
 MODEL:FD08                                                                     RF DETECTOR          

 صُتیسیگىالٍای  دٌی تا قاتلیت ومایش RF))ردیاب پیشرفتً تجٍیسات رادیُیی 

یکی اس خذیذتزیي ردیاتِای تدِیشات رادیْیی هخفی است کَ لاتل , ایي هذل ردیاب

دستگاٍ فْق هی تْاًذ در کطف ّ تؼییي هحل   کیفیت فْق الؼادٍ هی تاضذ حول ّ دارای

هاضیي  ّ ُوچٌیي  ,دفتز  ,کزدى فزستٌذٍ ُای رادیْیی پٌِاى کارگذاضتَ ضذٍ در خاًَ 

ّ سایز تدِیشات  (SPY CAMERA)خِت ضٌاسایی  دّرتیي ُای خاسْسی هخفی 

 . رادیْیی هْرد استفادٍ لزار گیزد 

. ْاًذ خستدْی کاهال حزفَ ای را در هحل هْرد ًظزضوا اًدام دُذردیاب فْق هی ت

ایي دستگاٍ تا خذیذتزى تکٌْلْژی ریش تزاضَ ُای ضذ ػولیاتی طزاحی ضذٍ است  ّ 

ایي ًوًَْ . هی تاضذ   GHz  0.6تا   MHz 50 دارای لاتلیت ضٌاسایی اهْاج اس 

ست کَ تزای ّاحذ ُای ٌُزی دارای هطخصات تاال ّ ّیژٍ گیِایی هٌحصزتَ فزدی  ا

 . گزاًتز استفادٍ هی ضْد

کارکردن تا ایه دستگاي تسیار آسان َ راحت تُدي تً وحُی کً کارتر ترای استفادي از 

 .   پیچیذي ای َیا حرفً ای ویاز وذارد آن تً ٌیچ اطالعات

 

 

 

 

      شىاسایی دقیق تجٍیسات رادیُیی

 

ِای صْتی را تا فاصلَ ای تیص لسیگٌا ًذ لادر ُا دستگاٍ ًْع  ایي .در تاسار دریافت کٌٌذُای صْتی تسیاری ّخْد دارد 

ػوال ُیچ کسی  ِایی کَهحل ی صْتی درُا  ًْع گیزًذٍایي خستدْی اها  . ذٌدریافت ّ رهش گطایی کٌ اس خْدضاىهتز 5اس 

یک ردیاب تا حساسیت فْق الؼادٍ است کَ هیتْاًذ توام سیگٌال ُای , اها هذل ردیاب فْق  .تی فایذٍ است,صحثت ًوی کٌذ 

ػالٍّ تز آى لادر است اًْاع اًتمال دٌُذٍ ُای  پٌِاى  تدِیشات .را کطف کٌذ   GHz  0.6تا   MHz 50 رادیْیی تیي 

 .رادیْیی  را حتی درهحل ُایی کَ ُیچ کس صحثت ًوی کٌذ کطف ّ ضٌاسایی ًوایذ
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پس اس کطف سیگٌال کارتز هی تْاًذ کلیذ ضٌاسایی سیگٌال 

                 A (Acoustic Display)رّی حالت( هطاتك تا ػکس رّتزّ)را

 .صْتی است یا خیزّ هطخص ًوایذ کَ آیا سیگٌال  تٌظین ًوایذ

 

  تجٍیسات پىٍان رادیُیییافته مىثع سیگىال     

هی تْاًٌذ اًْاع تدِیشات ( ردیاب ُا)تواهی گیزًذٍ ُای صْتی

پٌِاى رادیْیی ٌُّگاهی کَ کسی در حال صحثت ّخْد داضتَ تاضذ 

اها دلیماًوی تْاًٌذ تَ . هتزرا ًوایص دٌُذ 5را تا فاصلَ ای تیص اس 

 ضوا تگْیٌذ  کَ تذاًیذ تدِیشات پٌِاى رادیْیی کداست؟ 

سهاًی .ْم تٌظین کٌٌذٍ حساسیت استاها ردیاب فْق دارای یک ّل

هی تْاًیذ هیشاى حساسیت دستگاٍ  ,کَ در خستدْی سیگٌال ُستیذ 

را تَ تذریح کن ّکن کٌیذ ّ تَ ایي تزتیة تَ آراهی تَ یافتي هٌثغ 

 . سیگٌال تپزداسیذ 

 َاحذ جذاگاوً ومایش دٌىذي سیگىالٍای صُتی     

. اها ُیچ یک اس آًِا دارای سیستن ًوایطگز صْتی ًوی تاضٌذ .ضزکت ُای تسیاری ُستٌذ کَ ردیاب ُای تدِیشات رادیْیی تْلیذ هی کٌٌذ 

