GSM-safe III - prevence proti odposlechu telefonu
Návod k obsluze
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1. Obsah balení




Detektor
Speciální šroubováček
Manuál v AJ

2. Popis produktu

1 – Slot pro vložení detekovaného telefonu
2 – Signalizační dioda
3 – Páčka pro volbu detekčního módu
4 – Slot pro 2x baterie AAA

3. Začátek
GSM-safe III je speciální stojánek na odkládání mobilního telefonu, který detekuje jeho
neoprávněné spouštění, a v případě zaznamenání přenosu hlasového či datového
signálu okamžitě spustí integrovaný generátor bílého šumu, který útočníkovi znemožní
cokoliv slyšet.
Zařízení je vhodné pro detekci mobilního softwaru pro odposlouchávání telefonu.
Použití
A. Odšroubujte spodní kryt a vložte do zařízení 2x baterie AAA. Poté kryt opět
přišroubujte.
B. Páčkou zvolte mód.
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1 – Detektor i bílý šum je zapnutý
2 – Aktivní je pouze detektor

C. Vložte telefon do zařízení – tím se detektor automaticky zapne.
D. Jestliže zařízení nalezne zdroj bezdrátového signálu, který vyzařuje mobilní
telefon, rozsvítí se signalizační dioda a spustí se bílý šum (pokud je aktivován).
Typ signálu
CDMA850
GSM
3G
Bluetooth

Barva LED diody
Zelená
Červená
Oranžová
Modrá

E. Poté doporučujeme důkladně prohledat nainstalované aplikace v telefonu a
případně udělat tovární nastavení.

Pozn. Pokud se v místě, kde je zapnutý GSM safe vyskytuje více zdrojů signálu (wifi,
3G..), může docházek zkreslení měření.

4. Specifikace
Hmotnost zařízení
Rozsah frekvence
Výdrž
Baterie
Rozměry
Počet módů
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412g
900/1800, CDMA850, WCDMA2100
(3G, UMTS) frekvence
10-15dní
2xAAA
rozměry: 110 x 100 x 75 mm
2
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5. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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