
NOKTA BT -KUULOKKEET

Käyttäjän Opas



ESITTELY

Virta päälle: Liu’uta kytkin ON-asentoon, vihreä valo syttyy ja kuulokkeet on kytketty päälle. 
Virran katkaisu: Liu’uta kytkin OFF-asentoon. 
Bluetooth® -laiteparin muodostus: Kun kytket kuulokkeet päälle ja kuulet "Power on", pääset tekemään 
laiteparin. 
Kun kytket päälle Bluetooth®-yhteyden metallinpaljastimestasi, laiteparin yhdistäminen tapahtuu 
automaattisesti.  
Muissa laitteissa, kytke Bluetooth®-yhteys päälle, etsi "NOKTA-MAKRO" ja valitse se pariksi. Kun yhteys 
on luotu, kuulet lyhyen "Connected". 
Laiteparin nollaus: Pitkä painallus MODE näppäintä ja samanaikaisesti 3 sekunnin painallus "V+" 
näppäintä, laitteen ollessa päällä, nollaa laiteparin. 
HUOMIO! Kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti muistissa olevaan, viimeksi yhdistettyyn laitteeseen. 

OMINAISUUDET JA TOIMINNOT

MODE
-näppäin Volume +

/ seuraava kappale

Volume -
/ edellinen kappale

Latausportti

3.5 mm (1/8 inch)
Kuulokeliitäntä

Mikrofoni

Säädettävä
kuulokesanka

Virta
ON/OFF

NOKTA MAKRO BT - kuulokkeet hyödyntävät aptX™ Low Latency - teknologiaa, mikä verrattuna 
tavalliseen Bluetooth®- teknologiaan, tarjoaa nopeamman ja paremman äänenlaadun. Tämän 
vuoksi, metallinpaljastinkäytössä, Nokta Makro BT -kuulokkeet tarjoavat tarkemmat ja nopeammat 
kohdevasteet.  



Puheluun vastaaminen: Lyhyt painallus MODE- näppäintä vastaa puheluun. 
Hylkää puhelu: Pitkä painallus MODE-näppäintä noin 1 sekunnin ajan hylkää tulevan puhelun. 
Puhelun katkaiseminen: Lyhyt painallus MODE- näppäintä katkaisee puhelun. 
Viimeisimmän numeron valinta: Tupla klikkaa MODE-näppäintä soittaaksesi viimeisimpään numeroon, 
kun kuulokkeet ovat yhdistettynä matkapuhelimeen. 
Laitteen vaihtaminen: Puhelun aikana, pitkä painallus "V+" näppäintä noin 1 sekunnin ajan vaihtaa 
kuulokkeiden ja matkapuhelimen välillä. 
Äänivalinta: Paina MODE - näppäintä 1 sekunnin ajan "stanby" -tilassa päästäksesi äänivalintaan ja 
laittaaksesi päälle puhelimen ääniavustimen.  
Mykistys: Paina lyhyesti "V+" ja "V-" -näppäimiä yhtä aikaa mykistääksesi tai poistaaksesi mykistyksen. 

Phone Functions

Soita & Pysäytä: Paina MODE - näppäintä soittaaksesi tai pysäyttääksesi musiikin. 
Äänenvoimakkuuden nostaminen: Paina "V+" -näppäintä nostaaksesi äänenvoimakkuutta. Suurin 
äänenvoimakkuuden taso ilmaistaan piippauksella. 
Äänenvoimakkuuden laskeminen: Paina "V-" - näppäintä laskeaksesi äänenvoimakkuutta. Alin taso 
ilmaistaan piippauksella. 
Edellinen kappale: Paina ja pidä pohjassa "V-" - näppäintä 2 sekunnin ajan toistaaksesi edellisen 
kappaleen. 
Seuraava kappale: Paina ja pidä pohjassa "V+" - näppäintä 2 sekunnin ajan soittaaksesi seuraavan 
kappaleen.

Musiikkitoiminnot

Älä yritä purkaa tai muokata kuulokkeita!
Älä altista kuulokkeita vedelle tai ylimääräiselle kosteudelle. Kuulokkeet EIVÄT ole vesitiiviit. 
Pidä kuulokkeiden merkkivalo pois lasten ja eläinten silmistä. 
Älä altista kuulokkeita äärikylmille tai -kuumille lämpötiloille (alle 0°C tai yli 45°C / 32°F - 113°F)
Älä käytä kuulokkeita ukkosen aikana, käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja nostaa sähköiskun 
riskiä. 
Tämä tuote sisältää sisäänrakennetun litiumakun. Välttääksesi räjähdysvaaran, älä pidä kuulokkeita 
suorassa auringonvalossa ja pidä ne pois tulesta. Kierrätä ja hävitä litiumakku voimassa olevien 
paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Älä hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
Litiumakkua ei voida vaihtaa käyttäjään toimesta. 
Suojaa kuulokkeita iskuilta käytön aikana. Kuljetusta varten, aseta ne varovaisesti laatikkoon ja suojaa 
iskunkestävällä pakkauksella. 

TURVALLISUUSVAROTOIMENPITEET!



Mitä tahansa laadukasta USB-laturia voidaan käyttää kuulokkeiden lataukseen. Ladataksesi kuulokkeet, 
aseta USB-latauskaapeli kuulokkeittesi latausporttiin. LED palaa punaisena latauksen ajan. Kun lataus 
on valmis, punainen valo sammuu. 

KUULOKKEIDEN LATAAMINEN

Muotoilu  : Korvakuulokkeet
Bluetooth® Versio : BT5.0
Impedanssi  : 32Ω 
Herkkyys  : 106dB 
Taajuusväli  : 20Hz-20kHz
Toimintaetäisyys : 10 m /33ft. 
Akun kapasiteetti : 1200mAh, 3.7 V
Akun tyyppi  : Ladattava litiumpolymeeriakku
Ulkoinen jännite : DC4.8–5.5 V

Bluetooth® sanamerkki ja logo ovat Bluetooth SIG Inc. omistamia,  rekisteröityjä tuotemerkkejä. 
Qualcomm® aptX™ on Qualcomm Technologies Inc. omistama tuote

Nokta Detectors pidättää kaikki oikeudet muutoksiin tuotteen suunnittelussa, ominaisuuksissa tai 
lisävarusteissa ilman ennakkoilmoitusta, sitoumusta tai velvollisuutta. 

TEKNISET TIEDOT

Kuluttajat Euroopan Unionin alueella: Älä hävitä tätä laitetta 
tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laitteessa oleva 
erilliskeräysmerkintä, ilmaisee, että tätä yksikköä ei saa 
hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee kierrättää 
noudattaen paikallisia säädöksiä ja ympäristövaatimuksia.  


