
 

LONGLIFE KÉSZÜLÉKEK 
Használati útmutató 

A LONGLIFE készülékek olyan professzionális lehallgatóeszközök, amelyeket 
hosszú távú készenléti lehallgatásra fejlesztettek ki. HQ hangminőségű 
mikrofonokkal és beépített elemekkel vannak felszerelve. 

A sorozatnak különböző változatai vannak ugyanazzal a modulokkal, ezért kérjük, 
nézze meg a csomagolását annak érdekében, hogy lássa, mekkora az Ön álltal 
választptt készülék üzemideje. A kezdő változat a LongLife 10, amely üzemideje 10 
napos. 
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LONGLIFE KÉSZÜLÉKEK 

„LONGLIFE 10“ - akár 10 napos üzemidővel  

 

„LONGLIFE 10+“ - akár 10 napos üzemidővel  
+ kábeles mikrofon  

„LONGLIFE 20“ - akár 20 napos üzemidővel  

„LONGLIFE 20+“ - akár 20 napos üzemidővel  
+ kábeles mikrofon  

„LONGLIFE 60“ - akár 60 napos üzemidővel      

BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ 
FONTOS:  

• A TERMÉK NEM ALKALMAS ÁLLANDÓ TÁPEGYSÉGRE VALÓ 
CSATLAKOZÁSSAL VALÓ MŰKÖDTETÉSRE  

• A VISSZAHÍVÓ FUNKCIÓ AKTIVÁLÓ SMS KÓDJA = 1111 és a DEAKTIVÁLÓ 
KÓDJA = 0000 

FÉNY VILLOGÁS MAGYARÁZAT: 

• helyezzen be SIM kártyát: 3 villanás 

• alacsony töltöttségi szint: állandó villogás 

1. LÉPÉS  
A készülék beindítása 
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Tegye fel a készüléket töltőre, és várjon amíg az feltöltődik. A köszülék feltöltése 
eltarthat néhány óráig, az elem méretétől függően. 

2. LÉPÉS  
A termék használata 
 
A SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód védelmet, amelyet könnyedén 
megcsinálhat egy telefon segíségével. Ezután helyezze be a SIM kártyát a 
LONGLIFE lehallgató készülékbe. 
Vegye le a készüléket a töltőről, és várjon kb. 10 másodpercet amíg a készülék 
beindul. Ezután Ön képes lesz felhívni a készüléket, amely azonnal felveszi az Ön 
hívását, és így képes lesz lehallgatni annak 5-10 méteres környezetét. 

3. LÉPÉS  
Visszahívó aktiválása 

A lehallgató készülék amint valamilyen hangot érzékel felhívja azt a számot, amely 
azt legutoljára hívta. A visszahívó funkció aktiválható és deaktiválható a 
készülékben elhelyezett SIM kártyára való SMS parancsal. 
Aktiválás = 1111  
Deaktiválás = 0000 

SMS paranccsal beállítható a lehallgató készülék érzékenysége is. Az SMS kód 
formája “szám#”. Az érzékenységet állíthatja 30 és 100 között, ahol 30 a 
legalacsonyabb és 100 a legmagasabb érzékenységi szint. 

SMS parancs példája: 
83# 

TECHNIKAI LEÍRÁS 
KÉSZENLÉTI 
ÜZEMMÓD

VISSZAHÍVÓ 
ÜZEMMÓD

ÁLLANDÓ 
LEHALLGATÁS

TÖLTÉSI 
IDŐ

MAX MIN MAX MIN MAX MIN

LONGLIFE 
10 15,6 nap 10,4 nap 1,6 nap 1,0 nap 5,8 nap 5,0 nap 2 óra

LONGLIFE 
20 25,0 nap 16,7 nap 2,5 nap 1,7 nap 9,2 nap 8,0 nap 4 óra

LONGLIFE 
30 37,5 nap 25,0 nap 3,8 nap 2,5 nap 13,8 nap 12,0 nap 6 óra

LONGLIFE 
40 50,0 nap 33,3 nap 5,0 nap 3,3 nap 18,5 nap 16,0 nap 7 óra

LONGLIFE 
60 75,0 nap 50,0 nap 7,5 nap 5,0 nap 24-17 nap 24,0 nap 8 óra
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Működési frekvenciák: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz  

A csomag tartalma: 

• LONGLIFE készülék 

• töltő 

• kábel 

• 3M ragasztó a könnyű elhelyezés érdekében 

Hasznos információk 
Ha a készülék teljesen lemerült, akkor a töltés 3 perc után kezdődik, miután 
csatlakoztatta a tápegységhez. 

Ajánljuk az elem formázását. Töltse az eszközt legalább 10 óráig, majd hadja azt 
lemerülni teljesen. Ismételje ezt meg 3x.  

Kérjük vegye figyelembe, hogy a lehallgató készülék hangfelvétele nagyban függ a 
telejfon jel minőségétől.  

Ha valamelyik funkció nem működik, kérjük vegye ki és tegye vissza a SIM kártyát, 
esetleg tegye fel tölteni a készüléket. 

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat. 

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal 
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével.
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