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Apollo 7 az igazi vezeték
nélküli headset
Az Apollo 7 első párosítása egy
Bluetooth képes eszközzel.

Helyezze a fülhallgató egyik oldalát a fülébe, majd
tartsa nyomva a gombját, amíg azt nem hallja,
„Power On” (bekapcsolva), majd „Pairing” (párosítás),
majd engedje el a gombot és csatlakoztassa a
párosított eszközhöz: érintse meg az „Apollo 7-L” (bal)
vagy „Apollo 7-R” (jobb) eszközt a Bluetooth eszközök
listáján, ekkor azt fogja hallani, hogy „Phone
Connected.” Ezt követően helyezze be a fülhallgató
másik részét, és tartsa nyomva a gombját, amíg azt
nem hallja, „Power On” (bekapcsolva).
Engedje el a gombot, ekkor azt fogja hallani, hogy
„Headset Connected” (fejhallgató csatlakoztatva).
Ez azt jelenti, hogy a fülhallgató két része szinkronban
van.
*Élvezheti a zenehallgatást akkor is, ha egyenként
párosítja a fülhallgatókat, de javasoljuk, hogy
mindkettőt ugyanazzal az eszközzel párosítsa, így
válaszolhat hívásokra, vagy aktiválhatja a Siri/Google
Voice hangparancsait.

Egy érintés, több funkció

Ki-/bekapcsolás, hangerő csökkentés/növelés,
lejátszás/szünet, előző/következő szám, hívás
fogadása/elutasítása és Siri – mind elérhető egy
gombbal.
Olvassa el és tartsa be az alábbi útmutatót, hogy a
legjobb, legbiztonságosabb módon élvezhesse
Apollo 7 készülékét.

Műszaki adatok
Bluetooth verzió
Bluetooth proﬁlok
Audiokodekek
Vezeték nélküli hatótáv
(a párosított eszköztől)
Akkumulátor kapacitása

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10 méter (30 láb)

Fülhallgató (50 mAh)
Töltő tok (újratölthető Li-ion, 300 mAh)
Hangszóró mérete
Ø 5,8 mm mikro-hangszóró
Érzékenység
100 dB/mW
Frekvencia
20 Hz – 20 KHz
Impedancia 1 kHz-en
16 ohm
MEMS gömbkarakterisztikájú -42 dB (+/- 2 dB)
mikrofon bemeneti
érzékenység
Vízálló
Nanotechnolgóiás bevonat
Méretek
Fülhallgató:
15,4 mm (Mé) x 22,2 mm (Ho)
Töltő tok:
62,5 mm (Ho) x 40 mm (Mé) x 25,5 mm (Ma)
Fülhallgató: 4 g x 2 db
Tömeg
Töltő tok: 52 g

Alapvető funkciók
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Telefonhívás

Zenelejátszás
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Siri

Egy kattintás

Google

Két kattintás

2 másodpercig
nyomva

5 másodpercig nyomva

* Nyomja a bal oldali fülhallgató gombját 2
másodpercig az aktuális dal újrakezdéséhez.
3 másodpercen belül nyomja meg újra és tartsa
lenyomva, hogy az előző számra ugorjon.

Fülhallgató stabilizáló

*Az irányított antenna miatt a legjobb kapcsolathoz
tartsa függőlegesen a gombot.

Töltő tok
HÚZZA

● Egyszerű eltávolítás egy mozdulattal
● A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak és
feltöltenek, ha a töltő tokba helyezi azokat.
A töltés automatikusan leáll, ha tele vannak.
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NYOMJA KATTANÁSIG/MEGKEZDŐDIK A TÖLTÉS

**Töltő tok fényjelzések és
megjegyzések**
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Mindkét fülhallgató behelyezve:
A töltő tok LED-je 2 világít, majd kikapcsol, ha a
fejhallgató teljesen fel van töltve.
1 fülhallgató behelyezve:
A töltő tok LED-je 2 villog, majd lekapcsol, ha az egy
fülhallgató teljesen feltöltött.
Ha a töltő tok akkumulátora 30% alatt van (és be
vannak helyezve a fülhallgatók), a LED 1 villog, hogy
emlékeztessen, csatlakoztassa a töltő tokot egy
áramforráshoz.
Ha a fülhallgatók akkumulátorának töltése 5% alatt
van, 30 másodpercenként hallani fogja a
„Low Battery” (akkumulátor lemerült) emlékeztetőt.
Vigyázat!
1. Használja a Micro-USB kábelt a töltő tok
újratöltéséhez. A kábel csak töltésre való,
adatkommunikációhoz nem használható.
2. Ne hagyja a terméket egy parkoló autóban. A
közvetlen hőhatás és a napfény kárt tehet a töltő
tokban
3. Ne tegye ki a töltő tokot magas hőmérsékletnek
vagy nedves környezetnek
4. Ne helyezzen fémet vagy más idegen tárgyakat a
termékbe, így elkerülheti a rövidzárlatot és a ﬁzikai
sérülést
5. A terméket ne szerelje szét, károsítsa, üsse meg
vagy égesse el. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
6. Ne gyűjtse a terméket a háztartási hulladékkal
együtt. Mivel akkumulátorokat tartalmaz, a helyi
törvényeknek és előírásoknak megfelelően
ártalmatlanítsa.
7. Ha sokáig nem használja, háromhavonta töltse
fel a fülhallgatót és a töltő tokot, hogy megőrizze az
akkumulátor élettartamát, és megelőzze az idő
előtti teljesítménycsökkenést
8. Ne hagyja a töltő tokot hosszabb ideig teljesen
lemerülve (a LED visszajelző sötét marad), hogy
megelőzze az akkumulátor károsodását. A töltő tok
akkumulátora legyen mindig legalább 30%-ig
feltöltve.
9. A kimenő áram változik a bemenő töltésnek
megfelelően

