
STronic URP GSM K+
URP GSM K+ är en professionell lyssnings enhet designad för långvarig standby-användning. Den är utrustad med

HQ-mikrofon och inbyggda batterier. URP GSM K+ är en kombination av 2 olika moduler, GSM-baserad avlyssning med
SIM-kort och ljudaktiverad inspelning. För att komma åt enhetens inspelningar måste du ansluta den till en PC och hämta
data.

VIKTIG:

● Enheten får endast laddas via den medföljande kabeln (snabbare laddning sker med den medföljande

adaptern)
● SIM-kortet får inte ha en PIN-kod.
● ENHETEN ÄR INTE VATTENTÄT.
● Det kan inte fungera när det laddas eller är anslutet till en PC.

Om batteriet är helt urladdat, startar laddningen 3 minuter efter att enheten anslutits till strömförsörjningen. Vi

rekommenderar att du formaterar batteriet innan du börjar använda enheten. Ladda enheten i minst 10 timmar och låt den
sedan laddas ur. Upprepa tre gånger. När enheten har formaterats, ladda den helst i 8 timmar.

Observera att mobiltäckning i området där enheten är placerad har stor inverkan på ljudkvaliteten. Om du inte kan ansluta

till enheten när du ringer den, ta ut SIM-kortet och ladda enheten i 8 timmar och sätt sedan i SIM-kortet i enheten igen.

Slår på GSM-avlyssning

● Öppna försiktigt SIM-kortplatsen.

● Sätt i ett SIM-kort (OBS: Du måste stänga av pin koden först).
● Stäng SIM-kortplatsen och vänta en timme.
● Ställ in ditt mobilnummer som huvudnummer via SMS. Skicka ett SMS 000#ditt telefonnummer# till

enhetsnummer (numret som hör till SIM-kortet). Till exempel, 000#9999999# om ditt mobilnummer är
9999999.

● Ring enhetens SIM-kort nummer.
● Enheten svarar på samtalet och det går sedan att avlyssna omgivningen.

SMS-KOMMANDO

● Ljudaktiverad lyssning: skicka ett SMS 333 till enhets numret. När omgivande ljudvolym överstiger 60dB

ringer enheten det förinställda huvudnumret.
● Vibrations Detekterings Larm via SMS: Skicka 666 till enhets numret. Den skickar ett SMS till

huvudnumret när vibration upptäcks.
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● Vibrations Detekterings Larm vid samtal: Skicka 777 till enhets numret. Den ringer upp huvudnumret när
vibrationer upptäcks.

● Plats: Skicka 999. Den skickar den aktuella platsen via SMS.
● Fabriksåterställning: Skicka 1122. Enheten kommer att återställas till fabriksinställningarna.
● Imei Check: Skicka Imei#. Den skickar ett SMS som visar enhetens IMEI-nummer.
● Starta om enheten: Skicka SYSRST#. Enheten kommer att startas om.
● LED på/av: Skicka LED#on för att slå på dioden. Skicka LED#off för att stänga av dioden.
● Inaktivera alla funktioner: Skicka 555 för att stänga av alla inställda funktioner utom aktivt lyssnande.

Slå på ljudinspelaren (endast ljudaktivering)
● Anslut enheten till datorn med USB-kabeln. Hitta enhets mappen och kör StealthTronic.exe.

● Ange aktuellt år, månad och dag. Till exempel: AAAA = 2023, MM = 01, DD = 31. Detta datum avser
31.01.2023. Klicka på Ställ in tid.

● Koppla bort enheten från datorn och tryck på knappen. Enheten börjar spela in om den upptäcker ljud.
● Om du vill hämta inspelningarna måste du först stänga av ljudinspelningen genom att trycka tillbaka

knappen, sedan kan du ansluta enheten till PC:n och hitta mappen för enhetens minne.
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