
USB keylogger PRO 
Használati útmutató 
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1. Termékleírás 

Az USB keylogger egy hardware, amely kapacitása 4MB-től 2GB-ig terjed. Minden 
billentyű leütést eltárol a belső memóriájába, ahol szöveges dokumentumba for-
mázza azt. Ezt követően bármilyen számítógépre bedugható, ahol átállítható ren-
des pendrive-ra, és megtekinthetők a rögzített adatok. A keylogger teljes 
használatához nincs szükség semilyen software telepítésére sem. 

2. Paraméterek 

- Kompatibilis az összes billentyűzettel (beleértve a Linux és Mac billentíűzeteket 
is.) 

- Nagyn gyors adatátvitel USB porton keresztül 

- Vírusírtóval nem felderíthető 

- Nem szükséges semilyen software vagy driver telepítése a működéshez 

- A memória 128-bit titkosítással rendelkezik 

- A nemzetközi billentíűzetek gyors és egyszerű támogatása 

- Apró és diszkrét (a keylogger hossza 38mm) 

3. A PC szükséges paraméterei 

- 1.1 vagy 2.0 USB bemenet 

- USB billentyűzet 

- Operációs rendszer, amely támogatja a külső USB kulcsokat 

4. gyors beindítás 

Ez a rész a keylogger alap beállításait tartalmazza. Ha a berendezés részletesebb 
beállításai érdeklik Önt, akkor olvassa tovább a használati útmutatót. 

Ha rögzíteni szeretné a leütött billentyűzeteket, akkor helyezze a kexloggert a bil-
lentyűzet USB kimenetele és a számítógép USB bemenetele közé a keyloggert, 
úgy, ahogy a képen látható: 
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Ha szeretné megtekinteni a keylogger által elmentett felvételt, akkor helyezze be 
azt a PC és a billentyűzet kábelja közé, úgy ahogy a képen látja, majd egyidejűleg 
nyomja meg a pendrive-ot megjelenítő billentyűparancsot, amely alapvetően a K, B, 
S. 

A keylogger egy pendrive-ként jelenik meg a számítógépén, amely tartalmaz egy 
LOG.TXT elnevezésű szöveges dokumentumot. Ebben a fájlban tekintheti meg az 
összes rögzített billentyűzet leütést. 

5. Billentyűzet leütések rögzítése 

A keylogger telepítése nagyon egyszerű és gyors. Egyszerűen csak el kell helyezni 
az számítógép USB portja, és a billentyűzet kábelja között. Az így telepített keylog-
ger állandóan, a billentyűzet lenyomásakor elmenti a mért adatokat a belső tárhe-
lyére.  
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6. A rögzített adatok megtekintése 

Miután a keylogger rögzítette az adatokat, azokat megtekintheti bármilyen USB 
porttal rendelkező számítógépen. A keyloggernek ugyanúgy csatlakoztatva kell 
lennie számítógépre mint a billentyűzet megfigyelésekor. 

A pendrive három billentyűzet egyidejű megnyomásával aktiválható (alap beállított 
K, B, S). A jelszó megváltoztatható. 

Ha megnyomja a három billentyűzetet, akkor pár másodperc elteltével a keylogger 
megjelenik a számítógépen pendrive-ként.  

Ez idő alatt a billentyűzet deaktivált állapotban van, ezért csak az egeret használja. 

A pendrive egy LOG.TXT elnevezésű fájlt tartalmaz, amiben megtekintheti a 
rögzített adatokat, úgy, mint az alább látható képen. A speciális billentyűzetek 
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rövidítve vannak megjelenítve: [Ent], [Esc], [Del] stb. A fájl megnyitható egyszerű 
szöveges dokumentumként vagy MS Word használatával. 

Tekintettel arra, hogy a billentyűzet nem működik a pendrive aktív állapotakor, ezért 
ajánljuk a LOG.TXT fájlt a számítógépre másolni, és ott elvégezni a szükséges 
lépéseket. 

A keylogger eltávolításához használja a biztonságos eltávolítás funkciót. 

Megjegyzés: A keylogger első használatakor pendrive-ként az kérheti a driver 
telepítését. Ajánljuk az automatikus beállítások használatát. 

7. A keylogger használata amikor pendrive üzemmdóban van 

Keresés  

Először másolja a fájlt a számítógép memóriárája, majd biztonságosan távolítsa el 
a keyloggert a billentyűzet aktiválásához. A elmentett fájlt egy szövegszerkesztővel 
nyissa meg, pl. Jegyzettömb. Nyomja meg a CTRL-F billentyűzet parancsot, amivel 
kinyissa a kereső ablakot. Ide írjaa be a keresendő szót. 
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A keylogger memóriájának törlése 

Minek a keylogger tárhelye lehetővé teszi több évnyi adat tárolását is, annak 
memóroájának törlése nem mindig, de gyakori használat esetén szükséges. Ebben 
az esetben törölje ki a pendrive-ról a LOG.TXT fájlt (Jobb kattintással kattintson a 
törlés gombra). A keylogger következő használatakor az automatikusan létrehoz 
egy új fájlt. 

A memória formázása 

A keylogger formázása kitöröl mindent, amely a keyloggeren található. A pendrive-
ra jobb kattintással válassza ki a Formázás lehetőséget. Amint végig futott a for-
mázás, távolítsa el a keyloggert biztonságosan a számítógépről.Amint ismét csat-
lakoztatja a számítógépre, a keylogger egy új LOG.TXT fájlt hoz létre. 

 
8. Beállítási lehetőségek 

A keylogger beállítható egy CONFIG.TXT elnevezésű fájlban. A beállításhoz 
használjon szövegszerkesztőt és a következő szöveget: 

Password=KBS  
LogSpecialKeys=Medium  
DisableLogging=No  

Megjegyzés: Ajánljuk az alapbeállítások használatát, esetleg csak a jelszó megvál-
toztatását. 
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9. A billentyűzet nyelvének beállítása 

A billentyűzet nyelvének beállításához szükséges a USB_Layouts címről kiválasz-
tani a megfelelő billentyűzetet, és azt belemásolni a keylogger memóriájára, úgy, 
ahogy a képen látható. 

A billentyűzet aktiválásához biztonságosan távolítsa el a keyloggert. A PC 
következő indításakor a billentyűzet automatikusan aktiválódik.  
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10. Speciális billentyűzetek listája 

11. Jogi záradék 

Az eladó nem vállal felelősséget a károkért, veszteségekért, és jogi lépésekért, 
amelyeket a termék használata okozhat. A felhasználó felelőssége, hogy a keylog-
gert az ország törvényeinek megfelelően használja. Kérjük vegye figyelembe, hogy 
a a törvény tudatlansága nem mentség.  
Vigyázat: Ne használja a keyloggert olyan bizalmas adatok megszerzésére, mint a 
banki adatok, jelszavak, bizalmas beszélgetések.  

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat. 

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal 
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével.
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