
NOKTA MAKRO 
BT SLÚCHADLÁ

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



ÚVOD

Zapnutie: Posuňte prepínač do polohy ON, rozsvieti sa zelené svetlo a slúchadlá sa zapnú. 

Vypnutie: Posuňte prepínač do polohy OFF.

Režim párovania Bluetooth®: Keď slúchadlá zapnete a počujete oznam „Power on“, slúchadlá 
prejdú do režimu párovania.
Keď zapnete pripojenie Bluetooth® na vašom detektore, automaticky sa spárujú.

Na ostatných zariadeniach zapnite BT pripojenie, vyhľadajte a spárujte zariadenie s názvom „NOKTA-
MAKRO“. Po pripojení budete počuť oznam ''connected'.
Vymazanie párovania: Pri zapnutých slúchadlách stlačte na 3 sekundy súčasne tlačidlo MODE a „V+“, 
aby sa vymazali spárované zariadenia.
UPOZORNENIE! V rámci dosahu sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy spárovaným 
zariadeniam v pamäti.

FUNKCIE A PREVÁDZKA

MODE
Tlačidlo

Nabíjací vstup

3.5mm Vstup slúchadiel 

Nastaviteľný 
hlavový oblúk

V+
Zvýšenie hlasitosti / 
ďalšia stopa

V-
Zníženie hlasitosti / 
predošlá stopa

Prepínač na vypnutie 
a vypnutie

Mikrofón

Slúchadlá NOKTA MAKRO BT využívajú technológiu aptX™ Low Latency s takmer žiadnym 
oneskorením, ktorá v porovnaní so štandardným Bluetooth® poskytuje rýchlejší a kvalitnejší zvuk. 
Preto, keď sa používajú na detekciu kovov, slúchadlá Nokta Makro BT poskytnú presnejšie a 
rýchlejšie reakcie na cieľ.



Prijať hovor : Hovor prijmete krátkym stlačením tlačidla MODE.
Odmietnutie hovoru: Dlhým stlačením tlačidla MODE asi na 1 sekundu ignorujete prichádzajúci hovor. 
Ukončenie hovoru: Krátkym stlačením tlačidla MODE hovor ukončíte.
Opakované vytáčanie posledného čísla: Dvojitým kliknutím na tlačidlo MODE zavoláte na posledné 
číslo, keď sú slúchadlá prepojené s vaším mobilným telefónom.
Prepínanie zariadení: Počas hovoru dlho stlačte tlačidlo „V+" na približne 1 sekundu, aby ste 
prepínali medzi slúchadlami a mobilným telefónom.
Hlasové vytáčanie: Stlačením tlačidla MODE na 1 sekundu v pohotovostnom stave spustíte hlasové 
vytáčanie a zapnete hlasového asistenta telefónu.
Stlmenie: Súčasným krátkym stlačením tlačidiel „V+" a „V-" stlmíte alebo zapnete mikrofón.

Telefónne funkcie

Play & Stop: Stlačením tlačidla MODE spustíte a zastavíte hudbu.
Zvýšenie hlasitosti: Stlačením „V+“ zvýšite hlasitosť. Maximálna úroveň bude indikovaná pípnutím. 
Zníženie hlasitosti: Stlačením „V-“ znížite hlasitosť. Minimálna úroveň bude indikovaná pípnutím.
Predchádzajúca skladba: Stlačením a podržaním tlačidla „V-“ na 2 sekundy prehráte predchádzajúcu 
skladbu.
Ďalšia skladba: Stlačením a podržaním tlačidla „V+“ na 2 sekundy spustíte prehrávanie ďalšej skladby

Hudobné funkcie

Nepokúšajte sa slúchadlá rozoberať alebo upravovať!
Nevystavujte slúchadlá vode ani nadmernej vlhkosti. Slúchadlá NIE SÚ vodotesné.
Kontrolku slúchadiel udržujte mimo dosahu očí detí alebo zvierat.
Nevystavujte slúchadlá extrémne nízkym alebo vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C)
Slúchadlá nepoužívajte v búrke, ktorá môže spôsobiť poruchu a zvýšiť riziko úrazu elektrickým 
prúdom.
Tento produkt obsahuje vstavanú lítiovú batériu. Aby ste predišli výbuchu, nevystavujte výrobok 
intenzívnemu slnečnému žiareniu a chráňte ho pred ohňom. Lítiovú batériu zlikvidujte v súlade s 
miestnymi zákonmi a predpismi, nelikvidujte ju ako bežný domový odpad. Lítiovú batériu nemôže 
používateľ vymeniť!
Počas bežného používania chráňte slúchadlá pred nárazmi. Pri preprave ich opatrne vložte do kartónu 
a zaistite obalom odolným voči nárazom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA!

Na nabíjanie slúchadiel je možné použiť akúkoľvek kvalitnú USB nabíjačku. Ak chcete slúchadlá 
nabiť, zasuňte nabíjací kábel USB do nabíjacieho konektoru na slúchadlách. Počas nabíjania bude 
LED svetlo svietiť na červeno. Po dokončení nabíjania červené svetlo zhasne.

NABÍJANIE SLÚCHADIEL



Typ 
Bluetooth® verzia 
Impedancia  
Citlivosť 

: Uzavreté slúchadlá

: BT5.0
: 32 OhmΩ 

: 106dB
Frekvenčný rozsah    : 20Hz-20kHz 
Efektívna vzdialenosť : 10 metrov 

Kapacita batérie 
Typ batérie  
Externé napätie

: 1200mAh, 3.7 V
: Nabíjateľná lítium-polymérová batéria  
: DC4.8-5.5 

Bluetooth® názov, značka a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. 
Qualcomm® aptX™ je produktom Qualcomm Technologies, Inc.

Nokta Makro Detectors si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifikácie alebo príslušenstvo bez upozornenia a 
bez akéhokoľvek záväzku alebo zodpovednosti.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Pre používateľov vrámci Európskej únie: Nevyhadzujte 
zariadenie do bežného komunálneho odpadu. Symbol 
preškrtnutého smetného koša na tomto zariadení indikuje, 
že tento produkt by nemal byť odhodený do bežného 
komunálneho odpadu, ale recyklovaný v zhode s lokálnymi 
zákonnými reguláciami a potrebami životného prostredia.




