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ROMAVLYTTER I USB-LADER - MRIYA SECUREEE

Enheten er beregnet for skjult avlytting  av rom via mobiltelefon uansett i verden. Enheten fungerer på prinsippet av GSM-nettverk, 
og trenger et vanlig nano sim-kort. Rommet hvor enheten skal brukes i, må ha mobildekning (sjekk dekning med en mobiltelefon).

Forberedelse av Sim-kort:
1. Skaff deg et vanlig abonnement eller kontakt nano sim-kort. Det må ha eget nummer, og må fungere i hvilken som helst 

mobiltelefon. Vær oppmerksom på at datasim, tvilling sim eller M2M sim kan IKKE brukes i enheten. Hvis du velger kontant 
sim-kort, må du fylle opp med penger. 

2. Sett inn sim-kortet i en mobiltelefon, og sjekk om at du kan ringe og sende SMS. 
3. Slå av pin-koden til sim-kortet ved å putte inn sim-kortet i en mobiltelefon og gå til sikkerhetsinnstillingen i mobilen og 

deaktivere PIN-sjekk. Det vil si at mobilen ikke skal spørre pin-koden når mobilen slår av og på. 
Sett inn Sim-kort:

1. Skru av 4 skruer (bilde 1) gjennom den medfølgende skruetrekkeren. Åpne lokket forsiktig.
2. Sett inn et NANO SIM-kort i kortsporet. Sørg for at kortet settes inn i riktig retning (se bildet ovenfor). Sørg for at enheten er

av før du setter inn SIM-kortet. For å slå av enheten trykk og hold inn på AV-PÅ knappen i 10 sekunder til indikatorlampen 
lyse konstant, etter du slipper knappen, vil lampen slå seg av.

3. Etter sim-kortet er satt inn i enheten, slå på enheten ved å trykke og holde inn på AV-PÅ knappen i 3 sekunder til den gule 
indikatorlampen lyser.

Slik enheten kan slås på eller av:
1. Enheten kan slås på enten ved å trykke og holde inn  på AV-PÅ knappen i 3 sekunder til indikatorlampen lyser, eller ved å 

koble laderen til stikkontakt.
2. Enheten kan slås av enten ved å trykke og holde inn på AV-På knappen i 10 sekunder, eller enheten er koblet fra stikkontakt

lenger enn 2 dager når batteriet går tomt.
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Status av indikatorlampen:
1. Lampen lyser konstant: Sim-kort er ikke installert eller installert feilaktig.
2. Lampen blinker raskt: Enheten søker etter mobilnettet.
3. Lampen blinker sakte: Enheten er koblet opp mot mobilnettet, og er klar for bruk.
4. Lampen lyser ikke: Enten enheten er avslått, eller den befinner seg i «Batteri sparemodus» (for å aktivere lampen rist på 

enheten eller send SMS: Link#1).
Instruksjon for bruk

 Etter at Sim-kortet er satt inn og enheten er slått på, lukk dekselet og skru på skruene fast.
 Koble enheten til stikkontakt og vent noen minutter.
 Enheten har sikkerhetsfunksjonen som forhindrer at andre kan høre lyd når de ringer sim-korts nummer. For dette må du 

legge inn ditt eget mobilnummer som autorisert nummer. For å aktivere dette send følgende SMS fra din mobiltelefon til 
sim-korts nummer: for eksempel. 000#99999999#  hvor du istedet 99999999 skriver ditt mobilnummer mellom de to 
firekantene uten mellomrom. Vent til du får SMS fra enheten «Administrator is saved». Deretter kan du ringe til sim-korts 
nummeret og høre lyd i rom.

 Enheten har muligheten til å spare batteriet i sparemodus, pass på å slå på sparemodusen etter hver gang enheten er 
koblet fra strøm og koblet til strøm igjen. I sparemodus deaktiverer enheten alle unødvendige prosesser, slår av LED-en og 
går inn i modus for minimum strømforbruk. Bare ved å aktivere denne funksjonen kan batteriet vare i 2-3 dager hvis 
enheten koblet fra stikkontakt. Send SMS Link#0 fra ditt eget nummer til enheten for å slå på sparemodusen. Send SMS 
Link#1 for å deaktivere sparemodusen.

 Dersom du er sikker på at enheten ikke blir koblet fra stikkontakt, trenger du ikke aktivere sparemodusen siden enheten får 
konstant strøm.

Aktivering av Call-Back funksjon:
 Denne modellen har mulighet til å ringe deg opp automatisk hvis den oppdager lyd i rom, eller noen tar ut enheten fra 

stikkontakt og flytter på. Aktivering eller deaktivering av funksjonen gjøres ved å sende de følgende SMS:
 Send 333 for å aktivere lyd-deteksjon, så enheten ringer deg når det er lyd. Send 777 for å aktive bevegelse-deteksjon så 

enheten ringer deg når enheten blir flyttet. 
 Send 555 for å deaktivere Call-Back funksjonen
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