
LONGLIFE SERIES

same module, therefore please have a look at your packaging, in or-
der to see how long will yours last. The starting version is LongLife 10 
which lasts for 10 days.

PLUG the device into electricity and wait for it to charge. Device takes 
several hours to charge, depending on your battery capacity.
 

USING THE PRODUCT
Unplug the device from the electricity and give the device 10seconds 
to boot up. You are now able to call the de-vice, device itself will pick 
up the sound and you will hear from 5 to 10 meters range.

CALL BACK ACTIVATION
The callback function can be activated by SMS = 1111 and deactiva-
ted by sending SMS = 0000
In order to change the number, you need to take out the SIM insert a 
new SIM and call the number right away.

STANDBY 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN HOURS
LONGLIFE 10 15.6 10.4 1.6 1.0 5.8 5.0 2.0 hrs
LONGLIFE 20 25.0 16.7 2.5 1.7 9.2 8.0 4.0 hrs
LONGLIFE 30 37.5 25.0 3.8 2.5 13.8 12.0 6.0 hrs
LONGLIFE 40 50.0 33.3 5.0 3.3 18.5 16.0 7.0 hrs
LONGLIFE 60 75.0 50.0 7.5 5.0 24-17 24.0 8.0 hrs

If battery is fully discharged, charging will start 3 min after connec-
ting the device into power supply. We recommend to format battery 
before you start using the device. Charge the device at least 10 hours 
and then let it discharged. Repeat three times. After device will be fully 
formatted, charge it for 8 hours, ideally. Please note, quality of mobile 
signal in the place of installation strongly affects quality of interception
When device is not rechargeable, re-insert SIM card or re-charge the 
device. When call back function doesn´t work properly, even if acti-
vated, re-insert SIM card

DISCLAIMER
This user manual can be slightly different from specifi c product.
Before start using the device, check your local legal terms. Neither supplier nor distributor 
don´t assume and responsibility for using device in confl ict with local law.
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   DEN ÄR INTE UTVECKLAD FÖR 220V KONTINUERLIG ANVÄNDNING
   UPPRINGNINGSFUNKTION AKTIVERING SMS= 1111
   och AVAKTIVERING SMS =0000

   DET FINNS INGEN DIOD FÖR LADDNINGSSIGNALISERING

   SÄTT I SIM-KORTET: 3 gånger blinkar
   LÅG BATTERI: Blinkar konstant

Driftsfrekvens: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

1. LongLife Bugg enhet
2. Batteriladdare
3. Kabel
4. 3M klistermärke för enklare placering

FÖRLÄNGD mikrofon FÖRLÄNGD mikrofon

UPPRINGNING : 1111
Inaktivera uppringning: 0000

FÖRLÄNGD mikrofon

10 dagar 20 dagar 20 dagar 60 dagar

VIKTIG

DIOD BLINKANDE SIGNALER::
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TEKNISK SPECIFIKATION

PAKETETS INNEHÅLL

NYTTIG INFORMATION

SMS-KOMMANDO

LONGLIFE-SERIEN LONGLIFE-serien är professionella avlyssningsapparater
som är utvecklade för långvarig standby-användning. De är utrustade med
HQ-mikrofoner och inbyggda batterier.

Det finns olika varianter av serien som är utrustad med samma modul, 
ta därför en titt på din förpackning i ordning för att se hur länge din varar.
Startversionen är LongLife 10 som varar i 10 dagar.

Koppla enheten till ström och vänta tills den laddas.
Enheten tar flera timmar att ladda, beroende på din batterikapacitet.

Koppla bort enheten från strömmen och ge enheten 10 sekunder på sig
att starta upp. Du kan nu ringa enheten, enheten själv tar upp ljudet
och du kommer att höra från 5 till 10 meters räckvidd.

Uppringningsfunktionen kan aktiveras med SMS = 1111 och avaktiveras
genom att skicka SMS = 0000
 
För att ändra numret måste du ta ut SIM-kortet sätt i ett nytt SIM-kort
och ringa numret

Denna bruksanvisning kan skilja sig något från den specifika produkten.
 
Innan du börjar använda enheten, kontrollera dina lokala juridiska villkor.
Varken leverantör eller distributör tar inget ansvar för att använda enheten i strid med lokal lag.

Om batteriet är helt urladdat kommer laddningen att
starta 3 minuter efter att enheten anslutits till strömförsörjningen. 
Vi rekommenderar att du formaterar batteriet innan du börjar använda enheten.
Ladda enheten i minst 10 timmar och låt den sedan laddas ur.
Upprepa tre gånger. När enheten har formaterats helt laddar du den i 8
timmar.
 
Observera att kvaliteten på mobilsignalen
på installationsplatsen starkt påverkar kvaliteten på avlyssningen.
 
När enheten inte är laddningsbar tar du ut SIM-kortet och sätter i
kortet igen, eller laddar enheten.
När uppringningsfunktionen inte fungerar korrekt även om den
är aktiverad, ta ut SIM-kortet och sätt i kortet igen.




