
Generuje ultrazvukový šum.
Prehluší mikrofóny a ploštice.

Akustický šum vás ochráni pred

odpočúvaním cez stenu, cez

okno alebo treťou osobou.

Môžete nastaviť rôznu intenzitu
generovania ultrazvukového 
a akustického šumu.

Zaručí dokonale bezpečnú
schôdzku.

Rušičku môžete prenášať
kamkoľvek so sebou, vydrží 
až 4 hodiny prevádzky 
a dobijete ju ľahko napríklad 
v aute.

EO-2 PRO
PRENOSNÁ RUŠIČKA ODPOČÚVANIA

Nemožnosť odpočúvania cez
stenu, okno alebo treťou
stranou v okruhu 20 metrov. 

Ideálna na ochranu schôdzok
na cestách.

Rušičku môžete prenášať
kamkoľvek so sebou.

Rušička dokáže generovať nepočuteľný ultrazvukový šum.

Prehluší mikrofóny v okruhu 3 metrov. Ak však chcete

maximálnu ochranu, môžete použiť aj akustický šum. Kombinácia

týchto dvoch vrstiev ochrany zabraňuje akémukoľvek

odpočúvaniu. Rušička je preto ideálna pre tých, ktorí sa veľmi

často zúčastňujú stretnutí na cestách. Vďaka EO-2 PRO vás

počas hovoru nikto nebude odpočúvať. 

Prenosná rušička EO-2 PRO poskytuje dokonalú ochranu pred

všetkými typmi odpočúvania. Je ideálna, ak sa často

zúčastňujete stretnutí na cestách a chcete mať istotu, že vás

počas hovoru nikto nebude odpočúvať. Rušička je úplne

mobilná.



Digitálne a analógové diktafóny.

Diktafóny v mobilných telefónoch.

Laserové odpočúvanie na diaľku cez okná.

Vstavané a smerové mikrofóny.

Odpočúvanie cez stetoskop.

Návod na použitie
Prenosnú rušičku odpočúvania a ploštíc EO-2 PRO umiestnite 
do priestoru tak, aby ultrazvukový zdroj smeroval na rizikové miesto,
kde môže byť odpočúvacie zariadenie. Ak svojim hosťom dôverujete,
natočte prenosnú rušičku odpočúvania smerom od rokovacieho stola.
Hladinu akustického šumu nastavte tak, aby prípadné ploštice mimo
rokovacieho stola nemohli nahrať rozhovor. Dosah rušičky
odpočúvania je 3-20 metrov. Ultrazvukový generátor by mal smerovať
k najbližšej stene.

Generuje uchom nepočuteľný ultrazvukový šum, ktorý zahltí
mikrofóny v dosahu rušičky. Chráni pred odpočúvaním pomocou
mikrofónov, predovšetkým pred plošticami, ale aj pred záznamom
pomocou inteligentných telefónov alebo hodiniek. Generovaný
ultrazvukový šum nijako nenarušuje priebeh schôdzky a vaši partneri
rušičku ani nepostrehnú.

Jednoduché používanie
Prenosnú rušičku odpočúvania EO-2 PRO nemusíte konfigurovať ani
inštalovať. Jednoducho ju zapnete alebo vypnete pomocou spínača.
Samotnú intenzitu generovania šumu nastavíte pomocou úrovne
otočenia. Ak je rušička aktívna, spoznáte to podľa červeno
podsvieteného nápisu modelu EO-2.

Hmotnosť

820 g

Dosah
Akustický šum

Ultrazvuk

Intenzita ultrazvuk.
interferencie

21 × 128-132 dB 

Výkon akustického
rušenia

3W 

Rozmery zariadenia
15,5 cm × 15,5 cm

× 3,5 cm 

Akustický šum
Chráni pred odpočúvaním cez stenu pomocou stetoskopického
mikrofónu a dokonca zamedzí odpočúvaniu cez okenné tabule
pomocou laserového mikrofónu. Akustický šum poskytuje ďalšiu
úroveň ochrany pred odpočúvaním založeným na inej technológii ako
klasické mikrofóny. Chráni napríklad pred treťou osobou, ktorá by vás
mohla odpočúvať z diaľky. Akustický šum rôzne generuje hlasy, ktoré
si do rušičky môžete tiež nahrať. Tie potom prekrývajú samotný
rozhovor - sú teda počuteľné pre ostatných.

Funkcia ultrazvuku

EO-2 PRO

Vlastný hlas pre použitie akustického šumu si do rušičky nahráte
pomocou stlačenia tlačidla volume. Následne bude svietiť iba nápis EO-
2, ďalej podržte na niekoľko sekúnd tlačidlo zapnutia mikrofónu, kým
nezačne blikať modrá dióda, režim nahrávania je týmto zahájený.
Odporúčame viesť konverzáciu na bežnú tému aspoň 5 minút. Potom
tento záznam využije rušička odpočúvania a ploštíc na generovanie
náhodných slov, a tým účinne prekryje vašu konverzáciu. Akustický
šum je unikátny, nájdete ho vo všetkých našich EO rušičkách
odpočúvania.

Kapacita batérie

 4000 mAh 

Výdrž batérie

4-5 hodín 

do 30 metrov*

do 3 metrov*

Jack

3,5 mm**

**Pre lepší zvuk je možné pripojiť externý
reproduktor.

*Každé zariadenie môže mať individuálny rozsah.



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
alebo rozštiepenie predstavujú nebezpečie zasiahnutia
elektrickým prúdom a vznik 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.

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

Viac informácií nájdete tu:

Prosíme, 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

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.


