
PODSŁUCH GSM  W LISTWIE ZASILAJĄCEJ L-300                                                                                                                                                          

Podsłuch GSM z aktywacją  dźwięku  z powiadomieniem telefonicznym lub SMS, o wykryciu dźwięku oraz z możliwością 
nasłuchu chronionych pomieszczeń typu mieszkania, domy, garaże itp. Urządzenie ma nieograniczony zasięg - ściany i 
ukształtowanie terenu nie wpływają negatywnie na jakość odbioru.   

 Do modułu GSM należy włożyć kartę telefoniczną SIM bez numeru PIN. i z wyłączoną pocztą głosową. Moduł GSM 
zaopatrzony jest w akumulator i ładowarkę. Urządzenie posiada elektroniczną kontrolę samodzielnego ładowania. Po 
włożeniu karty SIM moduł aktywuje się, co jest zasygnalizowane zaświeceniem się mini kontrolki LED wewnątrz modułu, 
potwierdzając gotowość do pracy.                                                                                                                                                                                                
Kartę SIM ( bez pinu ) wkładamy do podsłuchu i w tym celu należy odkręcić wkręty w dolnej części listwy zasilającej, 
pamiętając   aby uprzednio odłączyć ją od sieci 230 V!.                                                                                                                            
W celu podsłuchiwania należy zadzwonić z telefonu na numer karty SIM znajdującej się w module. Po skończeniu nasłuchu 
system podsłuchu przejdzie automatycznie w tryb domyślny i włączy funkcję aktywnego dźwięku. Wyłączenie tej funkcji 
następuje po wysłaniu na numer karty SIM w podsłuchu wiadomości SMS o treści 444.                                                             

DOSTĘPNE  DODATKOWE  FUNKCJE  MODUŁU GSM 

1.Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 888  spowoduje włączenie funkcji aktywny dźwięk oraz 
oddzwonienie podsłuchu na nasz numer po wykryciu dźwięku o poziomie domyślnym wyższym od 60 dB w odległości 4m od 
naszego podsłuchu.                                                                                                                                                                            
Wyłączenie funkcji aktywacji dźwiękiem następuje po wysłaniu wiadomości SMS o treści 444.                                                             

2.Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 777 spowoduje włączenie funkcji aktywny dźwięk i odesłanie 
wiadomości na nasz numer po wykryciu dźwięku o poziomie domyślnym wyższym od 60 dB w odległości 4m od naszego 
podsłuchu.                                                                                                                                                                                                             
Wyłączenie funkcji aktywacji dźwiękiem następuje po wysłaniu wiadomości SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 
444.                                                                                                                                      

3.Regulacja czułości mikrofonu – Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści np. 888#70#  spowoduje 
oddzwanianie i ustawienie  innej czułości urządzenia. Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści np. 777#70# 
spowoduje odesłanie wiadomości o wykryciu dźwięku i ustawienie innej czułości wykrywania. W jednym i drugim przypadku 
parametr regulacji czułości czyli ten - #XX# - trzeba ustawić doświadczalnie według potrzeb od poziomu 10 (wysoka czułość) 
do wartości 100 (niska czułość) ,mając na uwadze poziom dźwięku otoczenia, który może być inny w dzień lub w nocy, tzn. 
aby podsłuch nie aktywował się przypadkowym dźwiękiem.  

4.Wysłany SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 444 spowoduje wyłączenie tych funkcji i powrót do wartości 
domyślnej czyli 60 dB i 4m.    

5.Sprawdzenie mocy akumulatora – należy wysłać SMS na numer karty SIM w podsłuchu o treści 666.                                                                                             
Otrzymujemy jeden z poniższych  SMS zwrotny w zależności od stanu baterii o treści.                                                                                                                                                
Tracker battery full (pełne naładowanie) lub                                                                                                                                                
Tracker battery half (średnie naładowanie) lub                                                                                                                                          
Tracker bartery low (niski stan baterii).                                                                                                                                                                  
W ostatnim przypadku należy podłączyć ładowarkę. 

6.Ładowanie akumulatora. Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno być naładowane (około 4 godz.) Karta SIM musi 
być bez numeru PIN i z wyłączoną pocztą głosową. W przypadku nie działania podsłuchu może zaistnieć potrzeba 
wyłączenia na chwilę podsłuchu od zasilania i zresetowania urządzenia przez wysunięcie karty SIM i ponowne wsunięcie. 
Należy pamiętać aby na karcie w podsłuchu były dostępne środki na koncie by system mógł oddzwonić i odsyłać 
wiadomości SMS. Po ustawieniu aktywnego dźwięku przez wysłanie SMS na kartę SIM w podsłuchu o treści 777, lub 888 
można w każdej chwili dzwonić i podsłuchiwać. Po ukończeniu połączenia, następuje powrót do ustawień domyślnych 
urządzenia.                                                                                                                                                                                                                             
Urządzenie pracuje ze wszystkimi dostępnymi kartami SIM w Europie (bez SIM blokady)   

                                                                                                                                                                                                                           
Gwarancja 12 miesięcy                                                                                                                                                                                         
Data sprzedaży                                                                   


