
Ultrazvukový šum účinne chráni
proti odpočúvaniu, ale zároveň
nijako nenarušuje priebeh
stretnutia, rušička je úplne
diskrétna.

Ultrazvukový šum spoľahlivo

zahltí mikrofóny v dosahu 

až 7 metrov, ochráni vás pred

odpočúvaním a plošticami.

Generátor akustického šumu vie
zároveň efektívne prekryť vašu
konverzáciu, takže vás nebude
nikto odpočúvať stetoskopickým
alebo laserovým mikrofónom.

Rušička odpočúvania dokáže
generovať ako akustický šum
váš vlastný hlas.

Môžete si nastaviť intenzitu 
aj režim rušenia odpočúvania.

EO-3 MAX
DISKRÉTNA RUŠIČKA ODPOČÚVANIA

Naozaj diskrétna rušička odpočúvania a ploštíc EO-3 MAX 

v podobe veľkého reproduktora. Práve vďaka tomuto

maskovaniu nebude mať nikto podozrenie, že sa jedná 

o rušičku odpočúvania a vaše stretnutia budú prebiehať úplne

nerušene. 

Diskrétna a zároveň veľmi účinná rušička odpočúvania 

a ploštíc. Dizajn rušičky odpočúvania EO-3 MAX nijako

nenarušuje schôdzku, pretože vyzerá ako klasický reproduktor.

Pritom vás ale efektívne chráni pred tým, aby nedošlo k úniku

informácií. 

Rušička odpočúvania EO-3 MAX chráni až do vzdialenosti 7-50

metrov, teda najďalej z našich rušičiek odpočúvania. Kombinuje

ultrazvukový šum, ktorý zahltí mikrofóny odpočúvacích

zariadení v okolí, spolu s akustickým šumom. Táto kombinácia

prináša najmodernejšiu a najlepšiu možnú ochranu pred

odpočúvaním. Výhodou tiež je, že si môžete do akustického

šumu nahrať vlastný hlas, ktorý potom bude rušička generovať

pre prehlušenie vašej konverzácie.

Kombinácia akustického 
a ultrazvukového šumu
poskytuje najlepšiu ochranu
proti odpočúvaniu.

Rušička úplne zahltí
mikrofóny.

Zaručí bezpečné a diskrétne
rokovanie.



Digitálne a analógové diktafóny.

Diktafóny v mobilných telefónoch.

Laserové odpočúvanie na diaľku cez okná.

Vstavané a smerové mikrofóny.

Odpočúvanie cez stetoskop.

Návod na použitie
Diskrétnu rušičku odpočúvania EO-3 MAX umiestnite tam, kde
očakávate odpočúvanie. Jednoducho ju pripojíte do elektriny, následne
ju môžete zapnúť a nastaviť intenzitu ultrazvukového šumu, rovnako
tiež prepínať medzi rôznymi režimami. Rušička odpočúvania vyzerá
ako bežný reproduktor, je preto vhodné umiestniť ju napríklad do rohu
miestnosti. Dosah rušičky, ktorý je až 7 metrov vás spoľahlivo ochráni
pred únikom informácií prostredníctvom odpočúvania:

Ochrana pomocou ultrazvukového šumu je veľmi spoľahlivá a chráni
proti väčšine odpočúvacích zariadení a ploštíc. Efektívne totiž svojím
ultrazvukom zahltí mikrofóny v dosahu až 7 metrov, takže prípadný
záznam vašej konverzácie bude úplne nepoužiteľný. Mikrofóny 
sú najčastejším prostriedkom, ktorý sa môže použiť pre zaznamenanie
vašej konverzácie, nájdete ho v odpočúvaniach, plošticiach, ale aj 
v smartfónoch alebo hodinkách. Vďaka vzniknutej ultrazvukovej
bariére nebude schopný mikrofón vašu konverzáciu zaznamenať.
Výhodou je, že ultrazvukový šum je uchom nepočuteľný, takže
nenarušuje priebeh stretnutia a je úplne diskrétny.

Jednoduché používanie
Používať našu diskrétnu rušičku EO-3 MAX je jednjoduché. Stačí 
ju umiestniť tam, kde očakávate odpočúvanie. Pamätajte, že účinná
vzdialenosť, v ktorej rušička ochráni vašu konverzáciu, je maximálne 
7 metrov pri použití ultrazvuku, u akustického šumu sa jedná 
až o vzdialenosť 50 metrov. Nemusíte ani nič zložito konfigurovať.
Jednoducho rušičku odpočúvania zapojíte do elektriny a ovládate 
ju pomocou niekoľkých tlačidiel alebo diaľkovým ovládaním. 

Dosah
Akustický šum

Ultrazvuk

Intenzita
ultrazvukovej
interferencie

59 × 128-132 dB 

Výkon akustického
rušenia

3W 

Rozmery zariadenia

19 cm × 113 cm 
× 19 cm 

A: Tichý ultrazvuk – potláča vysokokvalitné hlasové záznamníky.

B: Vypnuté zariadenie – ochrana je vypnutá. 

C: Ultrazvuk a tichý akustický šum – je hlavným prevádzkovým
režimom, pri ktorom sa dá komfortne rokovať a ktorý Vás ochráni
pred všetkými typmi odpočúvacích zariadení. 

D: Ultrazvuk a hlasitý akustický šum – režim maximálnej
ochrany používaný v prípade, keď potrebujete plne ochrániť
informácie za cenu zníženia komfortu pri rokovaní.

Akustický šum
Akustický šum chráni predovšetkým proti laserovému 
a stetoskopickému mikrofónu. Akustický šum vás preto ľahko ochráni
pred odpočúvaním cez okennú tabuľu, cez stenu, alebo tiež treťou
osobou z diaľky. Na rozdiel od ultrazvukovému šumu je akustický šum
počuteľný bežným uchom. Funguje tak, že náhodným generovaním
slov prekrýva vašu konverzáciu. Ako akustický šum si dokonca
môžete do rušičky odpočúvania nahrať vlastný hlas.

Funkcia ultrazvuku

EO-3 MAX

Ak potrebujete do rušičky odpočúvania EO-3 MAX nahrať vlastné
hlasy pre generovanie akustického šumu, stlačte na 5 sekúnd ovládač
hlasitosti. Následne začne blikať LED dióda nad ovládačom. Počas
blikania diódy nahovorte akýkoľvek text po dobu aspoň 3 minút.
Potom opäť stlačte tlačidlo hlasitosti a nahrávanie skončí, LED dióda
prestane blikať. Týmto je všetko pripravené na použitie.

do 30 metrov*

do 5 metrov*

Jack

3,5 mm**

**Pre lepší zvuk je možné pripojiť externý
reproduktor.

*Každé zariadenie môže mať individuálny rozsah.



Bezpečnostné informácie

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

Viac informácií nájdete tu:

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 požiaru.

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.

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


