
Laserowy wykrywacz kamer, 

podsłuchów i GSM DT07  

Instrukcja obsługi 
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Środki ostrożności podczas użytkowania  

W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję 

obsługi. Poniższe informacje opisują właściwy i bezpieczny sposób korzystania z produktu.  

OSTRZEŻENIE!  

Zabrania się demontowania lub wprowadzania zmian w zakresie jakiejkolwiek części produktu. 

Niniejsza instrukcja nie zawiera żadnych informacji na temat demontażu lub modyfikacji 

jakiejkolwiek części produktu.  

Nie należy zanurzać tego produktu w wodzie lub innej cieczy. W przypadku wylania wody lub 

innych płynów na niniejszy produkt, należy wyciągnąć baterię. W przeciwnym razie płyn może 

spowodować zwarcie połączeń elektrycznych co może doprowadzić do pożaru. Podobnie nie 

należy dotykać produktu mokrymi rękami.  

Nie należy umieszczać produktu w pobliżu ognia lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Nie 

należy umieszczać produktu w miejscach  dużego zapylenia lub zakurzenia. Urządzenie nie jest 

odporne na wstrząsy lub drgania, więc umieszczanie urządzenia w miejscach narażonych na 

nadmierne lub długotrwałe wstrząsy może spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 
 
 
 
 
Wykrywanie kamer IR 

1. Przesuń przełącznik do  i naciśnij przycisk laser, aby rozpocząć pracę z wykrywaczem. 
2. Wyceluj w niepewny punkt, jeśli jest tam świecący punkt może to być mini-kamera.  

 

 
 

: wskaźnik alarmowy oznaczający, aktualne wykrywanie 
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: wskaźnik wibracyjny oznaczający, aktualne wykrywanie 
 

Wykrywacz bezprzewodowych skanerów: 

1. Przesuń przełącznik do  lub  aby rozpocząć pracę z wykrywaczem. 
2. Dostosowuj czułość dopóki pierwsza zielona dioda nie zamiga, po czym zacznij wykrywać 

bliskie warunki. 
 

 
 

3. Zielone diody będą świecić jedna po drugiej co oznacza czy sygnał jest słaby czy silny. Kiedy 
wszystkie światła zaświecą się i włączy się alarm lub wibrator oznacza to, że cel został 
odnaleziony. 
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