
 

 Návod k použití :  

1. Začínáme:  

 

Vyčištění prostoru: 

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. Můžete 

zorganizovat např. fiktivní schůzi, přičemž nikdo v celé firmě by o 

tom, že je fiktivní neměl vědět.  

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 aktivovatelné hlasem budou aktivovány;  

- vaše akce bude maskována.  

 

2. Pokud možno v nejméně zamořeném místě bezdrátovými 

signály(např. venku) našroubujte antény a zapněte přístroj 

kolečkem otočením doprava nastavte na maximální citlivost kde 

budou svítit všechny diody. Pokud máte zapnutý i zvukový 

doprovod, bude slyšitelný souvislý hlasitý tón. (Zvuk je možno 

vypnout tlačítkem vpravo vedle LED stupnice) 

Nyní snižte pomalu citlivost otočením kolečka doleva na úroveň 

kdy přestanou diody svítit. 

 

3. Vstupte s přístrojem do místnosti při současném sledování led 

diodového sloupce. Vypněte světla i ostatní přístroje v místnosti. 

Pomalu začněte procházet místností, stále sledujte indikátory síly 

signálu a vnímejte zvukový doprovod. Pokud reagují indikátory 

zvýšením počtu svítících diod, blížíte se ke zdroji signálu a naopak. 

Prověřte všechny předměty, které by mohly obsahovat nějaký 

monitorovací přístroj.  

 



4. Běžný radiový odposlech je schopen přístroj zaregistrovat na 

několik metrů. Identifikovat na 20-80cm, nicméně je doporučováno 

zkoumat předměty ze vzdálenosti 10 cm. Snížení citlivosti je 

nejlepší pro dohledání cíle, používejte pouze, pokud je led diodová 

škála plná (svítí všechny diody) 

 

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. 

 


