Słuchawki
NOKTA MAKRO BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE
Słuchawki NOKTA MAKRO BT wykorzystują technologię aptX™ Low Latency, która w porównaniu
ze standardowym Bluetooth® zapewnia szybszy dźwięk o lepszej jakości. Dzięki temu używając ich
z wykrywaczem metali, słuchawki Nokta Makro BT zapewnią dokładniejszą i szybszą reakcję na
namierzony obiekt.
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FUNKCJE I DZIAŁANIE
Włączanie: przesuń przełącznik w położenie ON, zapali się zielona dioda i słuchawki się włączą.
Wyłączanie: przesuń przełącznik w położenie OFF.
Tryb parowania Bluetooth®: Gdy po włączeniu słuchawek i usłyszysz „Power On”, oznacza to, że są
one w trybie parowania.
Po włączeniu w detektorze połączenia Bluetooth®, zostaną one sparowane automatycznie.
Aby sparować z innymi urządzeniami, włącz na nich połączenie Bluetooth®, wyszukaj „NOKTA-MAKRO”
i kliknij aby sparować. Po połączeniu usłyszysz komunikat „conected”.
Rozparowanie: gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk MODE i "V
+" przez 3 sekundy. Nastąpi rozparowanie urządzeń.
UWAGA! Słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio sparowanymi urządzeniami w pamięci gdy
wykryją połączenie Bluetooth.

Funkcja telefonu
Odbierz połączenie: aby odebrać połączenie naciśnij krótko przycisk MODE.
Odrzuć połączenie: aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez
około 1 sekundę.
Rozłączenie połączenia: aby zakończyć połączenie naciśnij krótko przycisk MODE.
Ponowne wybieranie ostatniego numeru: aby zadzwonić na ostatni numer, słuchawki muszą być
połączone z telefonem komórkowym, kliknij dwukrotnie przycisk MODE.
Przełączanie urządzeń: aby przełączać się między słuchawkami a telefonem komórkowym podczas
połączenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk „V+” przez około 1 sekundę.
Wybieranie głosowe: aby uruchomić wybieranie głosowe i włączyć asystenta głosowego telefonu w
stanie "standby", naciśnij przycisk MODE przez 1 sekundę.
Wyciszenie: aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie, naciśnij krótko jednocześnie przyciski „V+” i „V-”.

Funkcje Muzyczne
Play & Stop: aby rozpocząć odtwarzanie lub zatrzymać muzykę, naciśnij przycisk MODE.
Zwiększanie głośności: aby zwiększyć głośność, naciśnij „V+”. Maksymalny poziom będzie
sygnalizowany sygnałem dźwiękowym.
Zmniejszanie głośności: aby zmniejszyć głośność, naciśnij „V-”. Minimalny poziom będzie sygnalizowany
sygnałem dźwiękowym.
Poprzedni utwór: aby odtworzyć poprzedni utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk „V-” przez 2 sekundy.
Następny utwór: aby odtworzyć następny utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk „V+” przez 2 sekundy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!
Nie próbuj demontować ani modyfikować słuchawek!
Nie narażaj słuchawek na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. Słuchawki NIE są wodoszczelne.
Utrzymuj wskaźnik LED słuchawek z dala od oczu dzieci i zwierząt.
Nie narażaj słuchawek na działanie ekstremalnie niskich lub wysokich temperatur (poniżej 0°C lub
powyżej 45°C / 32°F do 113°F)
Nie używaj słuchawek podczas burzy, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie i
spowodować porażenie prądem.
Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litową. Aby uniknąć wybuchu, nie narażaj produktu na
intensywne działanie promieni słonecznych i trzymaj go z dala od ognia. Zutylizuj baterię litową
zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, nie wyrzucaj jej do frakcji zmieszanej. Bateria litowa
nie może być wymieniana przez użytkownika!
Chroń słuchawki przed uderzeniami i nadmiernym potrząsaniem. W przypadku wysyłki, ostrożnie
umieść je w kartonie i zabezpiecz opakowaniem odpornym na wstrząsy.

ŁADOWANIE AKUMULATORA W SŁUCHAWKACH
Do ładowania słuchawek można użyć dowolnej ale wysokiej jakości ładowarki USB. Aby naładować
słuchawki, podłącz kabel ładujący USB do portu ładowania w słuchawkach. Podczas ładowania dioda
LED będzie się świecić na czerwono. Po zakończeniu ładowania czerwony LED zgaśnie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rodzaj

: Słuchawki nauszne

Wersja Bluetooth®

: BT5.0

Impedancja

: 32Ω

Skuteczność

: 106dB

Zakres częstotliwości

: 20Hz-20kHz

Zasięg działania

: 10 metrów / 33 stopy

Parametry akumulatora

: 1200mAh, 3,7V.

Rodzaj akumulatora

: Litowo-Polimerowy

Napięcie ładowania

: DC 4,8 - 5,5 V

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth® SIG, Inc.
Qualcomm® aptX™ to produkt firmy Qualcomm Technologies, Inc.
Nokta Makro Detectors zastrzega sobie prawo do zmiany projektu, specyfikacji lub akcesoriów bez
powiadomienia i bez ponoszenia żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności z tego powodu.

Dla konsumentów w Unii Europejskiej: Nie należy wyrzucać
tego sprzętu razem z odpadami komunalnymi. Symbol
przekreślonego kosza na śmieci na tym urządzeniu oznacza,
że tego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami
komunalnymi, lecz poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi
przepisami i wymogami ochrony środowiska.

