
 

 
 

Výkonná 6ti pásmová ruši čka s regulací výkonu 

Výkonná ruši čka je určená pro lokální rušení 
mobilních telefon ů (všechna běžně používaná 
pásma - GSM, DCS, 3G, LTE800), kompletní 
zarušení WiFi  (obě pásma WiFi 2,4 GHz  i 
WiFi 5 GHz ) a Bluetooth . 

Popis:  Každé z 6ti pásem má oddělenou regulaci 
výkonu  a možnost zapnutí / vypnutí  - indikované 
příslušnou zelenou LED. 

Kalibrace:  Zařízení je zkalibrováno  spektrálním 
analyzátorem a antény jsou pro každé pásmo 
individuáln ě nalad ěny. Zařízení ruší pouze 
v přesně daných frekven čních pásmech . Tím je zajištěn maximálně diskrétní provoz, 
protože nedochází k nežádoucímu rušení jiných zařízení v sousedství (TV, rozhlas apod.). 

Parametry: 

Pásmo GSM900:  výkon 3W (35 dBm)  
GSM1800 (DCS):  výkon 2W (33 dBm) 
UMTS (3G) 2100MHz výkon 2W (33 dBm) 
LTE800   výkon 3W (35 dBm) 
WiFi 2400 MHz  výkon 2W (33 dBm) 
WiFi 5200 MHz  výkon 1W (30 dBm) 

Napájení: síťový adapter AC 110/230V / DC 12V/8A; ve voze: kabel do cig. zapalovače 

Rozměry: 320 x 115 x 55 mm, hmotnost: 1,75 kg (bez antén) 

Komplet dodávky:  Rušička, 6ks polohovatelných laděných antén, síťový zdroj, kabel pro 
napájení do auta (z konektoru cigaretového zapalovače), návod. 

UPOZORNĚNÍ 

• Zařízení podléhá Obchodním podmínkám „Prodej ve zvlášt ním režimu“ na rubu 
tohoto návodu. 

• Při provozu musí být p řipojeny ke každé sekci lad ěné antény p říslušného 
označení. V případě absence nebo zám ěny antén hrozí poškození za řízení! 

• Použité SMA konektory mají spolehlivý kontakt ještě několik otáček před dotažením. 
Antény proto nedotahujte násilím , jen lehce dotáhněte rukou. 

• Podmínky provozu:  Zařízení je určeno pro provoz výhradn ě v suchém prost ředí při 
teplotě (0°C - 23°C) za podmínky dobrého odvodu tepla . Vyvarujte se provozu např. 
v přehřátém voze apod.! 

• Jakékoliv zásahy do za řízení jsou nep řípustné!  V případě poškození ochranné 
plomby zaniká záruka . 



 

 
 

Obchodní podmínky - PRODEJ VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU   

Produkty ozna čené "Prodej ve zvláštním režimu", NEJSOU ur čeny pro uvedení do 
provozu v ČR ve smyslu z. č. 22/1997 Sb. Tyto produkty, které jsou jinak po 
technické stránce pln ě funk ční, jsou dodávány výhradn ě pro studijní ú čely, jako 
technická zajímavost a jsou ur čeny k demontáži, p říp. pro export do t řetích zemí 
(mimo EU) event. pro použití v necivilním sektoru ( policejní složky apod.) . 

Některé takto označené produkty jsou z podstaty funkce radiovým vysílacím zařízením a 
pro svůj provoz tedy využívají frekvenční pásma, na kterých nelze tyto vysílače provozovat 
v ČR ani v rámci EU bez povolení Správce rádiového spektra. Tím je v ČR Český 
telekomunikační úřad, v jehož kompetenci je i udělování výjimek např. pro použití této 
techniky v necivilním sektoru - policií, armádou, Vězeňskou službu a pod. 

Další produkty, které jsou připojitelné k JTS (telefonní lince), síťovému rozvodu 230V nebo 
k PC, nemusí splňovat povinné technické požadavky a bezpečnostní standardy dle NV 
č.426/2000 Sb. a NV 616/2006 Sb., v platných zněních. 

Odběratel koupí produkt ů označených „Prodej ve zvláštním režimu“  čestně 
prohlašuje, že: 

• tato za řízení kupuje jako fyzická osoba podnikatel nebo jak o právnická 
osoba  a to výhradně za účelem analýzy funkce a rozebrání nebo za účelem 
prodeje do třetích zemí. 

• tato za řízení nebude v rámci celé EU uvád ět do provozu.  

Zákonné právo na záruku tímto však není nikterak dotčeno - na zařízení určená pro 
"Prodej ve zvláštním režimu" poskytuje dodavatel stejně jako na ostatní zařízení volně 
prodejná standardní záruku 24 měsíců ! 

Za případné porušení t ěchto Obchodních podmínek nenese dodavatel žádnou 
odpov ědnost . Výše uvedené omezení pro takto označená zařízení platí v ČR a v rámci 
celé EU. V jiných zemích podléhá případný provoz místní právní úpravě. 

Informace o produktech, příklady použití, příběhy z praxe a návody vztahujících se k 
zařízením uvedených v této kategorii, jsou pouze ilustrativní a slouží pro studijní účely a 
orientaci v této problematice. 


