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Detektor rádiových signálů Protect 1203  

 

Návod k obsluze 

  
  

 Kontakt na dodavatele:  

SHX Trading s.r.o.  

Týmlova 8, Praha 4, 140 00  
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Tel: 244 472 125 

1. Zobrazení přístroje   

Detektor odposlechů a skrytých kamer je vybaven několika diodami, díky kterým poznáte, zda se ke 

zdroji signálu blížíte, či naopak.   

  

   

2. Začátek  

Dříve než začnete se samotným vyhledáváním, je dobré udělat několik přípravných kroků. Za 

prvé je třeba si stanovit vhodný čas. Je totiž možné, že v daném prostoru se budou v některých 

hodinách vyskytovat různé bezdrátové signály více a jindy naopak méně. Zdroje signálů je 

nejlépe vyhledávat v běžných pracovních hodinách, neboť lze předpokládat, že pokud bude 

váš prostor někdo monitorovat, bude to činit právě v této době.   

  

V místnosti zatáhněte závěry, příp. žaluzie. Vše učiňte tak, abyste co nejvěrněji imitovali 

běžné podmínky. Doporučujeme také zapnout např. rádio nebo stereo systém. Tento krok 

může mít dva výstupy:  

- přístroje aktivované hlasem budou aktivovány;  

- vaše akce bude maskována.  
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3. Použití detektoru – vyhledávání zdrojů RF  

a) Otevřete zadní kryt přístroje  

b) Vložte dvě baterie  

c) Uzavřete zadní kryt přístroje  

d) Přišroubujte anténu  

e) Podržením ovládacího joysticku zapněte zařízení  

f) S přístrojem v ruce postupujte pomalu místností při současném sledování led 

diodového sloupce nebo intenzity vibrací (dle zvoleného módu). Zvětšená intenzita 

svítících diod, příp. vibrace vám oznamuje, že jste blíže zdroji signálu a naopak.  

Prověřte všechny předměty, které by mohly obsahovat nějaký monitorovací přístroj.  

Pokud je signál příliš silný (všech 16 diod na konkrétní stupnici svítí) zvolte ovládacím 

tlačítkem nižší citlivost přístroje (dioda att se rozsvítí).  

Diodová škála může reagovat také v blízkosti kovových předmětů nebo kabelů, aniž je 

v nich obsažen odposlech. Může jít o reakci na aktivní anténu detektoru. Podobná 

situace může nastat u otevřených oken, kde může být vyšší „průtok“ rádiových vln. 

Jestliže najdete zdroj bezdrátového signálu, velmi pečlivě místo prověřte. Podobná 

zařízení mají několik společných znaků.  

g) Zahajte fyzickou kontrolu okolí podezřelého místa. Prověřte každý předmět v okolí. 

Pokud je to nezbytné, rozeberte lampy, laptopy, zásuvky, všechny telefonní a jiné 

linky, příp. vedení. Otevřete knihy, prohlédněte šatny. Mějte na paměti, že fyzická 

kontrola je zcela základní činností a je nezastupitelná  
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4. Parametry   

- detekuje frekvence od 30 do 6000Mhz  

- detekuje odposlechy, bezdrátové kamery či GPS lokalizátory  

- nastavitelná citlivost  

- napájení 2x AAA baterie  

- Rozměry: 125x62x17mm  

            

  

6. Závěrečná ustanovení  

  

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

za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.  

  

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o, IČ: 24237477. Veškeré kopírování či jiné 

rozmnožování podléhá schválení touto společností.  


