
Generuje vibroakustický šum,
čím vás chráni proti
odpočúvaniu.

Rôzne nastaviteľná intenzita

rušenia.

Je diskrétna a nenarušuje
priebeh schôdzky.

Nemusíte nič inštalovať,
jednoducho ju zapnete 
a položíte na okenný rám
alebo medzi okná. 

ANG-5W
VIBROAKUSTICKÝ GENERÁTOR NA
OKNO
Rušička odpočúvania kompaktných rozmerov určená do okna.

Dokonale vás ochráni hlavne pred laserovým mikrofónom.

Rušičku jednoducho položíte na okenný rám alebo priamo

medzi okná. Nemusíte sa o nič viac starať. Skvele vás ochráni

pred odpočúvaním cez okno.

Malá vibroakustická rušička odpočúvania, ktorá vás spoľahlivo

ochráni pred laserovým mikrofónom. 

Model ANG-5W sa jednoducho položí priamo na okenný rám

alebo sa inak pripevní na okno, aby zamedzil odpočúvaniu

pomocou laserového mikrofónu na diaľku. Rušičku môžete

jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládania. 

Výhodou sú jej kompaktné rozmery, takže rušičku môžete

ľubovoľne prenášať napríklad z kancelárie domov.

Rušička je počas rokovania
skrytá a neruší priebeh
rokovania.

Zariadenie s kompaktnými
rozmermi, ktoré môžete
prenášať kamkoľvek. 

Zaručí vám bezpečné 
a diskrétne rokovanie.



Výhodou tejto mini rušičky je, že ju nemusíte zložito inštalovať ani
konfigurovať. Ak ho chcete uviesť do prevádzky, postupujte takto.
zapnete ju, nastavíte požadovanú intenzitu generovania šumu 
a položíte ju na okenný rám. Veľmi ľahko sa používa, a navyše 
je skutočne flexibilná.

Hmotnosť

16 g

Rozsah
nastavenia

výstupnej úrovne

9 dB 

Interferenčné
spektrum šumu

400 Hz - 6,2 kHz 

Napájanie

Baterie CR2032 

Odber prúdu v
prevádzkovom

režime

95 mA 

ANG-5W

Vibroakustický šum
Rušička generuje vibroakustický šum, ktorý rozvibruje okenné tabule,
a vďaka tomu chráni pred odpočúvaním laserovým mikrofónom.
Môžete si byť istí starostlivou ochranou, ktorá zaručí, že dôveryhodné
informácie neuniknú do nesprávnych rúk. Intenzitu šumu môžete
ľubovoľne regulovať diaľkovým ovládaním.

Jednoduchá inštalácia

Návod na použitie
Používať vibroakustickú rušičku odpočúvania ANG-5W je jednoduché.
Najskôr do rušičky vložte batérie CR2032 a zapnite ju. Pomocou
diaľkového ovládania si ľahko nastavíte intenzitu šumu, rovnako 
tak rušičku môžete vypnúť alebo zapnúť. Keď rušička generuje
vibroakustický šum, svieti modrá LED dióda.

Parametre

Odber prúdu 
v pohotovostnom

režime

20 mA 

Balenie obsahuje

4 ks ANG-5W 
1.  Zapne vibroakustický šum s vysokým výkonom.

2. Zapne vibroakustický šum so stredným výkonom.

3. Zapne vibroakustický šum s nízkym výkonom.

4. Vypne zariadenie.

Funkcie tlačidiel

Poznámka: tlačidlá držte po dobu aspoň 4 sekúnd.

Úplne diskrétna
Naša malá rušička odpočúvania na okno je diskrétna a nijako
nenarušuje priebeh stretnutia. Partneri si rušičku na schôdzke 
ani nevšimnú a vy budete mať istotu, že vás nikto nemôže odpočúvať 
na diaľku laserovým odpočúvaním.



+420 774 429 006
sales@eo-security.com

Viac informácií nájdete tu:

Bezpečnostné informácie

V prípade, že je na výrobku vetrací otvor, tento otvor nesmie
byť blokovaný. 

Používajte iba určené príslušenstvo, ktoré dodáva výrobca.

