FONES DE OUVIDO SEM FIO DE 2,4 GHz EDIÇÃO VERDE
IMPORTANTE! PARA O MELHOR DESEMPENHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O LED
AZUL DO FONE DE OUVIDO E O DETETOR ESTÃO DO MESMO LADO!
Instruções de emparelhamento para Anfibio e Kruzer
1. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEU DETECTOR ESTÁ DESLIGADO!
2. Enquanto pressionando o botão branco nos fones de ouvido, coloque o botão liga / desliga dos fones de ouvido
na posição '' on = ligado '' e não solte o botão branco até ouvir um bipe indicando que o status da bateria foi ouvido.
3. O fone emite vários sinais sonoros para indicar o estado da bateria da seguinte forma: Cinco (5) sinais sonoros
para uma bateria totalmente carregada, quatro (4), três (3), dois (2) sinais sonoros para indicar uma carga
decrescente e um (1 ) bip se a bateria estiver fraca. Quando a bateria estiver se esgotando completamente, o
fone de ouvido começará a emitir bipes contínuos em intervalos curtos, indicando uma necessidade imediata
de carregar a bateria. IMPORTANTE! Desconexão e desemparelhamento podem ocorrer quando a bateria estiver
fraca!
4. O LED azul do outro lado começará a piscar a cada 2 segundos.
5. Ligue o detector enquanto pressiona o botão SETTINGS e não solte o botão até que '' HP '' seja exibido na tela.
6. Quando o emparelhamento for bem sucedido, o áudio será ouvido através dos fones e o LED azul começará a
piscar a cada segundo. Além disso, o ícone sem fio aparecerá no canto inferior direito da tela. Se o emparelhamento
não for bem sucedido, o ícone sem fio começará a piscar. Nesse caso, repita os passos acima.
7. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, se você perceber qualquer distorção no áudio ou interferência
de outro detector, primeiro selecione WIRELESS nas opções. Altere o canal usando o botão mais (+) e menos (-).
Cada vez que você pressiona os botões, os canais mudam entre 00-19-oF. Na posição OF, a conexão sem fio
está desligada. Quando você não estiver usando o fone de ouvido sem fio, é recomendável manter a configuração
WIRELESS na posição oF.
8. Quando o emparelhamento estiver concluído, o fone de ouvido e o detector se conectarão automaticamente na
próxima inicialização.
9. Para ajustar o volume, use a configuração VOLUME do detector.

Instruções de emparelhamento para o PulseDive
1. CERTIFIQUE-SE DE QUE O PULSEDIVE ESTÁ DESLIGADO!
2. Enquanto pressionando o botão branco no fone de ouvido, coloque o botão liga / desliga do fone de ouvido na
posição '' on=ligado '' e não solte o botão branco até ouvir um bipe indicando que o status da bateria foi ouvido.
3. O fone de ouvido emite vários sinais sonoros para indicar o estado da bateria da seguinte forma: Cinco (5)
sinais sonoros para uma bateria totalmente carregada, quatro (4), três (3), dois (2) sinais sonoros para indicar uma
carga decrescente e um (1 ) bip se a bateria estiver fraca. Quando a bateria estiver se esgotando completamente,
o fone de ouvido começará a emitir bipes contínuos em intervalos curtos, indicando uma necessidade imediata
de carregar a bateria. IMPORTANTE! Desconexão e desemparelhamento podem ocorrer quando a bateria estiver
fraca!
4. O LED azul do outro lado começará a piscar a cada 2 segundos.
5. Ligue o PulseDive enquanto pressionando o botão Ajuste (A). Um bipe será ouvido.
6. O LED vermelho ficará aceso e o LED verde começará a piscar. Quando o emparelhamento for bem sucedido,
o LED verde no PulseDive e o LED azul no fone de ouvido começará a piscar.
7. Desligue o PulseDive e o fone de ouvido. Em seguida, ligue o fone de ouvido primeiro e depois o PulseDive.
Uma vez que os dispositivos parem, eles se conectarão automaticamente a cada inicialização.
IMPORTANTE! Se o fone de ouvido sem fio já estiver emparelhado com outro detector de metais Nokta Makro
que não seja o PulseDive, depois de emparelhar o fone de ouvido com o PulseDive, você precisará alterar o canal
sem fio do detector de metais para conectar ao fone de ouvido novamente! Você precisa fazer isso apenas no
emparelhamento inicial. Você não precisa alterar o canal durante os usos subsequentes.

