ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

GSM SPY BUG - RUMSAVLYSSNING / SPÅRNING

Förberedelse:
1. Skaffa ett vanligt mobiltelefon nano sim-kort. SIM-kortet måste ha ett eget nummer och måste fungera i vilken mobiltelefon
som helst. Observera att datasim, twin sim eller M2M sim INTE kan användas 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-nätverk. De flesta sim-kort stöder GSM G2-nätverk om landet har 2G GSM-nät.
2. Sätt in sim kortet i en mobiltelefon och kontrollera att du kan ringa och skicka SMS. Numret ska inte döljas. Ta bort pin koden
på sim kortet genom att sätta in sim kortet i en mobiltelefon och gå till säkerhetsinställningen i mobilen och ta bort
PIN-kontroll. Det gör att mobilen inte behöver be om pinkoden när mobilen startas om.
3. Öppna locket och sätt in nano-sim-kortet i porten som visas på bilderna. Stäng locket igen.
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4.

Ladda batteriet genom att ansluta enheten till en USB-port på en dator eller en 5V/ 2A mobilladdare via den medföljande
laddningskabeln. Indikatorlampan lyser när enheten laddas. Efter några minuter slocknar indikatorlampan (blått och gult).
Lämna enheten på laddning i minst 4 timmar.
5. Koppla bort enheten från strömmen och kontrollera om den gula lampan blinkar. Om den gula lampan är släckt eller inte
blinkar, flytta enheten något. Om den gula indikatorlampan fortfarande är släckt, skicka sms-kommandot imei #. Om
enheten inte svarar, tryck och håll in ON/OFF-knappen tills du ser de tre lysdioderna tänds (du bör släppa knappen så snart
lysdioderna tänds).
6. Vänta ca. 5 minuter och skicka SMS-kommandot "imei #", så svarar enheten med sitt 15-siffriga IMEI-nummer. Om enheten
inte svarar, kontrollera om enheten är på eller om SIM-kortet är korrekt isatt.
Inställning för avlyssning:
1. Ange ditt eget nummer som administrations nummer. Skicka sms-kommandot 000 # ditt-eget-nummer #. Ändra
ditt-eget-nummer i kommandot med ditt eget mobilnummer. Till exempel: 000 # 99999999 #, om ditt mobilnummer är
99999999. Vänta tills enheten svarar.
2. Du kan nu ringa upp enheten och höra.
3. För att stänga av enheten, tryck och håll in ON/OFF-knappen tills de tre lysdioderna tänds och släcks omedelbart.
Notifiering Funktionen angående avlyssning: När enheten är på och du kan ringa och lyssna kan du ställa in dessa varning
funktioner:
● Ljudaktiverad uppringning: Enheten har en ljussensor och kan ringa dig när den upptäcker ljud. Du kan aktivera detta
genom att skicka SMS-kommandot «333», sedan svarar enheten med «record call alarm».
● Din enhet kan ringa upp dig när den flyttas. Skicka SMS-kommandot «777» till enheten för att aktivera det. Enheten måste
svara med ett "turn on motion call alarm".
● Rörelseaktiverad SMS-varning: Din enhet kan skicka en SMS-varning till dig när den flyttas. Skicka SMS-kommandot «666»
till enheten för att aktivera det. Enheten måste svara med ett "turn on motion sms alarm".
● Avaktivera rörelseaktiverad varning: Du kan stänga av rörelseaktiverad uppringning och SMS-varning genom att skicka
SMS-kommandot «6666#off#». För att aktivera detta igen skicka SMS-kommandot «6666#on#».
● Hämta platsen: Du kan få en länk till platskartan (visar cirka plats) och batteristatus via SMS genom att skicka
SMS-kommandot «999». Enheten ska svara med batterinivå och en länk till platsen. När du klickar på länken kommer du att
se en karta som visar den aktuella platsen.
● Ta bort Notifiering Funktionen: Du kan stänga av alla dessa funktioner genom att skicka SMS-kommandot «555». Enheten
måste svara med «turn off all function»
Inställning för spårning: Simkort måste ha datatrafik på minst 1 GB per månad för att fungera för spårning. För spårningsfunktion
måste du ställa in APN genom att skicka SMS-kommandot APN # APN name # till numret som hör till simkortet. Till exempel APN #
Telenor #, om simkortet tillhör Telenor. Olika telekomoperatörer har olika APN-namn. Om du är osäker, fråga teleoperatören som
tillhandahållit simkortet. Använd appen GPS365 och logga in via IMEI-numret (finns i din enhet) och lösenordet 123456.
Återställ:
Om du vill byta simkort eller radera admin numret måste du skicka sms-kommandona “1122” och “sysrs” t. Sedan måste du ange ett
nytt admin-nummer enligt beskrivningen i denna manual.
Felsökning: Du kommer inte att kunna kontakta enheten när jag ringer den.
Skicka kommandot imei # till enheten för att kontrollera att enheten är på. Enheten ska alltid svara med sitt 15-siffriga IMEI-nummer.
Om enheten inte svarar kan det vara en av dessa:
Enheten är avstängd: Tryck på strömknappen för att slå på enheten.
Enheten laddas inte: Anslut enheten till en mobiltelefonladdare via den medföljande laddningskabeln.
SIM-kortet är inte korrekt installerat: Se bilderna ovan.
Pin Koden på simkortet är inte avaktiverad: Sätt i sim kortet i en mobiltelefon och avaktivera pin koden.
Fel sim kort: Använd endast röst sim kort för mobiltelefon, och ladda med saldo, om kortet är kontant sim.
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