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1. Termékleírás

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Mikrofon
Parabola antenna
Kukucskáló
Képélesítő
ON/OFF gomb
Felvételt indító gomb
Lejátszást indító gomb
A vevő frekvencia állítója
Fülhallgató bemenet
Hely az elemeknek

2. Kezdetek

• A parabola antennát kattintsa a berendezés fő testéhez
• A barabola helyre kattintása érdekében óvatosan nyomja le a kapcsokat amíg
szembe velük nyomja a parabolát

3. Elem behelyezése

• A berendezés 9V-os elemmel tölthető
• Csillagcsavarhúzóval távolítsa el az alsó takaró csavarjait, majd helyezze be a
berendezésbe az elemet
• Zárja vissza az elem takarótát a csavarhúzó segítségével
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• A berendezés készen áll a használatra
4. Kereső
A berendezés egy nyomcszoros nagyításra képes lencsével van ellátva, amely azt
jelenti, hogy Ön 8x közelebbről látja a képet mint a valóságban. Először a
kukucskálóba tekintve keresse meg a megfigyelni szánt helyet majd az élesítővel
állítsa be a kép élességét.

5. Lehallgatás
A. Csatlakoztassa a fülhallgatót a fülhallgató bemeneten
B. Irányítsa a berendezést a lehallgatni kívánt területre
C. Nyomja meg az ON/OFF gombot és halani fogja az erősített hangot

6. A vevő frekvenciát hangoló tekerő

• Miközben hallgatni fog egy bizonyos területet előfordulhat, hogy más zavaró
hangokat, jeleket is hallani fog
• A frekvenciát hangoló tekerő az ilyen zajok kiszűrésére szolgál
• Addig tekergesse a hangolót amíg a zavaró zajok nem múlnak el

Megjegyzés: A termék árára és felszereltségére való tekintettel lehetséges, hogy
nem sikerül minden zajt teljesen kizárni.

7. Rögzítés

• A berendezés el van látva egy digitális chippel, amely lehetővé teszi a 10

másodperces hangfelvételek rögzítését
• A rögzítés aktiválásához nyomja meg a berendezés jobb oldalán található
gombot. A felvétel készítése alatt világít a piros fényjelzés.
• Ha ismöt megnyomja ezt a gombot, akkor ismöt elindítja a hangrögzítést, és az
előző felvétel kitörlődik

8. Hangrögzítés külső berendezésre

• Ha szeretné a hangfelvételt külső berendezésre rögzíteni, akkor szükséges egy

jack 3,5mm - jack 3,5mm vezeték beszerzése
• Ezt követően csatlakoztassa az egyik jack végződést a távolsági lehallgatóhoz, a
másik jack végződést pedig a LINE IN vagy MIC jelzéssel ellátott bemenethez
az Ön diktafonján
• A diktafon legyen bekapcsolva a rögzítés ideje alatt
• Ettől kezdve rögzítheti a felvételeket, ha az ON/OFF kapcsoló a berendezésen
be van nyomva
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Figyelmeztetés: Soha ne irányítsa a berendezést a napra vagy annak környezetére
úgy, hogy Ön éppen a lencsébe tekint. A napra való tekintéssel károsíthatja látását,
vagy akár ideiglenes vakságot is okozhat.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések
megsértésével.
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