
 

 

Odposlech přes zeď HY-919 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na dodavatele: 

SHX Trading s.r.o. 

Hrusická 2616/3 

Praha 4   140 00 



1. Představení přístroje 

 

 

 

1. ON/OFF + Regulace hlasitosti 6. Hlava senzoru / mikrofon 

2. Indikátor nabití  

3. Indikátor zapnutí  

4. Jack pro nabíjení  

5. Jack pro sluchátka  

 

 

 

 

 



2. Zprovoznění přístroje  

• Nabijte odposlech pomocí přiloženého USB kabelu. Kabel zapojte na jedné 

straně do odposlechu, do vstupu 4. Na druhé straně zapojte kabel do USB 

napájecího adaptéru a následně nabíječku zapojte do zásuvky. 

 

• Odposlech nabíjejte zhruba 2 hodiny (pokud ho necháte v zásuvce déle, 

nevadí to). V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka, po dokončení 

nabíjení bude svítí zeleně. 

 

• Zapojte sluchátka do odposlechu (do vstupu 5) 

 

• Otočte otočným knoflíkem na odposlechu zleva doprava. Ve chvíli, kdy 

v knoflíku cvakne a rozsvítí se modrá kontrolka, je odposlech zapnutý. 

Otočný knoflík slouží také jako zesilovač zvuku. Čím více směrem doprava 

tedy knoflík otočíte, tím větší bude zesílení. 

 

• Přiložte odposlech na zeď, či dveře stranou, na které je hlava senzoru tak 

aby celý jeho obvod dolehl na povrch. Tím že přitlačíte odposlech na zeď 

se stlačí jeho senzor a zvuky se přenesou do sluchátek. 

 

  

3. Několik rad pro správné fungování přístroje  

• Během poslechu držte odposlech nehybně ve stejné pozici. Pokud během 

poslechu pohnete s odposlechem, tak tím způsobíte hluk, přímo u senzoru. 

Tento hluk se mnohokrát znásobí v odposlechu a do sluchátek vám tak 

projde velmi hlasitý zvuk, což nemusí být příjemné. 

 

• Odposlech je vhodný pro poslech skrz dřevěné, železné, skleněné, 

betonové či cihlové stěny. Čím je stěna tlustší, tím jsou zvuky hůře slyšet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky. 

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 jiná forma 

šíření musí být se souhlasem této společnosti. 

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí 

výše uvedených údajů. 


