
(SMS) «333».  Μόλις η συσκευή λάβει το μήνυμα θα αρχίσει να καταγράφει ηχητικά ότι 
συμβαίνει στο χώρο, και θα σας ενημερώσει μέσω SMS.  Για να σταματήσει η εγγραφή του ήχου 
στέλνετε γραπτό μήνυμα «444». 

 

15. Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να σας καλεί πίσω όταν «πιάνει» θόρυβο στο χώρο, άνω των 
60dB.  Για αυτή τη λειτουργία στέλνετε γραπτό μήνυμα «888».  Αν θέλετε να σας στείλει SMS αντί 
να σας καλέσει στέλνετε «777».   

 

16. Στέλνοντας γραπτό μήνυμα «666» η συσκευή θα σας ενημερώσει για την κατάσταση της 
μπαταρίας της, απαντώντας με γραπτό μήνυμα. 

 

17. Προσοχή: Η αθέμιτη χρήση επιφέρει νομικές κυρώσεις.  Απαγορεύεται από την νομοθεσία η 
οποιαδήποτε καταγραφή συνομιλιών χώρου ή τηλεφώνου χωρίς την συγκατάθεση των 
συνομιλούντων.  Η εταιρία μας ΔΕΝ είναι υπεύθυνη για τις όποιες συνέπειες προέλθουν από 
παράνομη χρήση αυτού του προιόντος από τους τελικούς χρήστες του.  Μην χρησιμοποιείτε την 
συσκευή για παράνομες δραστηριότητες.  Εκμεταλλευθείτε τις δυνατότητες του προϊόντος αυτού 
για θεμιτούς σκοπούς όπως την ασφάλεια του σπιτιού σας, της περιουσίας σας και της 
οικογενειάς σας.  Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος αυτού για αθέμιτους - παράνομους 
σκοπούς. Με την αγορά αυτού του προϊόντος αποκλειστικός υπεύθυνος για την ομαλή και νόμιμη 
χρήση του είναι ο αγοραστής. 

 
 
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τη χρήση της συσκευής επικοινωνείστε με το τεχνικό τμήμα 
της εταιρίας μας. 
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