NOKTA BT HEADPHONES

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

Представяне
Слушалките NOKTA BT използват технологията aptX™ Low Latency, която в сравнение със стандартния
Bluetooth® осигурява по-бързо и по-качествено аудио. Следователно, когато се използват за
металдетектинг, слушалките Nokta BT ще осигурят по-точни и по-бързи отговори на целта.
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ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИЯ
Включване: Плъзнете ключа в положение ON, зелената светлина светва и слушалките се включват.
Изключване: Плъзнете ключа в положение OFF.
Bluetooth® режим на сдвояване: Когато включите слушалките и чуете „Включване“, те ще влязат в
режим на сдвояване.
Когато включите Bluetooth® връзката на вашия детектор, те ще се сдвоят автоматично.
На други устройства включете вашата Bluetooth® връзка, потърсете "NOKTA-MAKRO" и щракнете
върху нея, за да сдвоите. След като се свържете, ще чуете подкана „свързано“.
Изчистване на сдвояването: Натиснете продължително бутона MODE и „V+“ едновременно за 3
секунди, докато устройството е включено, за да изчистите сдвоените устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА! В обхвата на сдвояване, слушалките автоматично ще се свържат с последните сдвоени
устройства в паметта.

Функции на телефона
Отговор на повикване: Натиснете кратко бутона MODE, за да отговорите на повикването.
Отказване на повикване: Натиснете продължително бутона MODE за около 1 секунда, за да
игнорирате входящо повикване.
Затваряне на разговора: Натиснете кратко бутона MODE, за да затворите разговора.
Повторно набиране на последния номер: Щракнете двукратно върху бутона MODE, за да се обадите
на последния номер, когато е свързан с мобилния ви телефон.
Превключване на устройства: По време на разговор, задръжте бутона „V+“ за около 1 секунда, за да
превключите между слушалките и мобилния телефон.
Гласово набиране: Натиснете бутона MODE за 1 секунда в състояние на готовност, за да задействате
гласовото набиране и да включите гласовия асистент на телефона.
Заглушаване: Натиснете едновременно бутоните "V+" и "V-", за да изключите и включите звука.

Музикални функции
Възпроизвеждане и спиране: Натиснете бутона MODE, за да възпроизведете и спрете музиката.
Увеличаване на силата на звука: Натиснете ''V+'', за да увеличите силата на звука. Максималното ниво
ще бъде показано със звуков сигнал.
Намаляване на силата на звука: Натиснете ''V-'', за да намалите силата на звука. Минималното ниво
ще бъде показано със звуков сигнал.
Предишна песен: Натиснете и задръжте бутона "V-" за 2 секунди, за да възпроизведете предишната
песен.
Следваща песен: Натиснете и задръжте бутона "V+" за 2 секунди, за да пуснете следващата песен.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ!
Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате слушалките!
Не излагайте слушалките на вода или прекомерна влажност. Слушалките НЕ са водоустойчиви.
Дръжте индикаторната светлина на слушалките далеч от очите на деца или животни.
Не излагайте слушалките на изключително ниски или високи температури (под 0°C или над 45°C /
32°F до 113°F)
Не използвайте слушалките при гръмотевична буря, която може да причини неизправност и да
увеличи риска от токов удар.
Този продукт съдържа вградена литиева батерия. За да избегнете експлозия, моля, не излагайте
продукта на интензивна слънчева светлина и го дръжте далеч от огън. Изхвърляйте литиевата
батерия в съответствие с местните закони и разпоредби, не я изхвърляйте като обикновен домакински
боклук. Литиевата батерия не може да бъде заменена от потребителя!
Предпазвайте слушалките от удари при нормална употреба. За транспортиране внимателно го
поставете в картонена кутия и закрепете с удароустойчива опаковка.

ВЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИ
За зареждане на слушалките може да се използва всяко висококачествено USB зарядно устройство.
За да заредите слушалките, поставете USB кабела за зареждане в порта за зареждане на
слушалките. Светодиодът ще остане постоянно червен по време на зареждане. Когато зареждането
приключи, червената светлина ще изгасне.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стил

: Слушалки над ушите

Bluetooth® Версия

: BT5.0

Импеданс:

: 32Ω

Чувствителност:

: 106dB

Честотен диапазон

: 20Hz-20kHz

Ефективно разстояние

: 10 метра/33 фута.

Капацитет на батерията

: 1200mAh, 3.7 V

Тип на батерията

: презареждаща се литиево-полимерна батерия

Външно напрежение

: DC4.8-5.5 V

Словесната марка и лога Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth®
SIG, Inc.
Qualcomm® aptX™ е продукт на Qualcomm Technologies, Inc.
Nokta Detectors си запазва правото да променя дизайна, спецификациите или аксесоарите без
предизвестие и без каквито и да било задължения или отговорност.

За потребители в рамките на Европейския съюз:
Не изхвърляйте това оборудване в общите битови
отпадъци. Символът за кошче с кръстосани колела на
това оборудване показва, че този уред не трябва да се
изхвърля в общите битови отпадъци, а да се рециклира
в съответствие с местните правителствени разпоредби
и изискванията за околната среда.

