Secutron vyhledávač
odposlechů v rozdvojkách
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
Tel: 244 472 125
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1. Popis přístroje
Secutron SCN-BD200 je vhodný pro profesionály, živící se obranně technickými
prohlídkami objektů, zejména proto, že jim velmi urychlí práci.
Díky snadné obsluze je vyhledávač vhodný i pro běžné uživatele, kteří si chtějí
zkontrolovat kancelář, či byt.
Jak zařízení funguje:
Připojte konektor vedoucí z detektoru do prodlužovačky, rozdvojky či zásuvky a
stiskněte spínací tlačítko. V případě, že SCN-BD200 neodhalí žádný odposlech, bude
blikat zelená dioda. V případě, že něco odhalí, se rozsvítí červená dioda a zařízení
začne pískat.
V případě, že kontrolujete zásuvky a elektrické rozvody, je nutné vypnout pojistky a
odpojit všechny všechny spotřebiče zapojené v okruhu, který budete kontrolovat.
Klíčové vlastnosti:
•

vyhledá aktivní i pasivní odposlechy

•

odhalí i pokročilé štěnice s pulzním přenosem

•

vyhledá záznamové zařízení

•

vyhledá i vypnutá či uspaná zařízení

•

řízeno mikroprocesorem
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1 – Signalizační dioda detekce odposlechu
2 – Tlačítko ON/OFF
3 – Signalizační dioda zapnutí/vypnutí
4 – Zásuvka pro zapojení kontrolované rozdvojky či prodlužovacího kabelu
5 – Konektor pro nabíjení zařízení

2. Rychlý start
•

Nabijte zařízení přiloženým příslušenstvím

•

Připojte konektor vedoucí z detektoru do prodlužovačky, rozdvojky či zásuvky a
stiskněte spínací tlačítko ON/OFF.

•

V případě, že kontrolujete zásuvky a elektrické rozvody je nutné vypnout přívod
elektriky a spotřebiče zapojené v okruhu, který budete kontrolovat.

•

Pokud zařízení neodhalí žádný odposlech, bude blikat zelená dioda. V případě,
že něco odhalí, se rozsvítí červená dioda a zařízení začne pískat.

Pozn. Při testu prodlužovaček je nutné, aby byl vypnutý přívod elektriky (vysunutá ze
sítě).

Pozn. Pokud je prodlužovačka s USB porty bude zařízení upozorňovat na přítomnost
tohoto modulu.
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3. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie
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.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
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