NOKTA MAKRO
BT HEADPHONES

MANUAL DE USUÁRIO

INTRODUÇÃO
Os auscultadores NOKTA MAKRO BT utilizam a tecnologia aptX™ Low Latency, que, comparada ao
Bluetooth® padrão, oferece um áudio mais rápido e de melhor qualidade. Portanto, quando usados para
detecção de metais, os auscultadores Nokta Makro BT fornecerão respostas de alvo mais precisas e
mais rápidas.
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FUNÇÕES E OPERAÇÃO
Ligar: Deslize o interruptor para ON, a luz verde acende e os auscultadores são ligados.
Desligar: Deslize o interruptor para OFF.
Modo de emparelhamento Bluetooth®: Ao ligar os auscultadores e ouvir "Ligar'', ele entrará no modo de
emparelhamento.
Ao ativar a conexão Bluetooth® no seu detector, eles serão emparelhados automaticamente.
Em outros dispositivos, ative sua conexão Bluetooth®, procure por "NOKTA-MAKRO" e clique nele para
emparelhar. Uma vez conectado, você ouvirá o sinal ''conectado''.
Limpar emparelhamento: Pressione e segure o botão MODE e "V+" ao mesmo tempo por 3 segundos
enquanto o dispositivo está ligado para limpar os dispositivos emparelhados.
NOTA! Dentro do alcance de emparelhamento, os auscultadores vão conectar-se automaticamente aos
últimos dispositivos emparelhados na memória.

Funções de Telefone
Atender uma chamada: Pressione brevemente o botão MODE para atender a chamada.
Recusar uma chamada: Pressione e segure o botão MODE cerca de 1 segundo para ignorar uma
chamada recebida.
Desligar chamada: Pressione brevemente o botão MODE para desligar a chamada.
Marcação do último número: Faça duplo clique no botão MODE para ligar para o último número marcado
quando estiver ligado ao telemóvel.
Alternar dispositivos: Durante uma chamada, pressione e segure o botão ''V+'' por cerca de 1 segundo
para alternar entre os auscultadores e o telemóvel.
Marcação por voz: Pressione o botão MODE por 1 segundo no status "standby" para acionar a marcação
por voz e ligue o assistente de voz do telefone.
Mudo: Pressione brevemente os botões "V+" e "V-" ao mesmo tempo para silenciar ou voltar a ativar o som.

Funções de Música
Reproduzir e Parar: Pressione o botão MODE para reproduzir ou parar a música.
Aumentar volume: Pressione ''V+'' para aumentar o volume. O nível máximo será indicado com um sinal sonoro.
Diminuir o volume: Pressione ''V-'' para diminuir o volume. O nível mínimo será indicado com um sinal sonoro.
Faixa anterior: Pressione e segure o botão "V-" por 2 segundos para reproduzir a música anterior.
Próxima faixa: Pressione e segure o botão "V+" por 2 segundos para reproduzir a próxima música.

NORMAS DE SEGURANÇA
Não tente desmontar ou modificar os auscultadores!
Não exponha os auscultadores à água ou humidade excessiva. Os auscultadores NÃO são à prova de água.
Mantenha a luz indicadora dos auscultadores longe dos olhos de crianças ou animais.
Não exponha os auscultadores a temperaturas extremamente baixas ou altas (abaixo de 0°C ou acima
de 45°C / 32°F a 113°F)
Não use os auscultadores em tempestades, pois isso pode causar o seu mau funcionamento e aumentar
o risco de choque elétrico.
Este produto contém uma bateria de lítio embutida. Para evitar explosão, não exponha o produto
à luz solar intensa e mantenha-o longe do fogo. Descarte a bateria de lítio de acordo com as leis
e regulamentos locais, não a descarte como lixo doméstico comum. A bateria de lítio não pode ser
substituída pelo usuário!
Proteja os auscultadores contra impactos durante o uso normal. Para o transporte, coloque-os
cuidadosamente numa caixa de papelão e utilize uma embalagem resistente a choques.

CARREGAR OS AUSCULTADORES
Qualquer carregador USB de alta qualidade pode ser usado para carregar os auscultadores. Para
carregar os auscultadores, insira o cabo de carregamento USB na porta de carregamento dos
auscultadores. O LED permanecerá vermelho sólido durante o carregamento. Quando o carregamento
estiver concluído, a luz vermelha desliga-se.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Estilo

: Fones de ouvido

Versão Bluetooth®

: BT5.0

Impedância

: 32Ω

Sensibilidade

: 106dB

Faixa de frequência

: 20Hz-20kHz

Distância efetiva:

: 10 metros/33 pés.

Capacidade da bateria

: 1200mAh,3.7 V

Tipo de Bateria

: Bateria de polímero de lítio recarregável

Tensão Externa

: DC4.8-5.5 V

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth®
SIG, Inc.
Qualcomm® aptX™ é um produto da Qualcomm Technologies, Inc.
Nokta Makro Detectors reserva-se no direito de alterar o design, especificações ou acessórios sem
aviso prévio e sem qualquer obrigação ou responsabilidade.

Para consumidores dentro da União Europeia: Não descarte
este equipamento no lixo doméstico geral. O símbolo de lixeira
com rodas cruzadas neste equipamento indica que esta
unidade não deve ser descartada no lixo doméstico geral, mas
reciclada de acordo com os regulamentos do governo local e
os requisitos ambientais.

