
BRUKSANVISNING

DETEKTOR FOR AVLYTTER OG SPIONKAMERA

OBS! Denne enheten er bare som et hjelpeverktøy mot trådløse avlyttingsutstyr og kameraer. Dette er ikke beregnet som en 
profesjonell detektor.

Deteksjon av trådløse avlyttingsutstyr som GSM bugg, FM lyd-sender, WiFi Bugg

 Lade opp enheten i flere timer via den medfølgende laderen.

 Slå av alle trådløse enheter som lager radiobølger som mobiltelefon, TV, Bluetooth enheter, WiFi router, boligalarm (husk å 
slå på boligalarm igjen etter søking) og andre andre som lager radiobølger. Detektoren reagerer på alle enheter som gir fra 
seg radiobølger. Så må du slå av alle dine trådløse enheter før du setter i gang med søking.

 Gå utendørs hvor det finnes ingen signaler.

 Trekk ut hele antenne. Slå på detektoren ved å skyve knappen fra OFF til lyd varsel eller vibrasjons varsel . Skru på høy 
følsomhet ved å vri på volum knappen, slik at detektoren gir konstant lyd-varsel og alle diodene slår seg på. 

 Skru ned følsomheten sakte  inntil en led-lampe lyser.

 Gå inn i rommet. Pek antenne mot alle gjenstander og vegger/takk i rommet. Hold antenne innen 30cm til områder. Hvis 
detektoren gir varselsignal ved å lage sterkere lyd eller slår på flere lamper, juster følsomheten litte opp eller ned for å 
kjenne på om at detektoren har faktisk oppdaget signaler. Detektoren gir sterkere varsel enn vanlig, når du kjører antennen 
nærmere til signalkilder. Undersøkt gjenstander og områder hvor detektoren reagerer sterkere.

 Vær oppmerksom på at denne detektoren kan oppdage signaler kun ved aktive avlytting. Hvis avlyttingsutstyr er i 
hvilemodus, sender det ikke noen signal, så detektoren reagerer ikke. Aktiv avlytting betyr at en enhet sender lyd. Derfor er 
det anbefalt å lage lyd ved å sette på musikk eller snakke i rom, mens du undersøker rommet, fordi de fleste 
avlyttingsenheter blir aktivert, når de registrerer lyd eller stemme.

Deteksjon av kameraer

 Lade opp enheten i flere timer via den medfølgende laderen.

 Slå på enheten.

 Slå av lys i rom. Best resultat får man, hvis rom er mørkt.

 Slå på den røde LED-lys knappen som befinner seg på fronten av detektoren. Så starter led lampene blinker.

 Pek LED lampene mot gjenstander i rommet (Gå gjennom alle gjenstander i rommet for at små kameraer kan skjules overalt
i fast alle gjenstander).

 Se gjennom glasset. Kameralinser reflekterer infrarødt lys, og viser seg som hvite punkter.

 Når du ser en slik lysende punkt, sjekk gjenstand nærmere for å unngå falske lysrefleksjoner som er forårsaket av andre enn
kameralinser.
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