
Brukerveiledning for USB-kabel med avlytting og sporing 

Oppsett og funksjoner er likt for Micro-USB (Android) og Lightning (iPhone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installer SIM-kort 

 Ta av dekselet ved USB-porten 

 Sett inn et aktivt SIM-kort (Størrelse: MikroSIM) 

 Sett på deksel 

Tips: Etter installasjon av SIM-kort vil det ikke være nødvendig å åpne deksel på nytt. For å 

unngå oppdagelse, bruk litt superlim for å hindre at noen åpner dekselet ved uhell. Pass på 

elektronikken! 

Konfigurer USB-kabelen 

 Plugg kabelen inn i en USB-port med tilgang til strøm (f.Eks:  i PC, i bil, i adapter i veggen) 

 Tillat USB-kabelen omtrent 30 sekunder til å konfigurere 

 USB-kabelen din er nå aktiv, og du kan ringe til nummeret assosiert med SIM-kortet for å 

lytte til hva som skjer i nærheten av USB-kabelen. 

  



SMS-funksjoner 

 Aktivere Call-Back-funksjon 

o Send «1111» i en tekstmelding fra din mobiltelefon til nummeret assosiert med SIM-

kortet for å aktivere Call-Back 

o USB-kabelen vil nå ringe nummeret du sendte melding fra når den blir aktivert av lyd 

i nærheten 

 Deaktivere Call-Back-funksjon 

o Send «0000» i en tekstmelding fra din mobiltelefon til nummeret assosiert med SIM-

kortet for å dekativere Call-Back 

o USB-kabelen vil ikke lenger ringe nummeret du sendte melding fra når den blir 

aktivert av lyd i nærheten. 

o Du kan fortsatt ringe USB-kabelen for å lytte. 

 Få tilsendt posisjon av USB-kabel 

o Send «DW» i en tekstmelding fra din mobiltelefon til nummeret assosiert med SIM-

kortet 

o Etter en kort stund vil du få en tekstmelding med link til posisjonen til USB-kabelen 

o I linken vil du få en adresse samt et kartutsnitt. For bedre kart anbefales det å 

kopiere adressen og åpne posisjonen i en tilegnet kartleser på nett eller mobil. 

o USB-kabelen lokaliseres til nærmeste basestasjon, og vil derfor vise hvilket område 

den befinner seg i. Nøyaktig posisjon kan avvike med 100-300 meter 

 

NB!! USB-kabelen fungerer kun med et SIM-kort UTEN PIN-kode! For å bruke USB-kabelen må man 

derfor skru av PIN-koden på SIM-kortet. Dette kan enkelt gjøres ved å sette SIM-kortet inn i en 

mobiltelefon og deaktivere PIN-koden i instillinger. Deretter kan man installere SIM-kortet i USB-

kabelen. 


