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ROMAVLYTTER VIA MOBILTELEFON 
OBS! Enheten må holes unna vann og varme. Unngå røft bruk. Lese bruksanvisningen før bruk, og vare på manualen for senere 

referanse. 

SIM-kort: 

 Du må bruke et vanlig GSM SIM-kort. Sim-kortet må være aktivert og ha et eget telefonnummer. Dette gjøres hos 

telefonleverandøren. Vær oppmerksom på at avlytteren ikke fungerer med data-sim, tvilling-sim, eller M2M sim. 

 Hvis du velger et kontant SIM-kort, må du fylle opp penger på.  

 På alle SIM-kort bli en PIN kod innstilt. Du må fjerne PIN-koden fra SIM-kortet før det monteres. Du kan gjøre dette 

selv ved hjelp av en mobiltelefon (se telefonens manual for mer informasjon), eller stikke innom en teleforhandler og 

få fjernet pin-koden (ta med ark med pin og puk koder). Sjekk at PIN-kodesjekk er deaktivert ved å slå telefonen av og 

på, bekreft at telefonen starter opp uten å spørre om PIN-kode. Test gjerne etterpå om at kortet er aktivert hos 

operatøren og fungerer, ved å sende og motta SMS med telefonen. Fungerer kortet i en vanlig mobiltelefon uten PIN 

kode når telefonen slås på, skal det også fungere i avlytteren. 

Batteri opplading:  

1. Opplading gjennom datamaskin: Koble enheten til en USB-inngangen på en datamaskin gjennom USB-ladekabelen. 

Bruk bare den medfølgte USB ladekabelen. Enheten må være koblet til datamaskin minst i 8 timer for fullading. 

2. Opplading via USB-lader: Koble enheten til en vanlig mobil USB-lader gjennom USB-ladekabelen. Hvis du bruker mobil 

lader, trenger den minst 5 timer lading. 

Start: Etter lading sett sim-kort i enhet: Se bildet nederst som viser hvordan sim-kort puttes inn i enhet. Vær sikker at sim-kortet 

blir riktig satt inn i enheten. Deretter ring fra ditt eget telefonnummer til telefonnummeret som er assosiert med sim-kortet i 

avlytteren. Etter avlytteren tatt imot din oppringing, kan du høre lyd, så legg på etter ca. 10 sekunder. Du vil motta en 

tekstmelding «Set center number OK!» fra avlytteren. Det vil si at ditt telefonnummer ble lagt inn som admin-nummer. 

Avlytteren inneholder en lyddetektor, så vil enheten ringe deg, når den oppdager lyd som er sterkere enn 45db (dette er 

lydstyrke som man snakker med normal volum). Du kan slå av lyddeteksjonen ved å sende tekstmeldingen 0000 til avlytteren. 

Du kan slå på lyddeteksjonen igjen ved å sende tekstmeldingen 1111. 

Feilsøking: Hvis du får ikke kontakt med avlytteren, prøv disse tiltakene: 

 Sjekk om du bruke et vanlig sim-kort i avlytteren. Data-sim, tvilling-sim og M2M-sim kan ikke brukes. 

 Ta ut SIM-kortet, og sett inn kort i enheten igjen og prøv på nytt. 

 Ta ut SIM-kortet og sett inn kortet i et mobiltelefon, og sjekk om PIN koden er slått av. 

 Sett kortet inn i et mobiltelefon, og sjekk om du kan ringe og sende tekstmeldinger med SIM-kortet.  

 Sjekk om det fins mobildekning hvor enheten ligger. Du kan sjekke dette, idet SIM-kortet puttes inn i en mobiltelefon, 

så sjekker du om du kan ringe eller ta imot telefonoppringning i rommet hvor enheten skal plasseres. 

 Hvis disse tiltakene skulle ikke hjelpe, kan du prøve et annet SIM-kort. Vær oppmerksom på at sim-kortet må støtte 2G 

GSM nettverk. 

 


