
NOKTA MAKRO
BT CAȘTI

MANUAL DE UTILIZARE



INTRODUCERE

Pornire: Glisați comutatorul la ACTIVAT, se aprinde lumina verde și căștile sunt pornite.
Oprire: Glisați comutatorul la DEZACTIVAT.
Modul de asociere Bluetooth®: Când porniți căștile și auziți "Porniți'', acestea vor intra în modul de 
asociere.
Când porniți conexiunea Bluetooth® pe detector, acestea se vor asocia automat.
Pe alte dispozitive, activați conexiunea Bluetooth®, căutați "NOKTA-MAKRO" și faceți clic pe ea pentru 
a o asocia. Odată conectat, veți auzi promptul ''conectat''.
Asociere clară: Apăsați lung butonul MODE și "V+" în același timp timp de 3 secunde, în timp ce 
dispozitivul este pornit pentru a șterge dispozitivele asociate.
NOTĂ! În intervalul de asociere, căștile se vor conecta automat la ultimele dispozitive asociate în 
memorie.

FUNCȚII ȘI OPERARE
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Comutator de 
pornire/oprire a 
alimentării

Căștile NOKTA MAKRO BT utilizează tehnologia AptX™ Low Latency, care, în comparație cu 
Bluetooth® standard, oferă un sunet mai rapid și de o calitate mai bună. Prin urmare, atunci când 
sunt utilizate pentru detectarea metalelor, căștile Nokta Makro BT vor oferi răspunsuri țintă mai 
precise și mai rapide.



Răspundeți la un apel: Apăsați scurt butonul MODE pentru a răspunde la apel.
Refuzați un apel: Apăsați lung butonul MODE aproximativ 1 secundă pentru a ignora un apel primit.
Închiderea apelului: Apăsați scurt butonul MODE pentru a închide apelul.
Ultimul număr apelat: Faceți dublu clic pe butonul MODE pentru a apela ultimul număr atunci când 
este conectat cu telefonul mobil.
Comutarea dispozitivelor: În timpul unui apel, apăsați lung butonul ''V+'' aproximativ 1 secundă pentru 
a comuta între căști și telefonul mobil.
Apelare vocală: Apăsați butonul MODE timp de 1 secundă în starea ''standby'' pentru a declanșa apelarea 
vocală și a activa asistentul vocal al telefonului.
Dezactivare sunet: Apăsați scurt butoanele "V+" și "V-" în același timp pentru a dezactiva și a activa 
sunetul.

Funcțiile telefonului

Redare și oprire: Apăsați butonul MODE pentru a reda și a opri muzica.
Volum în sus: Apăsați ''V+'' pentru a crește volumul. Nivelul maxim va fi indicat cu un semnal sonor.
Volum în jos: Apăsați ''V-'' pentru a reduce volumul. Nivelul minim va fi indicat cu un semnal sonor.
Piesa anterioară: Apăsați și mențineți apăsat butonul "V-" timp de 2 secunde pentru a reda melodia 
anterioară.
Următoarea piesă: Apăsați și mențineți apăsat butonul "V +" timp de 2 secunde pentru a reda 
următoarea melodie.

Funcții muzicale

Nu încercați să dezasamblați sau să modificați căștile!
Nu expuneți căștile la apă sau umiditate excesivă. Căștile NU sunt impermeabile.
Păstrați indicatorul luminos al căștilor departe de ochii copiilor sau ai animalelor.
Nu expuneți căștile la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate (sub 0 ° C sau peste 45 ° C / 32 ° F 
la 113 ° F)
Nu utilizați căștile pe timp de furtună care ar putea provoca defecțiuni și ar putea crește riscul de șoc 
electric.
Acest produs conține o baterie litiu încorporată. Pentru a evita explozia, vă rugăm să nu expuneți 
produsul la lumina intensă a soarelui și păstrați-l departe de foc. Aruncați bateria cu litiu în conformitate 
cu legile și reglementările locale, nu o aruncați ca gunoi menajer obișnuit. Bateria cu litiu nu poate fi 
înlocuită de utilizator!
Protejați căștile împotriva impacturilor în timpul utilizării normale. Pentru expediere, așezați-l cu atenție 
într-o cutie de carton și fixați-le cu ambalaje rezistente la șocuri.

PRECAUȚII !

Orice încărcător USB de înaltă calitate poate fi folosit pentru a încărca căștile. Pentru a încărca căștile, 
introduceți cablul de încărcare USB la portul de încărcare de pe căști. LED-ul va rămâne roșu solid în 
timpul încărcării. Când încărcarea este completă, lumina roșie se va opri.

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR



Stil   : Căști over-ear  
Versiune Bluetooth® : BT5.0
Impedanță  : 32Ω 
Sensibilitate  : 106dB
Rază frecvență : 20Hz-20kHz
Distanta efectiva : 10 metri/33ft. 
Capacitate baterie : 1200mAh,3.7 V
Tip baterie  : Baterie reîncărcabilă Litiu Polimer
Tensiune externa : DC4.8-5.5 V

Marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth® SIG, Inc.
Qualcomm® aptX™ este un produs al Qualcomm Technologies, Inc.

Detectoarele Nokta Makro își rezervă dreptul de a modifica designul, specificațiile sau accesoriile fără 
notificare și fără niciun fel de obligație sau răspundere.

SPECIFICATII TEHNICE

Pentru consumatorii din Uniunea Europeană: Nu aruncați 
aceste echipamente în containerele cu deșeurile menajere. 
Simbolul pubelei pe roți încrucișate de pe acest echipament 
indică faptul că această unitate nu ar trebui eliminată 
cu deșeurile menajere, ci reciclată în conformitate cu 
reglementările administrației locale și cu cerințele de mediu.


