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Dálkový odposlech TN-02  
 

                         Návod k obsluze  

  

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
  

Kontakt na dodavatele:  

SHX Trading s.r.o. 

Hrusická 2616/3, Praha 4 

http://www.spyshops.cz/dalkovy-odposlech-basic/
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1. Popis produktu  
  

 

A: Mikrofon  G: Tlačítko pro přehrávání  

B: Parabolická anténa  H: Úprava přijímací 

frekvence  

C: Kukátko  I: Vstup pro sluchátka  

D: Zaostřovací objímka  J: Prostor pro vložení baterie 

E: ON/OFF tlačítko  L: Slot na microSD kartu 

F: Tlačítko pro nahrávání  M: Ochrana mikrofonu 

  

   

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  
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4. Hledáček  
  

 Přístroj používá osmi 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 slotem pro microSD kartu, která slouží pro ukládání 

pořízených nahrávek. 

▪ K aktivaci nahrávání stiskněte tlačítko pro nahrávání na pravé straně 

přístroje. Během nahrávání bude svítit červená dioda. K přehrání 

nahraného záznamu připojte dodávaná sluchátka a stiskněte tlačítko 

pro přehrávání. Nahrané zvuky uslyšíte ve sluchátkách. 

▪ Pokud opětovně stisknete tlačítko přehrávání, spustí se přehrávání 

další nahrávky. 

▪ Pokud podržíte tlačítko pro přehrávání alespoň 3 sekundy, všechny 

doposud nahrané zvuky se tím vymažou.  
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8. Nahrávání zvuku na externí zařízení  
  

▪ Vyjměte paměťovou kartu ze zařízení a připojte ji ke svému PC. 

▪ Karta se připojí jako klasický flash disk. 

▪ Následně je možné zobrazit pořízené nahrávky, případně s nimi dále 

pracovat. 

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.  

   

 

  

9. 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.  

 