FONES DE OUVIDO SEM FIO DE 2,4 GHz EDIÇÃO VERDE
IMPORTANTE! PARA O MELHOR DESEMPENHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O LED
AZUL DO FONE DE OUVIDO E O DETETOR ESTÃO DO MESMO LADO!
Instruções de emparelhamento para outros modelos:
RACER 2: NÚMEROS DE SÉRIE DA CAIXA DE CONTROLE MAIORES QUE 9402
GOLD RACER: NÚMEROS DE SÉRIE DA CAIXA DE CONTROLE MAIORES DO QUE 6916
IMPACT: Versão do software R2_V1.16_V1.14 ou versões posteriores. Você pode baixar a versão
mais recente do software em http://noktadetectors.com/onlineupdate_impact-metal-detector.asp
IMPORTANTE! Uma posição "off=desligado" foi adicionada aos canais WiFi do seu detector
(mostrados com "oF" na tela). Quando você não estiver usando o fone de ouvido sem fio,
é recomendável manter a conexão Wi-Fi do seu detector desligada.
1. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEU DETECTOR ESTÁ DESLIGADO!
Apenas para Racer 2 e Gold Racer: Insira o dongle na tomada localizada no lado esquerdo da caixa de controle
(não aplicável às versões Racer 2 e Gold Racer com o módulo WiFi integrado).
2. Enquanto pressionando o botão branco no fone de ouvido, coloque o botão liga / desliga do fone de ouvido na
posição '' on=ligado '' e não solte o botão branco até ouvir o bipe indicando que o status da bateria foi ouvido.
3. Cinco (5) bipes para bateria totalmente carregada, quatro (4), três (3), dois (2) bipes para indicar uma carga
decrescente e um (1) bip se a bateria estiver fraca. Quando a bateria estiver se esgotando completamente, o fone de
ouvido começará a emitir bipes contínuos em intervalos curtos, indicando uma necessidade imediata de carregar
a bateria. IMPORTANTE! Desconexão e desemparelhamento podem ocorrer quando a bateria estiver fraca!
4. O LED azul do outro lado começará a piscar a cada 2 segundos.
5. Racer 2 e Gold Racer: Ligue o detector enquanto pressionando o botão mais (+) e não solte o botão mais (+)
por aproximadamente 5 a 6 segundos.
Impact: Ligue o detector enquanto pressionando o botão EXPERT e não solte o botão EXPERT por
aproximadamente 5 a 6 segundos.
6. Quando o emparelhamento for bem sucedido, o áudio será ouvido através fones e o LED azul começará a
piscar a cada segundo.
7. Se o emparelhamento não for bem sucedido ou se ocorrer alguma distorção no áudio ou interferência de
outro detector, mude o canal pressionando e segurando o gatilho para a frente no Racer 2 e no Gold Racer
enquanto pressiona o botão para baixo simultaneamente e no Impact. , puxando e segurando o gatilho enquanto
pressionando o botão para baixo simultaneamente. Cada vez que você pressiona o botão para baixo, os canais
mudam entre 00-09-oF.
8. Quando o emparelhamento estiver concluído, o fone de ouvido e o detector se conectarão automaticamente na
próxima inicialização.
9. Para ajustar o volume, use o botão ligar / desligar / volume do detector.
NOTA! * Se a conexão for perdida durante o emparelhamento, desligue e reinicie o detector e o fone de ouvido e
repita o processo. * Carregue a bateria se estiver fraca.

Carregando

Especificações técnicas

1. Carregue o fone de ouvido SOMENTE com o adaptador de
carregamento fornecido.
2. Insira uma extremidade do cabo de carregamento no carregador e
a outra extremidade no conector de carregamento do fone de ouvido.
3. Durante o carregamento, o LED ao lado da tomada de carregamento
acenderá em vermelho.
4. O carregamento durará aproximadamente 3 horas.
5. Após a conclusão, a luz vermelha se apagará.

Frequência: 2,4 GHz
Saída de Áudio: Mono
Bateria: Li-Po
Vida da bateria: 14-20 horas
Tempo de carregamento:
Aproximadamente 3 horas
Faixa de Transmissão: 10 metros

