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Manuál: Odposlech klávesnice USB TopSpy Keylog Micro 

 

Nejdůležitější informace 

Defaultní heslo: KBS (klávesy podržte současně) 

Soubor se záznamy: LOG.TXT 

Opětovná aktivace: fyzicky odpojit a připojit 

Začínáme 

Zařízení Keylog nainstalujete připojením mezi klávesnici a počítač. Nejprve připojte Keylog do USB 

kabelu klávesnice nebo do bezdrátového vysílače, po té až do počítače nebo do USB hubu. Odposlech 

počítače můžete umístit i při zapnutém počítači. 

Monitorování klávesnice je ihned aktivní, v počítači se neobjeví indikace nového hardwaru. Zařízení 

nelze nalézt žádným antivirovým nebo antispywerovým programem. Keylog běží zcela autonomně 

bez žádného podpůrného softwaru, který by bylo třeba instalovat. 

Čtení získaných záznamů 

Vybírat data můžete přímo na sledovaném počítači nebo na kterémkoliv jiném s externí klávesnicí. 

Záznam stisknutých kláves je uložen do vnitřní paměti, která se nesmaže po odpojení z napájení 

z konektoru USB. 

Pro aktivaci do režimu čtení podržte současně 3 klávesy, které slouží jako přístupové heslo. 

Standardně nastavené heslo jsou klávesy „KBS“. Tyto klávesy si můžete změnit přes konfigurační 

soubor, viz individuální nastavení. 

Po stisknutí kláves přístupového kódu se do pár vteřin objeví v počítači nový hardware stejně, jako 

když připojíte běžný datový flash disk. Pozor, klávesnice je nyní odpojena a nereaguje. 

Získané záznamy naleznete v souboru „LOG.TXT“. Pro prohlížení záznamů slouží textový editor, např. 

program Poznámkový blok, který je součástí OS Windows. Soubor si můžete zkopírovat do jiného 

umístění, např. na flash disk. 

Pokud chcete stávající záznamy smazat, odstraňte dokument „LOG.TXT“ přímo z Keylogu. Po 

opětovném spuštění si zařízení samo vytvoří nový soubor. 

Vážený zákazníku, 

děkujeme za zakoupení našeho produktu Odposlech klávesnice USB TopSpy Keylog Micro. 

Protože se jedná o kvalitní výrobek, věříme, že s ním budete plně spokojeni. Pokud budete chtít 

s něčím poradit nebo se vyskytne neočekávaná situace, obraťte se na naši podporu. Kontaktní 

údaje naleznete na stránce www.topspy.cz/kontakty. 

Jestliže plánujete pořídit další podobný produkt, budeme rádi, když navštívíte opět stránku 

Odposlechy a špionážní technika TopSpy.cz na www.topspy.cz. 

Upozorňujeme, že používání našich produktů se řídí platnými právními zákony, před uvedením do 

provozu se seznamte se všemi právními předpisy. 

https://odposlechy.topspy.cz/produkt/odposlech-klavesnice-usb-topspy-keylog-micro
http://www.topspy.cz/kontakty
http://www.topspy.cz/
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Pro opětovné připojení klávesnice a zapnutí monitorování odeberte a připojte fyzicky Keylog. Jestliže 

používáte starší operační systém než Windows 7, doporučujeme disk nejprve vysunout disk 

softwarově přes volbu „Bezpečně odebrat hardware“, aby nedošlo k nechtěnému poškození dat. 

Speciální znaky 

V záznamech se objevují také speciální znaky, které jsou zobrazeny v hranatých závorkách. Zkratky 

znaků vysvětluje následující tabulka. 

 

Mezera - není zobrazována v hranatých závorkách 
[Pwr] - Power - vypnutí zařízení/počítače 
[Del] - Delete - mazání dopředu 
[Bck] - Backspace - mazání dozadu 
[Ent] - Enter 
[Esc] - Escape 
[Tab] - Tab 
[Cap] - Caps Lock 
[F1 - F12] - F1 až F12 
[Ctl] - Control 
[Alt] - Alt 
[Ins] - Insert 
[Hom] - Home 
[PUp] - Page Up 

[PDn] - Page Down 
[Win] - Win 
[Aps] - Apps 
[Prn] - Print Screen 
[End] - End 
[Scr] - Scroll Lock 
[Up] - Up - šipka nahoru 
[Dwn] - Down - šipka dolů 
[Lft] - Left - šipka doleva 
[Rgh] - Right - šipka doprava 
[Num] - Num Lock 
[znak + N] - znak na numerické části 
[Slp] - Sleep - uspání počítače 
[Wke] - Wake - probuzení počítače 

 

Individuální nastavení 

Keylog je od nás přednastaven na optimální provoz. Nastavení změníte upravením souboru 

„CONFIG.TXT“ viz následující tabulka. Další nastavení, kterým může běžný uživatel ohrozit plynulý 

chod zařízení, Vám poskytne naše podpora. 

 

Nastavení Příklad a hodnoty 

Vstupní heslo – 3 písmena Password=KBS 

Zobrazení speciálních znaků LogSpecialKeys=Full 
(Full, Medium, None) 

Vypnutí monitorování DisableLogging=No 
(Yes, No) 

Vypnutí individuálního jazyka DisableLayout=No 
(Yes, No) 

Šifrování dat – nastavením smažete všechna data Encryption=No 
(Yes, No) 

Nezobrazování znaků z myši (u bezdrátových setů) FrameFilter parameter: 
FrameFilter=226 
FrameFilter=242 
FrameFilter=250 
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Změna typu klávesnice 

Standardně je Keylog dodáván s nastavením běžné české klávesnice typu QWERTZ. Pokud chcete 

použít typ QWERTY nebo jiný jazyk, nahrajte do zařízení jiné rozvržení klávesnice – tzv. layout. 

V hlavním adresáři najdete balíček s názvem „USB_Layouts.ZIP“. Tento balíček rozbalte např. pomocí 

programu WinRAR. Ve složce s vybraným jazykem a typem rozvržení najdete soubor „layout.USB“, 

který zkopírujte do hlavního adresáře (tam, kde byl uložen soubor „USB_Layouts.ZIP“). Při dalším 

restartu zařízení je nové rozvržení klávesnice automaticky nastaveno. 

Podporované klávesnice 

Keylog pracuje na drtivé většině USB drátových i bezdrátových klávesnic. Výjimku tvoří Bluetooth 

klávesnice a klávesnice přímo v noteboocích, tedy ty druhy klávesnic, u kterých není fyzický kabel 

nebo vysílač. 

 

Vlastní poznámky: 

 


