
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU 

WZMACNIACZY SYGNAŁU GSM 
Dotyczy modeli: 

LS-GW20, 950, 960, 970, 980, 990, GSM902A, GSM950, GSM980, 

GSM990, LS-GDW1, LS-GDW2, LS-GDW3, LS-EG10, LS-EG11, 

LS-EG12, LS-EGD10, LS-EGD11, LS-EGW1, LS-W12, LS-W13, 

LS-W14, LS-W15, LS-D12, LS-D13, LS-D14, LS-D15, LS-GD20, 

LS-GD-21, LS-GD22, LS-GD23, LS-GW-21, LS-GW22, LS-GW23 

 
 NAJNOWSZĄ INSTRUKCJĘ ZNAJDZIESZ NA STRONIE WWW.NEW-ELECTRIC.PL  

W DZIALE INSTRUKCJE I PORADY. 

 

OGÓLNY SCHEMAT INSTALACJI 

 

  



 

 

 

 

WSKAZANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

1. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że wzmacniacz przebywał w temperaturze pokojowej 
przez ostatnie przynajmniej 12 godzin.  

2. NIGDY NIE WŁĄCZAJ ZASILANIA URZĄDZENIA, GDY NIE ZOSTAŁY DO NIEGO PRAWIDŁOWO 
PODŁĄCZONE ANTENY.  

3. Zasilacz urządzenia powinien być włączony do gniazdka bezpośrednio umieszczonego w ścianie – 
nie wolno używać gniazdek na rozgałęźniku. Nie zalecamy stosowania przedłużaczy.  

4. Montażu może dokonywać tylko osoba, która zapoznała się z instrukcją obsługi oraz posiada pełną 
zdolność psychofizyczną.  

5. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie nie mogę samodzielnie instalować i obsługiwać wzmacniacza. Mogą 
to robić tylko i wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, które zapoznały się z treścią niniejszej 
instrukcji. 

6. Wzmacniacz jest urządzeniem elektrycznym – jego montażu i użytkowania należy dokonywać z 
zachowaniem ostrożności i podstawowych środków bezpieczeństwa.  

 

MONTAŻ URZĄDZENIA 

1. W pierwszej kolejności upewnij się, że posiadasz kompletny zestaw, niezbędny do prawidłowej pracy. 
Zestaw powinien składać się z anteny zbiorczej (zewnętrznej), anteny nadawczej (lub kilku w 
przypadku zestawów z np. trzema antenami typu grzybek) oraz wzmacniacza z zasilaczem 
sieciowym. 

2. Następnie rozplanuj instalację anteny zewnętrznej w oparciu o lokalizację nadajnika BTS nadającego 
sygnał Twojego operatora komórkowego. Jeśli nie wiesz, gdzie on się znajduje skorzystaj ze strony 
www.mapabts.pl na której w łatwy sposób sprawdzisz lokalizację stacji nadawczej.  

3. Antenę zamontuj w sposób stabilny. Zalecamy montaż do metalowego masztu przytwierdzonego do 
komina, elewacji budynku lub zamontowanego za pomocą specjalistycznej obejmy kominowej. NIE 
WOLNO SPRAWDZAĆ DZIAŁANIA ANTENY I WZMACNIACZA GDY ANTENA JEST TRZYMANA 
PRZEZ CZŁOWIEKA W RĘCE – CIAŁO LUDZKIE GENERUJE ZAKŁÓCENIA, KTÓRE 
UNIEMOŻLIWIĄ PRAWIDŁOWĄ PRACĘ URZĄDZENIA.  

