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Detektor odposlechů a skrytých 

kamer BASIC 

                   Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

Hlavní výhody přístroje: 

 Snadné ovládání 

 Nastavitelná citlivost 

 Výdrž 5 hodin provozu 

http://www.spyshops.cz/detektor-odposlechu-a-skrytych-kamer-basic/
http://www.spyshops.cz/detektor-odposlechu-a-skrytych-kamer-basic/
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1. Popis a funkce přístroje 

 

 Detektor odposlechů a skrytých kamer je vybaven 5ti diodami, díky kterým 

poznáte, zda se ke zdroji signálu blížíte, či naopak.  

 Kromě detekce bezdrátových signálů slouží detektor i k vyhledávání skrytýc 

 

 
 

1) Tlačítko Mode - volba funkcí 

2) Tlačítko volby frekvence blikání  

3) Led dioda označující mód blikání 

4) Led dioda označující tzv. buzzer mód při detekci zdrojů signálu 

5) Led dioda označující tichý vibrační mód při detekci zdrojů signálu 

6) Indikátor vybité baterie 

7-10) Diody označující sílu signálu ( pouze 7 slabý, všechny včetně 10 velmi silný ) 

11) Anténa 

12) Zapnutí/vypnutí 

13) Zdířka pro nabíjení 

14) Sluchátkový výstup 

15) Nastavení citlivosti signálu 

16) Extrémně svítivé led diody 

17) Okénko pro hledání kamerových čoček 

 

 

 

2. Popis detektoru – vyhledávání kamerových čoček 

a) Zapněte detektor do polohy ON 

b) Zapněte mód blikání 

c) Tlačítkem 2 si nastavte frekvenci blikání 

d) Přiložte oko k okénku v detektoru a hledejte v blikajícím světle odlesky čoček 

hledaných kamer 
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3. Použití detektoru – vyhledávání zdrojů RF signálů 

 

a) Zapněte detektor do polohy ON 

b) Vysuňte anténu na maximum 

c) Tlačítkem Mode nastavte buzzer mód. Nastavte citlivost na nejvyšší stupeň a 

najděte signál. Jakmile detekujete signál snižte citlivost. Čím blíže zdroji signálu 

jste, tím víc bude detektor bzučet a diodová škála svítit ( včetně modrého světla ) 

d) Identicky lze hledání provádět ve vebračním módu 

  

Pokud nechcete rušit své okolí použijte sluchátka, která jsou součástí příslušenství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci Detektory. 

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. 

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou 

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na 

našem emailu podpora@spyshops.cz 

http://www.spyshops.cz/detektory-stenic/

