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Profesjonalny Podsłuch LL10 + 
 

 

 



 

 

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 

Ładowanie - przed pierwszym użyciem podsłuchu należy go ładować około 6 godzin. Proces 

ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub ładowarki sieciowej 

5V 1A. 

 

 

II SZYBKI START: 

 

1.Włączanie/Wyłączanie Umieść 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. Wyjmij kartę SIM ze szczeliny, urządzenie zostanie wyłączone 

automatycznie. 

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

wychodzące tj. dostępne środki na koncie. 

2. Funkcja nasłuchu-zadzwoń na numer karty SIM umieszczonej w urządzeniu, połączenie zostanie 

odebrane automatycznie. Urządzenie pracuje jako podsłuch SIM. 

Funkcja aktywacji do oddzwaniania – aby aktywować funkcję oddzwaniania po wykryciu dźwięku 

należy wysłać SMS o treści 1111 pod numer karty znajdującej się w urządzeniu. Aby wyłączyć funkcję 

oddzwaniania należy wysłać sms o treści 0000 pod numer karty w urządzeniu. 

3. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki 

sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie 

ładować. Czas ładowania ok 6 godzin. 

III INFORMACJE DODATKOWE: 
 
4. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki 
sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie 
ładować. Czas ładowania ok 6 godzin.  
 
Urządzenie działa również na zasilaniu stałym gdy podłączone jest pod zasilanie stałe do gniazdka 
sieciowego 5V, dana opcja umożliwia pracę non stop. 
 
5. Rozwiązywanie problemów 
 
Urządzenie nie działa mimo ładowania 
- należy użyć innej ładowarki  
Dzwonie lecz nie ma połączenia 
- należy sprawdzić czy karta SIM się nie wypięła z adaptera, jeżeli została wypięta dobrze ją podkleić 
 
Na urządzeniu włącza się poczta głosowa i nie odbiera połączenia 
- należy sprawdzić :czy usunięty został PIN i karta SIM została aktywowana, siłę zasięgu sieci w danym 
miejscu (np. ograniczony w przyziemiu), wymienić kartę SIM na innego operatora. 
 



 

 

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI 

CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL 

 

 

http://www.kameryszpiegowskie.waw.pl/

