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Uživatelská příručka 
 
Dálkový odposlech s nahráváním 

 
 

                                                                             

 
 

 

 

Hlavní výhody přístroje: 

 

Menší rozměry  

Odposlech až na 300m  

Možnost uložení 2,5h zvukových záznamů 
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1. Popis produktu                               

 
 
A: Mikrofon  

B: Parabolická anténa  

C: Kukátko  

D: Zaostřovací objímka  

E: ON/OFF tlačítko  

F: Tlačítko pro nahrávání  

G: Tlačítko pro přehrávání  

H: Úprava přijímací frekvence  

I: Vstup pro sluchátka  

J: Prostor pro vložení baterie  

K: Sluchátka  

L: SD karta 
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2. Začínáme  

 
Opatrně vyjměte všechny součásti přístroje z krabice  

Parabolickou anténu zacvakněte do hlavního těla tak, aby otvor v anténě směřoval vzhůru  

Nacvaknutí provedete tak, že opatrně stlačíte zámečky na hlavním těle a současně proti nim 

nasadíte parabolickou anténu  

 

3. Vložení baterie  
 
Přístroj je napájen 9V alkalickou baterií  

Křížovým šroubovákem uvolněte šroub na spodku držadla a otevřete prostor pro baterii  

Vložte baterii  

Zavřete kryt a zašroubujte šroubek  

Přistroj je nyní připraven k použití  

 

4. Hledáček  
 
Přístroj používá 8mi násobnou optickou čočku, což znamená, že pozorovaný objekt uvidíte v 

hledáčku 8x blíže než ve skutečnosti. Při pozorování nejprve zaměřte hledáček na objekt, a poté 

zaostřete.  

 

5. Použití odposlechu  
 
a) Zapojte sluchátka do sluchátkového konektoru  

b) Přístroj zaměřte na sledovaný/pozorovaný objekt  

c) Stiskněte tlačítko On/Off a uslyšíte zesílený zvuk  

 

6. Kolečko pro úpravu příjicí frekvence  
 
Jestliže budete poslouchat zesílené okolní zvuky, může se stát, že budete slyšet velké množství 

rušivých vlivů, např. provoz na silnici.  

Zmíněné kolečko slouží k redukci takovýchto zvuků.  

Během poslouchání otočte kolečkem až do té doby, dokud nebude příslušný rušivý vliv 

eliminován.  

Pozn: vzhledem k ceně produktu a vybavení přístroje nepůjde některé rušivé vlivy zcela 

eliminovat.  

 

7. Nahrávání  

 
Přístroj je vybaven SD kartou 128MB pro digitální nahrávání, který umožňuje nahrát cca 2,5h 

záznamů zvuku.  

K aktivaci nahrávání stiskněte tlačítko pro nahrávání na pravé straně přístroje. Během 

nahrávání bude svítit červená dioda. K přehrání nahraného záznamu stiskněte tlačítko pro 

přehrávání. Nahrané zvuky uslyšíte ve sluchátkách.  

Pokud stisknete opět tlačítko pro nahrávání, všechny doposud nahrané zvuky se tím vymažou.  
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8. Nahrávání zvuku na externí zařízení  

 
Pokud budete chtít nahrávat poslouchané zvuky je třeba nejprve pořídit propojovací kabel jack 

3,5mm/jack 3,5mm)  

Následně připojte jack do sluchátkového výstupu na přístroji a druhý konec do vstupu LINE 

IN nebo MIC na vašem diktafonu  

Diktafon zapněte na nahrávání  

Nyní můžete nahrávat, dokud budete mít stisknuto tlačítko On/Off na přístroji  

 

Upozornění: Nikdy nemiřte přístrojem na slunce nebo do jeho okolí. Můžete si způsobit poranění 

očí, včetně oslepnutí. V případě, kdy budou přístroj používat děti, dozor dospělých je nezbytný. 

 

Pozn: 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. 
 


