
NOKTA BT HEADPHONES

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



IEVADS

Ieslēgšana: pabīdiet slēdzi uz ON, iedegas zaļā gaisma un tiek ieslēgtas austiņas.
Izslēgšana: pabīdiet slēdzi stāvoklī izslēgts.
Bluetooth® savienošanas pārī režīms: kad ieslēdzat austiņas un dzirdat "Ieslēdziet barošanu", tās pāries 
savienošanas pārī režīmā.
Kad detektorā ieslēdzat Bluetooth® savienojumu, tie automātiski tiks savienoti pārī.
Citās ierīcēs ieslēdziet Bluetooth® savienojumu, meklējiet “NOKTA-MAKRO” un noklikšķiniet uz tā, lai 
izveidotu savienojumu pārī. Kad būs izveidots savienojums, jūs dzirdēsiet uzvedni "savienots".
Notīrīt savienošanu pārī: ilgi turiet nospiestu pogu MODE un "V+" vienlaicīgi 3 sekundes, kamēr ierīce 
ir ieslēgta, lai notīrītu pārī savienotās ierīces.
PIEZĪME! Savienošanas pārī diapazonā austiņas automātiski izveidos savienojumu ar pēdējām pārī 
savienotajām ierīcēm atmiņā.

FUNKCIJAS UN DARBĪBA

Režīma
poga Skaļums +

/ nākamais celiņš

Skaļums - 
/ iepriekšējais celiņš

Uzlādes
ports

3,5 mm (1/8 collas)
austiņu ligzda

Mikrofons

Regulējama
galvas saite

Ieslēgšanas
/izslēgšanas slēdzis

NOKTA BT austiņās tiek izmantota aptX™ Low Latency tehnoloģija, kas salīdzinājumā ar standarta 
Bluetooth® nodrošina ātrāku un labākas kvalitātes audio. Tāpēc, izmantojot metāla noteikšanai, Nokta 
BT austiņas nodrošinās precīzāku un ātrāku mērķa reakciju.



Atbildēt uz zvanu: īsi nospiediet pogu MODE, lai atbildētu uz zvanu.
Atteikt zvanu: turiet nospiestu pogu MODE aptuveni 1 sekundi, lai ignorētu ienākošo zvanu.
Zvana pārtraukšana: īsi nospiediet pogu MODE, lai pārtrauktu zvanu.
Pēdējā numura atkārtošana: veiciet dubultklikšķi uz pogas MODE, lai piezvanītu uz pēdējo numuru, kad 
tas ir savienots ar jūsu mobilo tālruni.
Ierīču pārslēgšana: Sarunas laikā turiet nospiestu pogu ''V+'' apmēram 1 sekundi, lai pārslēgtos starp 
austiņām un mobilo tālruni.
Balss numura sastādīšana: nospiediet pogu MODE uz 1 sekundi gaidstāves režīmā, lai aktivizētu numura 
izsaukšanu ar balsi un ieslēgtu tālruņa balss palīgu.
Izslēgt skaņu: īsi nospiediet taustiņus "V+" un "V-" vienlaicīgi, lai izslēgtu un ieslēgtu skaņu.

Phone Functions

Atskaņot un apturēt: nospiediet pogu MODE, lai atskaņotu un apturētu mūziku.
Skaļuma palielināšana: nospiediet ''V+'', lai palielinātu skaļumu. Maksimālais līmenis tiks norādīts ar pīkstienu.
Skaļuma samazināšana: nospiediet ''V-'', lai samazinātu skaļumu. Minimālais līmenis tiks norādīts ar 
pīkstienu.
Iepriekšējais celiņš: nospiediet un turiet pogu "V-" 2 sekundes, lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu.
Nākamais celiņš: nospiediet un turiet pogu "V+" 2 sekundes, lai atskaņotu nākamo dziesmu.

Mūzikas Funkcijas

Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot austiņas!
Nepakļaujiet austiņas ūdens vai pārmērīga mitruma iedarbībai. Austiņas NAV ūdensizturīgas.
Turiet austiņu indikatoru tālāk no bērnu vai dzīvnieku acīm.
Nepakļaujiet austiņas ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai (zem 0°C vai virs 45°C / 32°F 
līdz 113°F)
Neizmantojiet austiņas pērkona negaisā, jo tas var izraisīt darbības traucējumus un palielināt elektriskās 
strāvas trieciena risku.
Šajā produkta ir iebūvēts litija akumulators. Lai izvairītos no eksplozijas, lūdzu, nepakļaujiet produktu 
intensīvai saules gaismai un turiet to prom no uguns. Atbrīvojieties no litija akumulatora saskaņā ar 
vietējiem likumiem un noteikumiem, neizmetiet to kā parastos sadzīves atkritumus. Lietotājs nevar 
nomainīt litija akumulatoru!
Normālas lietošanas laikā pasargājiet austiņas pret triecieniem. Nosūtīšanai uzmanīgi ievietojiet to 
kartona kastītē un nostipriniet ar triecienizturīgu iepakojumu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI!

Austiņu uzlādēšanai var izmantot jebkuru augstas kvalitātes USB lādētāju. Lai uzlādētu austiņas, 
ievietojiet USB uzlādes kabeli austiņu uzlādes portā. LED indikators uzlādes laikā paliks nepārtraukti 
sarkans. Kad uzlāde ir pabeigta, sarkanais indikators nodzisīs.

AUSTIŅU UZLĀDĒŠANA



Stils    : Austiņas uz ausīm
Bluetooth® versija  : BT5.0
Pretestība   : 32Ω 
Jutība    : 106dB
Frekvenču diapazons : 20Hz-20kHz
Efektīvais attālums  : 10 metri/33 pēdas.
Akumulatora ietilpība : 1200mAh,3.7 V
Akumulatora tips  : Uzlādējams litija polimēru akumulators 
Ārējais spriegums  : DC4.8-5.5 V

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth® SIG, Inc.
Qualcomm® aptX™ ir uzņēmuma Qualcomm Technologies, Inc. produkts.

Nokta Detectors patur tiesības mainīt dizainu, specifikācijas vai piederumus bez brīdinājuma un bez 
jebkādām saistībām vai atbildības.

TEHNISKIE SPEKTI

Patērētājiem Eiropas Savienībā: Neizmetiet šo aprīkojumu 
kopā ar sadzīves atkritumiem. Šķērsotās atkritumu tvertnes 
simbols uz šīs iekārtas norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest 
kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan pārstrādāt saskaņā 
ar vietējo pašvaldību noteikumiem un vides prasībām.