4. Miejsce montażu anteny zewnętrznej 

a. Antena zewnętrzna powinna być umieszczona w możliwie najwyższym dostępnym punkcie. 

b. Zaleca się montaż anteny co najmniej 2 metry wyżej niż wzmacniacz i najbliższa antena 
nadawcza. 

c. Antena musi być zamontowana przynajmniej metr ponad dachem obiektu, gdy poszycie 
dachowe wykonano z gontu lub materiałów ceramicznych. 

d. Antena musi być zamontowana przynajmniej 2 metry ponad dachem obiektu, gdy poszycie 
dachowe wykonano z blachy. 

e. Konieczne jest zachowanie przynajmniej 90 cm odstępu pomiędzy anteną zewnętrzną a 
innymi antenami zamontowanymi nieopodal.  

f. Należy oddalić antenę zewnętrzną możliwie jak najbardziej od dużych elementów 
metalowych, takich jak barierka balkonowa, metalowa opaska dachowa, rusztowanie itp.  

UWAGA! ZANIM PRZYSTĄPISZ DO MONTAŻU PRZECZYTAJ DOKŁADNIE NINIEJSZĄ 
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. PRODUCENT I SPRZEDAWCA NIE BIORĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA. 
 

http://www.mapabts.pl/


 
g. Antena zewnętrzna musi być oddalona od wzmacniacza i/lub najbliższej anteny nadawczej o 

przynajmniej 6-7 metrów w linii prostej. 

5. W przypadku stosowania anteny kierunkowej należy po montażu „wycelować ją” w kierunku nadajnika 
BTS, którego lokalizację ustaliłeś w punkcie 2. Jeśli nadajnik nie jest widoczny, możliwe, że będziesz 
musiał „poszukać” sygnału, przekręcając antenę w boki. 

6. Jeśli używasz wzmacniacza posiadającego wyświetlacz można wykorzystać go do poszukiwań 
optymalnego ustawienia anteny zbiorczej. Skale zasięgu na wyświetlaczu wzmacniacza pokazują 
jakość i siłę sygnału otrzymywanego od anteny zbiorczej. W oparciu o te wskazania staraj się znaleźć 
możliwie najlepsze jej ustawienie.  

7. W przypadku stosowania anteny dookólnej typu OMNI, wystarczy zamontować ją w możliwie 
najwyższym punkcie, tak aby nie była ograniczana murami budynku z żadnej ze stron, lub jeśli nie 
ma takiej możliwości, to w miejscu, gdzie budynek nie będzie odgradzał jej od lokalizacji nadajnika.   

8. Kabel od anteny zewnętrznej nie może być załamany, mocno zagięty lub zwinięty. Pamiętaj o tym 
prowadząc go do wzmacniacza.  

9. Antenę zewnętrzną podłączamy do złącza opisanego „Outdoor” lub „BTS”.  

10. Antenę wewnętrzną podłączamy do złącza opisanego „Indoor” lub „Mobile”.  

11. Jeśli w roli anteny wewnętrznej stosujemy antenę kopułową typu grzybek, to nie można zamontować 
jej bezpośrednio nad wzmacniaczem. Zaleca się również oddalenie jej o wzmacniacza o przynajmniej 
2 metry.  

12. W przypadku obiektów dwukondygnacyjnych zaleca się zamontowanie anteny nadawczej typu 
grzybek i umiejscowienie jej na wyższej kondygnacji. Antena roześle wówczas sygnał w boki i w dół, 
a tym samym ma największą szansę pokryć sygnałem cały budynek.  

13. Jeśli pomimo montażu opisanego powyżej na dolnym poziomie nie ma sygnału, lub jest on słabszy 
niż oczekujesz, do wzmacniacza należy dokupić rozdzielacz i drugą antenę kopułową typu grzybek.  

14. W przypadku budynków wielopoziomowych z mocno zbrojonym stropem zaleca się montaż po 1 
antenie typu grzybek na każdej z kondygnacji.  

15. Używając zestawu z anteną typu bat należy pamiętać, że rozsyła ona sygnał tylko w jednej 
płaszczyźnie.  

16. Po zamontowaniu anten i podłączeniu przewodów do wzmacniacza włączamy go do zasilania. 
Urządzenie samo się uruchomi i rozpocznie wzmacnianie sygnału. Efekty powinno dać się 
zaobserwować po około 20 sekundach od uruchomienia urządzenia.  

