UHF odposlech se záznamem
Návod k obsluze

Hlavní výhody přístroje:




Dosah až 150 metrů na volném prostranství, 50-70m v zástavbě
Velmi kvalitní zvuk
Možnost záznamu na 2GB microSD kartu
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1. Popis přístroje


Přístroj je vybaven slotem na micro SD paměťovou kartu, na kterou je možné
nahrávat záznam odposlechu.

1) Konektor na sluchátka
2) Konektor pro připojení napájecího kabelu přijímače
3) Posunutí v záznamech
4) Posunutí v záznamech
5) Tlačítka pro nahrávání/zastavení nahrávání
6) Tlačítko pro přehrávání/zastavení přehrávání/smazání souboru
7) Slot na SD kartu
8) Indikátor
9) Zapnutí a vypnutí vysílače
10) Konektor pro připojení napájecího kabelu vysílače
11) Potenciometr pro nastavení hlasitosti

2. Použití odposlechu
a) Vysílač




Vysílač nejprve nabijte pomocí dodávaného kabelu po dobu 3 hodin. Po dobu
nabíjení nastavte páčku do polohy OFF. Do aktivního módu přepněte vysílač
pomocí páčky na přední straně do polohy ON.
Maximální dosah závisí na okolních podmínkách a může se pohybovat cca okolo
100-500m.
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b) Přijímač
a) Přijímač nejprve řádně nabijte pomocí přiloženého adaptéru s kabelem po dobu
min. 3 hodin. Po dobu nabíjení mějte přijímač vypnutý;
b) Následně opatrně přišroubujte anténu, pokud již není přišroubována;
c) Zapněte přijímač páčkou do polohy ON, rozsvítí se led indikátor;
c) Připojte sluchátka do výstupu pro sluchátko a kolečkem nastavte hlasitost
d) Kabely sluchátka mohou rušit běžný příjem, po připojení je proto používejte v
co největší vzdálenosti od přijímače;

e) Pokud ukončíte používání přijímače, přijímač vypněte a současně přepněte
páčku vysílače do polohy OFF (je-li to možné);
f) Pro kvalitnější příjem zvuku je možné místo sluchátek připojit externí
reproduktory.

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci Odposlechy.
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
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