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Zalecenia bezpieczeństwa i
ostrzeżenia.

1. Należy chronić́  urządzenie  przed
działaniem promieni  słonecznych,  wysoka ̨ temperatura ̨,  wilgocią ̨ czy
woda ̨.  Wymienione  czynniki  mogą ̨ być́  przyczyna ̨ zmniejszenia
wydajności urządzenia jak również ̇ 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 przyczyna ̨ uszkodzenia sprzętu. 

5. Nie  należy podejmować́  prób  samodzielnych  napraw.  W przypadku
stwierdzenia  usterki  należy skontaktować́  się ̨ z  autoryzowanym
serwisem. 

6. Urządzenia powinny być́ instalowanie w miejscach zapewniających ich
odpowiednia ̨ wentylacje ̨. 

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,
znajdują ̨ się ̨ na stronie internetowej dystrybutora. 

9. Firma  Nexus  Jarosław  Gaładyk  zapewnia  profesjonalna ̨ pomoc
techniczna ̨ związana ̨ 
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 utrata ̨ gwarancji. 

11.Urządzenie  powinno  być́  przechowywane  oraz  transportowane  w
oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednia ̨ ochronne ̨ 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.

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - Przed pierwszym użyciem podsłuchu należy naładować akumulatorek, 
ładując go przez
minimum 3-4h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki 
sieciowej 5V 1A.
Przygotuj kartę SIM oraz kartę pamięci micro SD.

II SZYBKI START

1. Włączanie/Wyłączanie:



1a) 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.
1b) umieść kartę micro SD nad kartą SIM. Kartę micro SD należy wsuwać delikatnie 
aby nie uszkodzić
urządzenia. Poprawnie zainstalowane karty przedstawiono na zdjęciu powyżej.

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 autoryzacji numeru
Aby autoryzować numer telefonu uprawniony do kontaktu z urządzeniem wyślij na 
numer karty
SIM umieszczonej w urządzeniu SMS o treści „000” (3 x zero). Urządzenie odpowie 
komunikatem
z potwierdzeniem. Od tej pory numer, z którego wysłany był SMS jest numerem 

autoryzowanym.

4. Nagrywanie wideo z dźwiękiem: aby aktywować funkcję nagrywania wideo 
wyślij do urządzenia
SMS o treści: „333”. Urządzenie odpowie komunikatem z potwierdzeniem. 
Rozpocznie się
rejestracja wideo z dźwiękiem. Aby zakończyć rejestrację wyślij do urządzenia SMS o
treści:
„444”.

5. Nagrywanie dźwięku (dyktafon): wyślij SMS o treści „555”. ”. Urządzenie 
odpowie
komunikatem z potwierdzeniem. Rozpocznie się rejestracja dźwięku. Aby zakończyć 
rejestrację
wyślij do urządzenia SMS o treści: „444”.

6. Detekcja dźwięku i funkcja „call back”: wyślij do urządzenia SMS o treści: 
„666”. Po
przekroczeniu w otoczeniu urządzenia natężenia dźwięku 40 dB urządzenie 
automatycznie
wykona połączenie telefoniczne na autoryzowany numer. Po odebraniu połączenia 
przejdzie w



stan podsłuchu. Urządzenie odpowie komunikatem z potwierdzeniem. Aby 
zakończyć funkcję
wyślij do urządzenia SMS o treści: „444”.

7. Aktualny stan urządzenia: wyślij do urządzenia SMS o treści „888” aby 
otrzymać powiadomienie
o autoryzowanym numerze, poziomie naładowania baterii, pozostałej na karcie 
micro SD
pamięci, sile sygnału GSM.

8. Reset urządzenia: Aby zresetować urządzenie wyślij SMS o treści „999”. Pełny 
reset urządzenia
zajmuje ok. 1 minuty.

9. Kasowanie zawartości karty pamięci: aby wyczyścić kartę pamięci wyślij do 
urządzenia SMS o
treści „445”

10. Zamykanie/zakończenie funkcji: Każdą z powyżej wywołanych komend 
można zakończyć poprzez wysłanie SMS o treści „444”. Zakończenie zostanie 
potwierdzone komunikatem.

III INFORMACJE DODATKOWE:
4. Działanie pod stałym zasilaniem - po podłączeniu urządzenia do zasilania 
można korzystać z
wszystkich wyżej wymienionych funkcji.
5. Lokalizacja: funkcja ta jest zależna od operatorów telefonii komórkowej. 
Lokalizacja odbywa się w
oparciu o nadajniki GSM - pozwala to na użycie urządzenia jako prostego 
lokalizatora.
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