Neklaďte zariadenie na iné elektronické zariadenie 
a neodkladajte ďalšie elektronické zariadenia na toto zariadenie.

Neprikladajte príliš blízko svojich uší. Zariadenie vysiela vysoké
frekvenčné zvuky, môžete si poškodiť váš sluch. Dlhodobé
používanie zariadenia pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť
poškodenie sluchu, preto vždy používajte iba v nevyhnutných
prípadoch a v primeranej hlasitosti.
a v patričnej hlasitosti.

Neporušujte žiadnym spôsobom napájací kábel. V prípade, 
že je napájací kábel mechanicky poškodený, prestaňte 
ho používať. Mechanicky poškodené káble, prasknutá izolácia 
či rozštiepenie predstavujú nebezpečie zasiahnutia elektrickým
prúdom a vzniku požiarov.

Prípadný servis zariadenia zverte kvalifikovanému personálu 
a nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.

Zariadenie je z horľavých materiálov, nikdy ho preto
nepribližujte k otvorenému ohňu.

Elektrická zástrčka musí zostať ľahko dostupná pre prípad
núdzového vypnutia. Zásuvky, kde je zariadenie zapojené,
nepreťažujte.

Najvyššiu možnú kvalitu rušenia dosiahnete vďaka funkcii
akustického šumu, ktorá Vám umožní nahrať vlastný hlas a prekryť
ním Vašu konverzáciu. Nahratý hlas je potom náhodne generovaný 
a vytvára tak zvukovú bariéru proti odpočúvaniu stetoskopickým
mikrofónom alebo laserovým odpočúvacím zariadením. Navyše
chráni aj pred najmodernejšími metódami forenzného čistenia
hlasového záznamu.

Hoci zariadenie nezaručuje 100% účinnosť zahlušenia, prevyšuje
konkurenčné riešenia. Vďaka svojej konfigurácii zaručuje vysokú
účinnosť pri strete s mikrofónmi na zariadeniach ako diktafóny,
odpočúvacie zariadenia a seizmické mikrofóny, mikrofóny 
na počítačoch, headsetoch, kamerách a mobilných telefónoch.

Ak je súčasťou zariadenia batéria, nevystavujte ju nadmernému

teplu, ohňu atď., pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu tiež

nevystavujte vysokým nadmorským výškam alebo nízkemu tlaku

vzduchu. Vždy používajte batérie odporúčané výrobcom, nesprávny

typ môže narušiť správne fungovanie výrobku.

Prosím dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
Vyhnite sa kontaktu s vodou a priestorom s vysokou vlhkosťou.
Zariadenie by nemalo byť vystavené vode, a to ako kvapkajúcej,
tak striekajúcej. Na čistenie výrobku používajte iba suché
materiály. Zariadenie chráňte tiež pred dažďom.
Zariadenie nepoužívajte v extrémnych teplotách, odporúčame
používať v prostredí s teplotou medzi 0° a 45°. Neinštalujte
zariadenie v blízkosti zdrojov tepla. 

Vyhnite sa kontaktu s časťami, ktoré sú určené na vedenie
elektrického prúdu. Žiadnym spôsobom neodstraňujte kryt ani
obal výrobku, pretože sa tak vystavujete riziku úrazu
elektrickým prúdom.

Uistite sa, že napájacie napätie odpovedá napätiu uvedenému 
v dokumentácii.

Pri využívaní ultrazvukového generátora k zahlušeniu mikrofónov 
v blízkom okolí vyvstávajú určité obmedzenia, ktoré vyplývajú 
z fyzikálnych zákonov. Konštrukcie niektorých mikrofónov 
sú náchylnejšie k zahlušeniu než iné - efektivita sa tak môže líšiť
podľa typu mikrofónu. Maximálny efektívny dosah generátora 
tak môže v závislosti na tom kolísať i niekoľkonásobne. 
Naviac sa generovaný ultrazvuk odráža od povrchu a nie je schopný
prejsť väčšinou materiálov do prílišnej hĺbky. Z toho dôvodu 
sa odporúča použiť dostatočné množstvo zariadení a následne 
ich vhodne rozmiestniť v danej miestnosti tak, aby bolo čo najlepšie
zaistené súkromie pri rokovaniach a stretnutiach.

Dôležité


