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Podsłuch GSM LL20 PROK+ 
 

 



 

 

 

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 pomarańczowa dioda która zamiga 3 razy 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. 
Uwaga: podczas połączenia telefonicznego z urządzeniem nie jest możliwa rejestracja audio oraz 
wideo 

 

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

wysłać SMS o treści 1111 pod numer karty znajdującej się w urządzeniu. Urządzenie potwierdzi 

wiadomością SMS o aktywacji tej funkcji.  Urządzenie oddzwoni pod numer z którego został wysłany 

SMS, gdy tylko wykryje dźwięk powyżej 45dB, z odległości do 5 metrów.  Dezaktywacja tej funkcji 

odbywa się poprzez wysłanie SMS o treści 0000. Urządzenie odpowie wiadomością SMS o wyłączeniu 

tej funkcji.  

 

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

wszystkich wyżej wymienionych funkcji. 

5. 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.  
 
6. Rozwiązywanie problemów 
 
Urządzenie nie działa mimo ładowania 
- należy użyć innej ładowarki  
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 

 

FILM INSTRUKTAŻOWY Z PODSŁUCHU 

MOŻNA ZNALEŹĆ NA KANALE UŻYTKOWNIKA GOSPY  

NA YOUTUBE.PL! 

 

 

http://www.kameryszpiegowskie.waw.pl/
http://www.gospy.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC_Q8wD78z2i5e3Tnyvkckew

