
POSLUŠANJE 
SKOZI ZID - 
PRO
Navodila za 
uporabo

   Glavne prednosti orodje:

 Lahko poslušate prek do 60cm širokem zidu
 Možnost povezave na registrirnem instrumentu za snemanje zvoka
 Do 2000x bo okrepila zvoka
 Omogoča slišati skozi stene iz betona, jekla, lesa, železo, stekla ali opeke



1.  Posebne značilnosti stroja

 Akumulator: 3,7V, Litija
 Obratovalni čas: približno 100 ur (ko poln akumulator)

 Štiri avdiofrekvenčno: A (1200Hz), B (800Hz), C (200Hz), D (prisluškovalno

 Oddaljeni zvoki pri uporabi z golimi sonde, pogostnost 100MHz)

 Občutljivost senzorji: -70db
 Največje mase: hr 20000x

 Lahko se uporablja za stene: vzdolžno, opeka, železo pregrad, 
lesenih pregrad, steklene stene (Windows)

Opomba:   višja je stopnja, bolje oddanega zvoka in obratno, kako se je 
pogostnost spodaj zvok je globlje.

2.  Z uporabo aparata

a)  Opis kontrol

 DC jack odprtina za polnjenje naprave

 Jack FM pristanišča za FM antena
 MIC jack luknjo za sondo povezava ali goli sond

 V Rec jack pristanišča za naprave za 
snemanje (npr. Naše

 Na VR-13)

 Jack luknjo ear izhoda za slušalke
 Levo kolo o prilagoditvi posameznih avdio frekvenc in D-

 Na desni strani kolo/izklop in obseg

b)    Armaturni plošči

 Prvi popolnoma odgovorna za priključitev na omrežje s priloženo kabel,
za vsaj 5 ur;

 Po obremenitvi priključite slušalke in sonde v ustrezno režo;
 Z desno tipko miške trackball preklopne naprave v smeri urinega kazalca, je led 

prikazovalnik;

 Previdno položite sonde na steno in nato nastaviti optimalno pogostost in D-in
Nato optimalno količino. Ko ustvarjate sonde na steni, ohraniti obseg nastavljen na 
minimum, sicer obstaja tveganje za okvare sluha;

 V primeru, da želiš komunicirati v sobi zapis v REC priključite tahografa;



 Če želite pripomoček za delovanje na največje občutljivosti in je lahko 
posnamete tudi zveni sorazmerno oddaljeni, priključite napravo dobavijo FM 
antena, magnetna palica sonde in levo kolo na položaj D, če A. Sonda je 
idealno. V to majhno luknjo ali razbitja v pregradno steno.

   Opozorilo:
- Brezplačno aparata je vedno v 5.4.1.3 stališče;
- Med prestrezanje, sonda položite na steno a je nikoli ne premikajte vzdolž 
površini stene. obstaja nevarnost poškodbe sluha in senzorji senzor;
- Kakovost prestrezanje odvisno od debeline in materialu iz katerega 
pregrade/steno preko katerega prestrezanje ni bil proizveden.

3.  Vsebina paketa

 Telo aparata
 FM antena

 Nastavek za polnjenje

 Sonda

 Aksialna sonde
 Slušalke
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