 . ضٌاسایی کٌٌذ MHz  566آًِا فمط هی تْاًٌذ سیگٌالِای رادیْیی را تا فزکاًس پاییي تز اس 

ضوا هی تْاًیذ تزای  ,پس اس کطف سیگٌال .  B A V))صْت ّ لزسش , صذا : د هذل ُطذاری تزای اًتخاب دار 3  ,دستگاٍ ردیاب فْق 

ٌُّگاهی کَ دستگاٍ تطخیص دُذ سیگٌال صْتی است ( .A)گْش دادى ّ چک کزدى سیگٌا ل دستگاٍ را رّی حالت صْت را تٌظین کٌیذ

 . ضزّع تَ اػالم صذا هی ًوایذ

 

 ی تجٍیسات رادیُیوً فقط یک ردیاب      

فمط یک ردیاب هٌاسة تزای کطف تدِیشات رادیْیی ,دستگاٍ فْق 

تا   MHz 50ًیست تلکَ دارای تْاًایی ػالی در داهٌَ فزکاًسی 

0.6GHz   است  کَ هی تْاًذ تواهی دّرتیي ُای خاسْسی تی سین

 . ّ سیگٌال ُای تلفي ُوزاٍ را کطف کٌذ 
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 ایستگاي ٌای رادیُیی وذارد سیگىالٍای تذاخلی تا     

تْاًایی خْتی در گیزًذگی سیگٌال ُای ( ردیاب ُا)دریافت کٌٌذ ُای رادیْیی

تٌاتزایي ضوا تسیاری اس تزًاهَ ُای ایستگاٍ رادیْیی را در .صْتی دارًذ 

ّ ایٌگًَْ تاّرهی کٌیذ کَ ضوا ( هی کٌیذکطف )طْل خستدْی خْد هی ضٌْیذ

سیگٌال هِوی دریافت کزدٍ ایذّ تَ ایي تزتیة خستدْی ضوا تا دردسز ّ 

پیچیذٍ گی ُوزاٍ هی ضْد ّضوا تَ راحتی سیگٌال هْرد ًظز خْد را گن  

 .خْاُیذ کزد

سیگٌال ُای ضثکَ ُای رادیْ را تا سیگٌال ُای , اها فزکاًس یاب فْق

اضتثاٍ ًوی گیزد ّ تا استفادٍ اس ایي فزکاًس یاب سیگٌال  تدِیشات رادیْیی

 .ُای رادیْیی ًوی تْاًذ تزای خستدْی ضوا هطکلی ایداد کٌذ

 

 

 

 ومایشگر وشان دٌىذي میسان کم شذن شارژ دستگاي   

 .هدِش تَ تاطزی لاتل ضارژهدذد هی تاضذ فْقفزکاًس یاب 

ضارژ ضذ فزکاًس یاب هی تْاًذ حذاکثز تَ  ٌُگاهی کَ تاطزی دستگاٍ کاهال

ٌُگاهی کَ ضارژ تاطزی .رّس  تَ صْرت هذاّم رّضي تاضذیک هذت 

دستگاٍ کن ضْد الهپی کَ خِت ًطاى دادى خالی ضذى تاطزی دستگاٍ است 

 .خِت دادى اخطار تَ کارتز لزهش رًگ هی ضْد
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 مشخصات دستگاي 

56 MHz - 6.0 GHz Detecting range 

L 14 x W 7 x T 2.5 cm Dimension 

about 200 g Weight 

● 12V DC 1A switching power adaptor Power 

● Built-in rechargeable battery pack 

● Beep alarm sound ● LED indication   Warning mode 

● Earphone silent 

detection 

● Vibration 

● Acoustic Display 

● Adjust detecting distance to find signal 

source 

Sensitivity Tuner 

● Eliminate the environment interference 

 

Up to 20 feets (beep) 

Up to 10 feets(acoustic)  

Detecting Distance 

Wireless Bug 

 

up to  8   feets(regular 10mW camera) 

up to  12 feets(regular 10mW camera) 

up to  35 feets 

 

2.4GHz Wireless camera 

1.2GHz Wireless camera 

2G Cellular phone 

 

 .مقذار فاصلً شىاسایی تجٍیسات رادیُیی َ تلفه ٌمراي متىاسة تا قذرت مىثع سیگىال متفاَت خُاٌذ تُد*
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