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Studentský set PROFI  

 

Návod k obsluze 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Hlavní výhody přístroje:  

• Set umožňuje oboustrannou komunikaci   

• Dokonalé maskování  

• Umožňuje přenos zvuku a obrazu   

http://www.spyshops.cz/studentsky-set-profi/
http://www.spyshops.cz/studentsky-set-profi/
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1. Specifikace produktu   

Studentský set PROFI umožňuje vašemu rádci, aby na svém notebooku viděl přímo do 

vašeho testu a díky mikrosluchátku vám může následně zcela tajně radit. Tento set je 

snem každého studenta a je vhodný pro ústní i písemné zkoušky.  

  

Funkce:  

• přenos obrazu z knoflíkové kamery na vzdálenost až 100 metrů (v ideálních 

podmínkách)  

• umožňuje skrytou nápovědu pomocí mikrosluchátka  

Obsah setu:  

• mikrosluchátko + indukční smyčka  

• kamera v knoflíku  

• bezdrátový 200mW vysílač a přijímač  

• digitalizační TV karta pro příjem signálu na notebooku  

  

  

2. Návod na zprovoznění knoflíkové kamery  

  

  

  

http://www.spyshops.cz/?page=term&id=7
http://www.spyshops.cz/?page=term&id=7
http://www.spyshops.cz/?page=term&id=7
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1. Adaptér pro nabíjení vysílače  

2. Zdroj pro napájení přijímače  

3. Anténa přijímače  

4. Cinchové kabely pro propojení digitalizační karty s přijímačem  

5. Přijímač  

6. Vysílač  

7. Kamera v knoflíku  

  

• Nejdříve je nutné do počítače nainstalovat program podporující digitalizační TV 

kartu k zobrazení obrazu z knoflíkové kamery. Instalace programu je detailně 

popsaná v bodě 2.1.  

• Poté uchopte vysílač (černá krabička) a našroubujte na něj anténu a připojte kameru. 

Vysílač se zapíná boční páčkou ON/OFF, v poloze ON svítí zelená dioda. Nabíjí se 

zhruba 2-3 hodiny pomocí přiloženého adaptéru. Poté vydrží cca 2 hodiny 

kontinuálně vysílat. Kamera se dá točením knoflíku zaostřit.  

• Dále vezměte přijímač (béžová krabička), našroubujte na něj anténu a připojte ho do 

zásuvky, vysílač musí být během provozu zapojen, při zapojení svítí červená dioda.  

• Poté digitalizační kartu zasuňte do USB slotu v počítači. Do vyčnívajících kabelů 

připojte barvu na barvu cinchové konektory a zapojte je stejným způsobem do 

přijímače.  

• Takto je set propojen. Zásadní je vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem, pokud 

jsou příliš daleko od sebe, přijímač nezachytí vyslaný signál. V zástavbě se tato 

vzdálenost pohybuje okolo 40-50 m, avšak vždy záleží na konkrétních podmínkách.  

  

2.1 Instalace programu pro zobrazení videa  

Pro zobrazení videa ve Vašem PC základně dodáváme na přiloženém CD program 

Honestech nebo CyberLink Power Director 10. Tyto programy umožňují zobrazení 

obrazu v reálném čase, jeho nahrávání či utváření screenshotu.  

  

Návod k instalaci programu Honestech  
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Nainstalujte přiložené CD. Spusťte program Honestech. Zobrazí se vám okno s ovládacím 

panelem. V okně uvidíte záběry z webkamery (pokud máte). Na dolní části panelu 

klikněte na settings (ikona klíče) a poté vlevo nahoře na záložku video settings. V pravé 

části klikněte na video capture source a vyberte možnost odpovídající digitalizační kartě. 

Potvrďte OK a v okně se zobrazí záznam z kamery. Program nabízí možnost nahrávání a 

fotografování. Nahrávání zahájíte kliknutím na rec, vyfocení provedete kliknutím na 

ikonu fotoaparátu vedle ikony settings. Doporučujeme nejdříve zapojit digitalizační a 

kartu a až poté spustit program.  

  

Návod k instalaci programu CyberLink Power Director 10  

Nainstalujte drivery (oranžové CD), poté nainstalujte vlastní program (modré CD).  

Spusťte program CyberLink PowerDirector 10. Z možných modů vyberte Full Feature 

Editor. Nyní se vám otevřelo okno s různými možnostmi. Vlevo nahoře klikněte na 

záložku Capture a následně pod ní na obrázek TV (Capture from TV signal). V tuto chvíli 

se v okně v levé části objeví obraz, který zabírá kamera.  

  

3. Návod na zprovoznění mikrosluchátka  

3.1 Zapojení  

  

a) Indukční smyčku si dejte kolem krku, zapojte ji do mobilního telefonu či MP3 

přehrávače a zapněte pomocí tlačítka na smyčce (ON/OFF).  

b) Vložte baterii do sluchátka (to, že je baterie správně vložena zjistíte podle toho, že 

ve sluchátku uslyšíte slabý šum)  

c) Nyní už stačí jen zavolat vašemu partnerovi a ve sluchátku vše uslyšíte  

d) Hlasitost zvuku leze regulovat kolečkem na smyčce, případně na telefonu.   



SHX trading s.r.o  Stránka 5  

  

  

  

  

3.2 Řešení nejběžnějších problémů  

Všechny sluchátka před expedicí testujeme, takže je velice nepravděpodobné, že by 

sluchátko, které jste obdrželi bylo vadné. Pokud nastane nějaký problém, tak si 

přečtěte nejběžnější problémy a jejich řešení, viz. níže.  

    

 Ve sluchátku není nic slyšet (ani šum)  

1) pravděpodobně jste vložili baterii špatným směrem. Zkuste baterii ve sluchátku 

otočit. Pokud to nepomůže tak  

2) je pravděpodobně baterie vybitá. Zkuste vyměnit baterii za novou.  

   

  

 Ve sluchátku je sice něco slyšet, ale zvuk je příliš slabý  

1) pravděpodobně je indukční smyčka moc daleko od sluchátka. Dejte si indukční 

smyčku kolem krku a vyzkoušejte znovu. Pokud to nepomůže tak  

2) váš mobilní telefon pravděpodobně není kompatibilní se sluchátkem. 

Vyzkoušejte sluchátko na jiném telefonu, pokud to nepomůže tak  

3) je možné, že se dovnitř sluchátka zanesla nečistota z vašeho ucha, která mohla 

ucpat reproduktor. Zkontrolujte tedy, zda není reproduktor ucpaný a případně ho 

uvolněte.  

    

 Zvuk ve sluchátku je slyšet dobře, ale mikrofon nefunguje  

 Váš mobilní telefon pravděpodobně nepodporuje přídavný mikrofon. Vyzkoušejte 

sluchátko na jiném telefonu.  

  

 Ve sluchátku je slyšet jenom nepříjemný pískot  

 Baterie ve sluchátku je téměř vybitá. Vyměňte baterii.  
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Upozornění:   

Přístroj nikdy nenabíjejte v zapnutém stavu  

Vysílač nikdy neumisťujte na holé tělo. Vždy používejte dodávaný klip na opasek, 

případně náprsní kapsu od saka.  

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené např. popálením, či použitím 

přístroje v rozporu s platnými zákony, či předpisy konkrétní instituce.  

  

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci Skrytá komunikace.  

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.  

 

http://www.spyshops.cz/skryta-komunikace/
http://www.spyshops.cz/skryta-komunikace/
http://www.spyshops.cz/skryta-komunikace/

