
NOKTA Bluetooth® Ausinės

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA



ĮVADAS

Įjungimas: pastumkite jungiklį į ON, užsidegs žalia lemputė, ausinės įjungtos.
Išjungimas: pastumkite jungiklį į OFF.
„Bluetooth®“ susiejimas: kai įjungsite ausines ir išgirsite „Power on“, jos persijungs į susiejimo režimą.
Kai įjungsite „Bluetooth®“ ryšį savo detektoriuje, jie bus susieti automatiškai.
Kituose įrenginiuose įjunkite „Bluetooth®“ ryšį, ieškokite „NOKTA-MAKRO“ ir spustelėkite jį, kad 
susietumėte. Prisijungę išgirsite  „prisijungta“.
Panaikinti susiejimus: norėdami panaikinti susietus įrenginius, esant įjungtoms ausinėms 3 sekundes 
laikykite kartu nuspaustus MODE ir „V+“ mygtukus.
PASTABA! Susiejimo metu ausinės automatiškai prisijungs prie paskutinių susietų įrenginių atmintyje.

FUNKCIJOS IR VEIKIMAS

Programos
keitimo mygtukas Garsumas +

/ sekanti daina

Garsumas -
/ prieš tai buvusi daina

Įkrovimo
lizdas

3,5 mm (1/8 colio)
ausinių lizdas

Mikrofonas

Reguliuojama
galvos juosta

Įjungimas
/išjungimas

NOKTA BT ausinėse naudojama aptX™ Low Latency technologija, kuri, palyginti su standartiniu 
Bluetooth®, užtikrina greitesnį ir geresnės kokybės garsą. Todėl naudojant metalo PAIEŠKOJE, Nokta 
BT ausinės suteiks tikslesnį ir greitesnį objekto atsaką.



Atsiliepti į skambutį: trumpai paspauskite MODE mygtuką, kad atsilieptumėte į skambutį.
Atsisakyti skambučio: ilgai paspauskite MODE mygtuką maždaug 1 sekundę, kad nepaisytumėte 
įeinančio skambučio.
Skambučio nutraukimas: trumpai paspauskite MODE mygtuką, kad užbaigtumėte skambutį.
Paskutinio numerio perrinkimas: dukart spustelėkite MODE mygtuką, kad paskambintumėte paskutiniu 
numeriu, kai jis prijungtas prie jūsų mobiliojo telefono.
Įrenginių perjungimas: pokalbio metu ilgai (maždaug 1 sekundę)nuspaustas ''V+'' mygtukas, perjungs iš 
ausinių į mobilųjį telefoną ir atvirkščiai.
Numerio rinkimas balsu: 1 sekundę paspauskite mygtuką MODE, kai yra budėjimo režimas, kad 
suaktyvintumėte rinkimą balsu ir įjungtumėte telefono asistentą balsu.
Nutildyti: trumpai paspauskite „V+“ ir „V-“ mygtukus vienu metu, norėdami nutildyti ir įjungti garsą.

Telefono Funkcijos

Groti ir sustabdyti: norėdami leisti ir sustabdyti muziką, paspauskite MODE mygtuką.
Garso didinimas: paspauskite „V+“, kad padidintumėte garsumą. Pasirinkę didžiausią lygį išgirsite 
pyptelėjimą.
Garso mažinimas: paspauskite „V-“, kad pamažintumėte garsumą. Pasirinkę mažiausią lygį išgirsite 
pyptelėjimą.
Ankstesnė daina: paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką "V-", kad paleistumėte ankstesnę 
dainą.
Sekanti daina: paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką „V+“, kad paleistumėte kitą dainą.

Music Functions

Nebandykite ardyti ar modifikuoti ausinių!
Saugokite ausines nuo vandens ar per didelės drėgmės. Ausinės NĖRA atsparios vandeniui.
Ausinių indikatoriaus lemputę laikykite toliau nuo vaikų ar gyvūnų akių.
Nelaikykite ausinių itin žemoje arba aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0°C arba aukštesnėje kaip 
45°C / 32°F iki 113°F)
Nenaudokite ausinių per perkūniją, nes tai gali sukelti gedimą ir padidinti elektros smūgio riziką.
Šiame gaminyje yra įmontuota ličio baterija. Kad išvengtumėte sprogimo, nelaikykite gaminio stiprioje 
saulės šviesoje ir saugokite jį nuo ugnies. Išmeskite ličio bateriją laikydamiesi vietinių įstatymų ir 
taisyklių, neišmeskite jos kaip įprastų buitinių šiukšlių. Naudotojas negali pakeisti ličio baterijos!
Įprasto naudojimo metu ausines saugokite nuo smūgių. Norėdami jas siųsti, atsargiai įdėkite jas į dėžutę 
ir apvyniokite smūgiams atsparia medžiaga.

SAUGUMO PRIEMONĖS!

Ausinėms įkrauti galima naudoti bet kokį aukštos kokybės USB įkroviklį. Norėdami įkrauti ausines, 
įkiškite USB įkrovimo kabelį į ausinių įkrovimo lizdą. Įkrovimo metu šviesos diodas liks nuolat raudonas. 
Kai įkrovimas bus baigtas, raudona lemputė išsijungs.

AUSINIŲ ĮKROVIMAS



Stilius    : Ausinės ant ausų
Bluetooth® versija  : BT5.0
Varža    : 32Ω 
Jautrumas   : 106dB
Dažnių diapazonas  : 20Hz-20kHz
Veikimo distancija  : 10 metrai/33ft. 
Akumuliatoriaus talpa : 1200mAh,3.7 V
Baterijos tipas  : įkraunamas Lithium Polymer akumuliatorius 
Išorinė įtampa  : DC4.8-5.5 V

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys Bluetooth® SIG, Inc.
„Qualcomm® aptX™“ yra „Qualcomm Technologies, Inc.“ produktas.

Nokta Detectors pasilieka teisę keisti dizainą, specifikacijas ar priedus be įspėjimo ir be jokių 
įsipareigojimų ar atsakomybės.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vartotojams Europos Sąjungoje: neišmeskite šios įrangos su 
buitinėmis atliekomis. Ant šios įrangos esantis perbrauktos 
šiukšliadėžės simbolis rodo, kad šio įrenginio negalima išmesti 
su buitinėmis atliekomis, o perdirbti laikantis vietos valdžios 
taisyklių ir aplinkosaugos reikalavimų.


