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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PODSŁUCH GSM KGA10 

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ 

NA  WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL 

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod: 629) 

 

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia. 

1. Należy chronić́ urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, 

wysoką temperaturą, wilgocią̨ czy wodą. Wymienione czynniki mogą̨ być́ przyczyną zmniejszenia 

wydajności urządzenia jak również̇ doprowadzić́ do jego uszkodzenia.  

2. Nie należy zdejmować́ obudowy urządzenia ani umieszczać́ w niej przedmiotów.  

3. Nie należy używać́ siły ani przedmiotów mogących doprowadzić́ do uszkodzenia urządzenia.  

4. Należy używać́ dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może 

być́ przyczyną uszkodzenia sprzętu.  

5. Nie należy podejmować́ prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy 

skontaktować́ się̨ z autoryzowanym serwisem.  

6. Urządzenia powinny być́ instalowanie w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.  

7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt 

będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;  

8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują̨ się̨ na stronie 

internetowej dystrybutora.  

9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną 

z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  

10. Wszelkie testy i naprawy powinny być́ wykonywane przez wykwalifikowanych personel. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane 

przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.  

11. Urządzenie powinno być́ przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu 

zapewniającym odpowiednią ochronnę przed wstrząsami mechanicznymi.  

12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób 

instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich 

wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC) 

 
 
Deklaracja zgodności UE 
Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim 
akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie 
wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, 
wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.  

http://www.kameryszpiegowskie.waw.pl/
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I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 

Ładowanie: przed pierwszym użyciem podsłuchu należy naładować akumulatorek, ładując go przez 

minimum 24h. BARDZO WAŻNE: URZĄDZENIE NALEŻY ŁADOWAĆ ŁADOWRAKĄ DOŁĄCZONĄ DO 

ZESTAWU lub o podobnym napięciu 0,1 - 0,2A. Inne napięcie może przeładować urządzenie i 

uszkodzić sprzęt. Urządzenie należy ładować z umieszczoną w nim kartą SIM. 

 

II SZYBKI START 

1. Włączanie/Wyłączanie: aby włączyć urządzenie należy umieścić kartę SIM dowolnego 

operatora(bez pinu, aktywowaną) w szczelinie. Jeśli po włożeniu karty w środku zapali się czerwona 

dioda po czym zgaśnie, oznacza to, że karta została poprawnie zainstalowana. Aby wyłączyć 

urządzenie należy wyjąć kartę SIM – po wyjęciu karty urządzenie wyłączy się automatycznie. 

Uwaga: karta SIM musi mieć wyłączone hasło PIN i pocztę głosową oraz aktywne rozmowy 

wychodzące, czyli dostępne środki na koncie.  

2. Funkcja nasłuchu: należy zadzwonić na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu, połączenie 

zostanie odebrane, nasłuchiwanie będzie aktywne.  

3. Funkcja detekcji dźwięku: aby aktywować funkcję oddzwaniania po wykryciu dźwięku należy 

wysłać SMS o treści 1111 pod numer karty znajdującej się w urządzeniu. Po wykonaniu tej czynności 

urządzenie oddzwoni pod numer z którego został wysłany SMS, gdy tylko wykryje dźwięk. 

Dezaktywacja tej funkcji odbywa się poprzez wysłanie SMS o treści 0000. Urządzenie wykryje dźwięk 

powyżej 45dB, z odległości do 4-8 metrów. Uwaga: funkcja ta może być zależna od zakupionej wersji 

urządzenia i będzie działać tylko w wersjach z aktywną funkcją detekcji dźwięku. 

III INFORMACJE DODATKOWE: 

4. Działanie pod stałym zasilaniem: po podłączeniu urządzenia do zasilania można korzystać z 

wszystkich wyżej wymienionych funkcji.  

Podsłuch nie odbierze telefonu gdy dzwonimy z nr zastrzeżonego, automatycznie rozłączy połączenie 

lub się nie połączy. Zalecamy karty SIM operatorów o najmocniejszym zasięgu w danym rejonie. 
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