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Rady, tipy a triky

Výber vhodného odposluchového zariadenia.Nie je plo&scaron;tica, ako plo&scaron;tica! V¾dy si musíte najprv dobre
uvá¾it, èo vlastne chcete:
- Dlhodobo monitorova» záujmový priestor.
- Kráktodobo monitorova» záujmový priestor.
- Cielene zisti» jednu konkrétnu informáciu.1. Ak chcete dlhodobo monitorova» relatívne blízky priestor - doporuèujem
plo&scaron;ticu v predl¾ovaèke, zásuvke, alebo v rozdvojke. Zariadenia majú najlep&scaron;ie parametre, skutoène èistý
zvuk, sú vhodné na dlhodobú prevádzku (aj rok bez prestavky).
2. Ak chcete krátkodobo (cca. 7 dní) monitorova» priestor, kde nemáte mo¾nos» robi» nejaké zmeny (napr.
in&scaron;talova» predlzovaèku), doporuèujem SMD 0305. Pripája sa priamo na 9V batériu. Túto bateriu s
plo&scaron;ticou mô¾ete potom polo¾it v záujmovom priestore napr. na skriòu, za knihy v knihovnièke, za kvetináè s kvetmi,
pod gauè, atd.. Batéria vydr¾í cca 2 dni pri nepretr¾itej prevádzke. V ponuke je plastovy dr¾iak na &scaron;es» 1,5V
tu¾kových bateriek, kde je výstupné napätie 9 V, ale omnoho vy&scaron;&scaron;ia kapacita ( výdr¾ cca 4,5 dòa).
3. Ak chcete zisti» jednu konkrétnu informáciu, alebo ide o priestor relatívne ïaleký ( napr. iné mesto), ak nemáte toµko
èasu sedie» v dosahu klasickej plo&scaron;tice niekde v aute na parkovisku dlhé hodiny, alebo záujmovým priestorom je
auto, vtedy je vhodný na pou¾itie upravený mobil - tzv. GSM ODPOSLUCH.
Upravený mobil necháte polo¾ený (zabudnutý) v záujmonom priestore, a potom naò zavoláte. Ten bez zazvonenia
automaticky prevezme hovor, a Vy budete poèu» èo sa deje v miestnosti.
Hlavné výhody:
- Dosah - ak máte na svojom mobile aktivovaný roaming, dosah je prakticky neobmedzený. Klasické plo&scaron;tice
majú dosah 200-500m. Aj na dovolenke v Chorvátsku budete poèu», èo sa deje vo Va&scaron;ej firme.
- Operatívno» - mo¾nost pou¾itia v automobile. Pri pou¾ití klasickej plo&scaron;tice by ste museli stále jazdi» tesne za
"odpoèúvaným" autom.
- Nenápadnos» - Ak ho aj niekto nájde, je to len "zabudnutý a e&scaron;te ktonu nefunkèný telefón" nájdená
plo&scaron;tica sa vysvetµuje skutoène omnoho ta¾&scaron;ie.
- Minimálna &scaron;anca odhalenia detektormi. Plo&scaron;tice vysielajú nepretr¾ite, ak prejdem s detektorom celú
miestnost, plo&scaron;ticu nájdem. Mobil v pohotovostnom stave nie.
Hlavné nevýhody:
- Limitovaný èas hovoru - je dany stavom batérie
- Limitovaná kvalita zvuku - zvuk nieje taký èistý ako pri klasických plo&scaron;ticiach
- Vý&scaron;ka Va&scaron;eho telefónneho úètu
- Na èislo upraveného telefónu mô¾e zavola» ktokoµvek - treba ho dr¾a» v tajnosti Preèo nie je vhodné nastavi»
plo&scaron;ticu na pracovnú frekvenciu do 108 MHz?
- V pásme do 108 MHz sú veµmi nahusto rôzne rozhlasové stanice, ktoré mo¾u plo&scaron;ticu prekrýva», resp. jej dosah
znaène potláèa». Dosah sa mô¾e zní¾i» na niekoµko metrov!
- Je len otázka èasu, kým ju niekto odhalí ( náhodné ladenie rozhlasovej stanice u susedov, v aute pred domom, atï. v
dosahu odposluchového zariadenia )
- Ak sa vysielacia frekvencia plo&scaron;tice bude zhodova» s frekvenciou rozhlasovej stanice vo va&scaron;ej lokalite,
je odhalenie takmer isté (pri súèasnom zní¾ení dosahu, a kvality).
- Zariadenia, ktoré mali pracovnú frekvenciu do 108 MHz sú práve z týchto dôvodov vyradené z predaja.
Ako pripoji» kameru k PC?
Na pripojenie kamery k PC sa dá pou¾i» vaè&scaron;ina TV Tunerov.Tie mô¾u by» :
- externé-pripajajú sa cez USB, alebo do notebooku cez slot PCMCIA
- interné - sú to karty, ktoré sa vkladajú priamo zo zadu do pc.
V na&scaron;ej ponuke je viacero vhodných zariadení , ktoré majú výborné vlastnosti a príjemnú cenu.
Ka¾dá kamera z na&scaron;ej ponuky sa dá cez tieto zariadenia pripoji» k PC.
Súèas»ou balenia je aj softvér na ovládanie, prezeranie a nahrávanie videa. Då¾ka záznamu potom bude závisie» od
Vami zvolenej kvality ukladania a kapacity Va&scaron;eho HD v pc.

Ako pripoji» viac kamier k PC?Na pripojenie viacerých kamier k PC sa pou¾íva &scaron;peciálna grafická karta s
mo¾nos»ou pripojenia 4 a¾ 16 kamier.
Súèas»ou karty ja aj softvér na ovládanie v slovenskom a èeskom jazyku.
Nain&scaron;talovaním tejto karty do PC získate tzv. Video server, ktorý doká¾e:
- Nahráva» signál zo v&scaron;etkých 16 kamier súèasne
- Då¾ka záznamu aj niekoµko mesiacov
- ¥ahké prezeranie a vyhµadávanie v zázname pomocou èasovej a dátumovej osy
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- Mo¾nos» zadania tzv. Poplachových zón pre ka¾dú kameru zvlá&scaron;»
- Pri naru&scaron;ení poplachovej zóny, video server automaticky mo¾e posla» SMS, alebo obrázok z kamery ako MMS,
alebo e-mail
- K video serveru sa môzete pripoji» z akéhokoµvek miesta cez internet (pomocou mena a hesla) a sledova» zábery z
jednotlivých kamier.
Viac informácií nájdete v sekcii VIDEO SYSTÉM .
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