 

CENNE WSKAZÓWKI 

1. Wskazania wzmacniacza oraz zachowanie kolorowych diod na wyświetlaczu nie są 
wyznacznikiem błędnej lub prawidłowej pracy urządzenia. Najważniejsze jest uzyskanie 
pożądanego efektu w postaci wzmocnienia sygnału w telefonie czy innym urządzeniu 
mobilnym. 

2. Kabel antenowy, który otrzymujesz w zestawie to wysokiej jakości przewód o niskiej 
tłumienności i impedancji 50ohm. Nie przedłużaj przewodu we własnym zakresie, jeśli nie 
posiadasz wiedzy i umiejętności, aby zrobić to poprawnie.  

3. Nie łącz przewodu z kablami innego typu.  
4. Nie wymieniaj przewodu na inny bez konsultacji z producentem lub sprzedawcą.  
5. Najpopularniejsze na rynku antenowe koncentryczne kable posiadają inne parametry, a 

przede wszystkim znacznie wyższą impedancję – 75ohm. Zastosowanie przewodu tego 
typu może doprowadzić do spalenia urządzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania, co 
nie podlega naprawie gwarancyjnej.  

6. Nie zawsze nadajnik, który widzisz i uznajesz za najbliższy jest najlepszym wyborem. 
Warto sprawdzić lokalizacje BTSów Twojego operatora w okolicy i w razie braku 



 

satysfakcjonujących efektów po wycelowaniu w najbliższy rozważyć przestawienie anteny 
w kierunku bardziej odległego nadajnika, który może zaoferować lepsze rezultaty.  

7. Dołączony do zestawu zasilacz jest dedykowany do wzmacniacza. Z racji, iż wzmacniacze 
to bardzo czułe urządzenia, zastosowanie innego zasilacza o nawet minimalnie innych 
parametrach może spowodować spalenie się urządzenia. Tego typu usterki nie podlegają 
naprawie gwarancyjnej.  

 
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

1. Wzmacniacz nie pokazuje na wyświetlaczu zasięgu i nie wzmacnia sygnału w budynku. 
Problem może wynikać z wielu przyczyn, takich jak np. niewłaściwy montaż anteny zewnętrznej, 
uszkodzenie przewodu biegnącego od anteny zewnętrznej do wzmacniacza, za małej odległość 
między anteną zewnętrzną, a wzmacniaczem lub uszkodzenia któregoś z elementów zestawu. W 
pierwszej kolejności sprawdź, czy montaż został zrealizowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
rozdziale „MONTAŻ URZĄDZENIA”. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności zgodnie z 
opisem dalej nie widać efektu, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego pod adresem 
wsparcie@big5.pl 
W wiadomości proszę koniecznie zamieścić zdjęcia instalacji, opis problemu, dokładną lokalizację, 
gdzie przeprowadzono instalację oraz wskazać operatora/operatorów, których sygnał ma być 
wzmocniony. Dział wsparcia udzieli odpowiedzi najszybciej jak to będzie możliwe i postara się 
rozwiązać problem.  
 

2. Wzmacniacz działa, uzyskuję wzmocnienie, ale ekran/diody migają.  
Takie zjawisko można zaobserwować, gdy w polu widzenia anteny zbiorczej pojawia się więcej niż 
jeden nadajnik BTS. Wówczas diody i/lub wyświetlacz nie mogą właściwie zinterpretować różnych 
otrzymywanych sygnałów co powoduje zaburzenia w wyświetlaniu. Jeśli tylko uzyskujesz 
wzmocnienie sygnału to objaw ten należy zignorować.  
 

