
ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

GSM SPIONBUGG

Förberedelse:
1. Skaffa ett vanligt abonnemang eller kontakta nano sim-kort. SIM-kortet måste ha ett eget nummer och måste fungera i

vilken mobiltelefon som helst. Observera att datasim,tvilling sim eller M2M sim kan INTE används i enheten. Väljer du ett

kontant sim kort måste du fylla på saldo och datatrafik så att sim kortet kan användas för röst och 4G i vilken mobiltelefon

som helst. Observera att sim kortet måste stödja GSM G2-nätverket. De flesta röst-SIM-kort stöder GSM 2G.

2. Sätt i SIM-kortet i en mobiltelefon och kontrollera att du kan ringa och skicka SMS. Numret får inte döljas. Det betyder att

SIM-kortet skickar numret när det ringer.

3. Stäng av pin koden till sim kortet genom att gå till säkerhetsinställningen i mobilen och avaktivera pin koden. Det betyder att

mobilen inte ska be om pin koden när mobiltelefonen startas om.
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4. Ladda enheten genom att ansluta den till en USB-port på en dator eller till en 5V/2A mobilladdare via den medföljande

laddningskabeln. Batteriindikatorn lyser rött när den får ström. Låt enheten vara laddad i minst 5 timmar.

5. Öppna locket och sätt in nano-sim-kortet i porten som visas på bilderna. Stäng locket igen (Det är bäst att installera sim

kortet på ett fritt område utanför).

6. Tryck och håll ned ON/OFF-knappen tills du ser de tre lysdioderna slås på (du släpper knappen snart lysdioderna sätter på).

7. Vänta ca. i 10 minuter, sedan måste du ställa in ditt mobilnummer som admin nummer i enheten så att du skickar en

SMS-kod från din mobiltelefon till numret som hör till SIM-kortet. SMS-koden är t.ex 000#99999999# om ditt mobilnummer

till exempel är 99999999. Tänk på att du måste skriva ditt mobilnummer mellan de två # utan mellanslag i SMS-koden.

Enheten måste skicka tillbaka ett SMS som bekräftar att ditt mobilnummer har ställts in som administratör. Om enheten inte

skickar tillbaka sms, kontrollera att SIM-kortet är korrekt installerat eller att enheten är påslagen.

8. Nu kan du ringa enheten från ditt mobilnummer.

9. Enheten har en så kallad "Call-Back"-funktion. Om det finns ljud ringer enheten upp dig. Skicka SMS-koden 333 till enheten

för att aktivera Call-Back. Om du vill avaktivera Call-Back, skicka SMS-koden 555.

10. Om du vill kontrollera om enheten är på, skicka sms-koden imei# då måste enheten skicka ett SMS tillbaka som visar

15-siffriga IMEI-nummer. Om enheten inte svarar har enheten tagit slut och måste laddas om.

11. Du kan stänga av indikatorlamporna genom att skicka SMS-koden LED#off. För att slå på indikatorlamporna, skicka

SMS-koden LED#on

12. Om du vill ha en längre batteritid, stäng av indikatorlamporna genom att skicka SMS-koden LED#off, eller anslut enheten till

permanent ström med en powerbank.

Spårning: SIM-kortet måste ha datatrafik på minst 1 GB per månad för att fungera för spårning. För spårningsfunktionen måste du
ställa in APN genom att skicka SMS-kommandot APN #APN name# till numret som hör till SIM-kortet. Till exempel APN #Telenor#, om
SIM-kortet tillhör Telenor. Olika telekomoperatörer har olika APN-namn. Om du är osäker, fråga teleoperatören som levererade
SIM-kortet. Ladda ner 360GPS-appen från App Store eller Google Play, och logga in via IMEI-numret (Skicka SMS-koden imei# till
enheten, så får du IMEI-numret på SMS) och lösenordet 123456. IMEI-numret är också på dekalen inuti enheten.

Om du inte använder produkten för spårning är det bättre att stänga av GPS-funktionen för att spara batteri. Gå in i appen under
kontroll, välj Ställ in viloläge och stäng av GPS.

Återställa:Om du ska ändra ditt admin nummer måste du skicka SMS-koden för att sätta upp ett nytt admin nummer.

Felsökning: Du kan inte ringa enheten.
Skicka sms imei# till enheten för att kontrollera om enheten är på. Enheten ska svara med sitt 15-siffriga IMEI-nummer. Om enheten
inte svarar efter 15 minuter kan det vara något av följande:
Enheten är avstängd: Tryck på strömknappen för att slå på enheten.
Enheten laddas inte: Anslut enheten till en mobilladdare. Slå på enheten igen efter laddning.
SIM-kortet är inte korrekt installerat:Se bilderna ovan.
PIN-koden på SIM-kortet är inte avaktiverad: Sätt in sim kortet i en mobiltelefon och avaktivera pin koden.
Fel sim kort: Använd endast röst-sim-kort för mobiltelefoner utan dolda nummer. SIM-kortet ska kunna användas i vilken
mobiltelefon som helst, och kan ringa och skicka SMS. Twin sim kan inte användas. Fyll på med saldo, om kortet är ett kontant
SIM-kort.


