
Ruší všetky lokálne mobilné
siete a zabraňuje nahrávaniu
pomocou skrytých mobilných
telefónov, alebo nainštalovaných
modulov GSM.

Blokuje prevádzku na dvoch
najčastejšie používaných
frekvenciách Wi-Fi. Prenos
zvuku a videa pomocou kamier
Wi-Fi  je úplne zablokovaný.

Vďaka dodanému napájaciemu
káblu sa dá prevádzkovať 
a nabíjať priamo v aute.

EO-10
PRENOSNÁ RUŠIČKA SIGNÁLU

Prenosná rušička signálu EO-10 účinne chráni pred

odpočúvaním, zamedzuje sledovaniu pomocou GPS lokátora  

a zabraňuje uskutočňovaniu telefonických hovorov. 

Rušička je preto vhodný na použitie pri stretnutiach mimo

kancelárie, v aute alebo na služobnej ceste.

EO-10 je skvelá rušička pre všetkých, ktorí sa často musia

zúčastňovať služobných ciest a stretnutí mimo kancelárie. Vďaka

veľkej vstavanej batérii vydrží v prevádzke až 5 hodín a možno

ju používať a nabíjať priamo v aute pomocou priloženého

adaptéra do zapaľovača cigariet. Rušičku je možné
prepravovať kamkoľvek.

Blokuje pripojenie Wi-fi 
a Bluetooth.

Zaručuje bezpečné stretnutia
a zabraňuje úniku citlivých
údajov.

Chráni pred odpočúvaním
bezdrôtovým slúchadlom
vďaka blokácii Bluetooth.

Vie rušiť mobilné siete, lokátory GPS a siete Wi-Fi. Jej rozsah 

je 5-20 metrov. Rušička zaručuje úplne bezpečné stretnutia 

a zabraňuje úniku citlivých údajov. Zabraňuje tiež uskutočňovaniu

telefonických hovorov v situáciách, keď to nie je žiaduce.



Kanál Frekvencie

450 462-468 MHz

700/800/900 738-960 MHz

1800 1805-1880 MHz

2100 2110-2170 MHz

2600 2500-2690 MHz

3500 3400-3600 MHz

3700 3600-3800 MHz

Wi-Fi 2,4 GHz 2400-2500 MHz

Celková hmotnosť

240 g

Napätie

50-60 Hz 

Napájací zdroj

12 V

EO-10

Najmodernejšie materiály pre tú najlepšiu
ochranu súkromia
Prenosná rušička signálu EO-10 bola vyrobená na základe
najmodernejších technológií a návrhov. Originálne komponenty 
a integrované obvody sa starajú o stabilný vysoký výkon rušenia.
Povrch rušičky signálu bol ošetrený najpokročilejšími metódami proti
oxidácii. Šasi zo zliatiny hliníka spoločne so vstavaným ventilátorom
zaručí dlhotrvajúcu ochranu bez prehriatia. 

Jednoduché používanie
Prenosnú rušičku EO-10 nie je treba nijako zložito nastavovať. Jej
používanie a inštalácia je veľmi jednoduchá a intuitívna. Jednoducho
na produkt nainštalujete dodané antény, produkt zapnete a zvolíte,
ktoré frekvencie má rušička blokovať. Každú z frekvencií možno
zvlášť zapnúť aj vypnúť pre zvýšenie Vašej kontroly nad zariadením.
Každá z frekvencií má navyše vlastnú svetelnú diódu pre ešte väčšiu
prehľadnosť používania.

Rušička je kalibrovaná pre použitie na Slovensku a Európskej únii.
Pokiaľ si prajete frekvencie individuálne konfigurovať, neváhajte nás
kontaktovať. Produkt je predávaný vo zvláštnom režime. Viac
informácií nájdete v našich obchodných podmienkach.

Parametry

Veľkosť balenia

25x24x6,7 cm 

Ruší nasledujúce frekvencie:

Wi-Fi 5 GHz 5150-5350 MHz

GPS 1560-1620 MHz

Rozmery

14x4x8 cm
(bez antén) 



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 pateičnej 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.

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

Viac informácií nájdete tu:

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

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.