3. Wyświetlacz wzmacniacza pokazuje pełny sygnał, ale nie mogę wykonać połączenia/ inni 
użytkownicy nie mogą się do mnie dodzwonić/ nie uzyskuję wzmocnienia.  
Przyczyną jest najprawdopodobniej sprzężenie sygnału zbieranego i nadawanego przez 
wzmacniacz. Wynika to z za małej odległości między anteną zbiorczą i nadawczą. Rozwiązaniem jest 
oddalenie od siebie anten zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „MONTAŻ URZĄDZENIA”.  
 

4. Na wzmacniaczu nie świecą żadne diody, brak jakichkolwiek wskazań na wyświetlaczu.  
Najprawdopodobniej uległ uszkodzeniu zasilacz. W tej sytuacji koniecznie skontaktuj się z nami 
celem realizacji naprawy. Wadliwy zasilacz, w momencie uszkodzenia może powodować usterkę 
samego wzmacniacza, dlatego nie zalecamy wymiany samego zasilacza na identyczny, gdyż może 
to nie rozwiązać problemu.  
 

5. Uzyskuję wzmocnienie tylko na jednym paśmie. 
Możliwe, że nadajnik, który znajduje się w zasięgu anteny zbiorczej nie nadaje danej częstotliwości. 
Sprawdź tą kwestię przy pomocy strony www.mapabts.pl. Jeśli to nie naprowadzi Cię na rozwiązanie 
skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego, gdyż możliwe, że wzmacniacz uległ usterce.  

 
6. Wzmacniacz zamontowałem prawidłowo, ale nie uzyskuję wzmocnienia w telefonie, za to 

uzyskują je inny użytkownicy korzystający z kart innych operatorów niż mój.  
Najprawdopodobniej nadajnik znajdujący się w zasięgu anteny zbiorczej nie nadaje sygnału Twojego 
operatora. Sprawdź to przy pomocy strony www.mapabts.pl i poszukaj innego nadajnika, który będzie 
transmitował sygnał wszystkich interesujących Cię operatorów. W przypadku gdy nie ma takiej 
możliwości skontaktuj się z nami w celu znalezienia innego rozwiązania.  
 

7. Dokonałem w pełni poprawnego montażu, ale wzmocnienie jest bardzo słabe i mnie nie 
satysfakcjonuje.  

mailto:wsparcie@big5.pl
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Możliwe, że urządzenie, które posiadasz jest za słabe do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami, 
abyśmy mogli przeanalizować sytuację i zaproponować inne rozwiązanie.  
 

8. Gdzie znajdę deklarację zgodności? 
Każdy wzmacniacz Signaflex posiada pełną deklarację zgodności dołączoną do opakowania. Jeśli jej 
tam nie było, to można ją pobrać ze strony www.new-electric.pl z zakładki „Deklaracje zgodności CE”. 
 

9. Gdzie znajdę pełną kartę techniczną? 
Każdy wzmacniacz Signaflex posiada pełną kartę techniczną, którą można pobrać ze strony 
www.new-electric.pl z zakładki „Karty techniczne”. 
 

10. Przewody w otrzymanym zestawie są za krótkie.  
Prosimy o kontakt ze sprzedawcą celem weryfikacji możliwości dokupienia i zastosowania dłuższych 
przewodów.  
 

11. Co, jeśli urządzenie, które zakupiłem nie spełnia moich oczekiwań? 
W takiej sytuacji prosimy o kontakt z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć satysfakcjonujące 
rozwiązanie. Pamiętaj też, że kupując wzmacniacz na odległość, poza siedzibą sprzedawcy, masz 
prawo do jego zwrotu w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Jeśli zatem urządzenie nie spełnia 
twoich oczekiwań to możesz je do nas odesłać, nawet jeśli było montowane i używane. Jeśli odesłane 
produkty będą nosiły wyraźne ślady użytkowania to zwrot również jest możliwy, ale wówczas 
obniżymy wartość zwracanej kwoty proporcjonalnie do utraty wartości zestawu.  

 
 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

 
  

 
 Wzmacniacz powinien być zabezpieczony przed przepięciami ze strony linii zasilającej 

oraz linii transmisyjnych (anteny).  

 Urządzenie należy zasilić poprzez podłączenie zasilacza do łatwo dostępnego gniazda 
230V AC. Należy stosować tylko i wyłącznie fabryczny zasilacz. 

 Nie należy podejmować się naprawy wzmacniacza we własnym zakresie. 

 Samodzielny demontaż obudowy urządzenia wiąże się z utratą gwarancji oraz niesie ze 
sobą niebezpieczeństwo związane z niepoprawną pracą wzmacniacza. 

 Urządzenie należy zamontować z dala od urządzeń grzewczych. 

 Urządzenie musi być eksploatowane zgodnie z warunkami pracy tj: temperatura pracy: -
20 - +55 0C, wilgotność 5-80%, ciśnienie: 86 kPa do 106 kPa, temperatura 
przechowywania: -40-+80 0C. 

 Urządzenie nie może być narażone na wilgoć oraz kontakt z wodą (szczelność IP40) 

 Urządzenia powinno być zainstalowane w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp. 

 Zasilacz należy podłączyć do prądu zmiennego 100~264VAC/50±5Hz. Gniazdo sieciowe 
powinno być łatwodostępne. 
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WARUNKI GWARANCJI 
 

 Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją w przypadku zakupu przez osoby prywatne lub 
12 miesięczną gwarancją dla firm.  

 Gwarancja obejmuje wszelkie usterki wynikające z wady urządzenia, które jest 
zamontowane zgodnie z zasadami niniejszej instrukcji oraz użytkowane prawidłowo.  

 Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania 
sprzętu, uszkodzeń mechanicznych, awarii wynikających z przepięć czy wyładowań 
atmosferycznych. 

 W razie chęci skorzystania z naprawy gwarancyjnej reklamowane urządzenie należy wysłać 
do serwisu z opisem usterki. Aktualny adres serwisu można znaleźć na stronie  
www.new-electric.pl w zakładce Kontakt.  

 Koszt wysłania produktu na reklamację ponosi użytkownik. Po uznanej reklamacji serwis 
odsyła produkt na swój koszt.   

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

Model: LS-GW20, 950, 960, 970, 980, 990, GSM902A, GSM950, GSM980, GSM990, LS-GDW1, LS-
GDW2, LS-GDW3, LS-EG10, LS-EG11, LS-EG12, LS-EGD10, LS-EGD11, LS-EGW1, LS-W12, LS-W13, 
LS-W14, LS-W15, LS-D12, LS-D13, LS-D14, LS-D15, LS-GD20, LS-GD-21, LS-GD22, LS-GD23, LS-GW-
21, LS-GW22, LS-GW23 

Pasmo pracy: 880-915MHz, 935-960Mhz 

Moc częstotliwości: +17dBm/ ±3dBm 

Napięcie: 220-240V, 50-60Hz 

 
POMOC TECHNICZNA, INFORMACJE, WSPÓŁPRACA HANDLOWA, 

REKLAMACJE: 

 
tel. 34 307 21 00 

e-mail: sklep@new-electric.pl 
www.new-electric.pl 

Designed in Poland 
Made in P.R.C.  
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.signaflex.pl 

Producent: 
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 
Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r dnia samodzielny montaż oraz 
używanie wzmacniaczy GSM/UMTS/LTE zwanych również repeaterami sygnału GSM przez osoby nieuprawnione 
jest prawnie zabronione. Prawo do instalacji tego typu urządzeń posiadają wyłącznie operatorzy sieci komórkowych 
oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Niezastosowanie się do powyższego może zostać uznane jako czyn 
podlegający grzywnie, a w przypadku działania w sposób uporczywy, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności 
do lat 2. 
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