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Apollo 7 толығымен
сымсыз гарнитурасы
Apollo 7 гарнитурасын Bluetooth
қосылған құрылғымен алғашқы
рет жұптастыру

Құлаққаптың кез келгенін құлағыңызға салып,
оның түймесін "Power On" (Қуат қосулы) және
одан кейін "Pairing" (Жұптасуда) естілмегенше
басып тұрыңыз, сонан соң түймені босатыңыз
және жұптастырылған құрылғыға қосыңыз,
Bluetooth құрылғылары тізімінде “Apollo 7-L"
немесе “Apollo 7-R” түртіңіз, сонда "Phone Connected"
(Телефон қосылды) сөзін естисіз. Содан кейін екінші
құлаққапты салып, оның түймесін "Power On"
(Қуат қосулы) сөзі естілмегенше басыңыз/басып
тұрыңыз. Түймені босатыңыз, сонда “Headset
Connected" (Гарнитура жалғанды) сөзін естисіз. Бұл
екі құлаққаптың синхрондалғандығын білдіреді.
*Құлаққапты жеке түрде жұптастыру арқылы
музыка тыңдай аласыз, бірақ біз екеуін бір
құрылғымен жұптастыруға ұсыныс береміз,
осылайша сіз қоңырауларға жауап бере аласыз
немесе Siri/Google дыбыстық көмекшісін
белсендіре аласыз.

Бір рет түрту мультифункциясы

Қуатты қосу/өшіру, дыбысты арттыру/азайту,
жұптастыру, ойнату/кідірту, келесі/алдыңғы өлеңді
ойнату, қоңырауды қабылдау/бас тарту және Siri
функцияларына бір түйме арқылы қол жеткізуге
болады.
Сіздің Apollo 7 гарнитураңызбен ең жақсы және
қауіпсіз қолданысты қамтамасыз ету үшін осы
нұсқауларды оқып, орындаңыз.

Сипаттамалар
Bluetooth нұсқасы
Bluetooth профильдері
Аудиокодектер
Сымсыз ауқым (жұпталған
құрылғыдан)
Батарея қуаты

Драйвер өлшемі
Сезімталдығы
Жиілігі
Кедергі @ 1 кГц
МЭМЖ көпбағытты
микрофон кірісінің
сезімталдығы
Суға төзімділігі
Өлшемдері

Гарнитура (50 мА/сағ)
Зарядтаушы корпус (Литий ионды
қайта зарядталатын, 300мА/сағ)
Ø 5,8 мм микро драйвер
100 дБ/мВт
20Гц-20кГц
16 Ом
-42 дБ (+/- 2 дБ)

Наноқұрылымды жабын технологиясы
Гарнитура:
15,4 мм (Т) x 22,2 мм (Ұ)
Зарядтаушы корпус:
62,5 мм (Ұ) x 40 мм (Т) x 25,5 мм (Б)
Гарнитура: 4 г x 2 дана
Зарядтаушы корпус: 52 г

Салмағы

Негізгі
L

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

Қоңырау Музыка\
ойнату

ҚОСУ/ Жұптастыру
ӨШІРУ

R

Бір түрту

Siri

Google

Екі рет түрту

2 секунд басып
тұрыңыз

5 секунд басып тұрыңыз

* Ағымдағы өлеңді басынан бастау үшін сол жақ
құлаққаптың түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
Алдыңғы өлеңге ауысу үшін қайта басып,
3 секунд ұстап тұрыңыз.

Гарнитура стабилизаторы

*Байланыстың жақсы болуы үшін, бағыттық
антеннаға байланысты төңкерілген күйде ұстаңыз.

Зарядтағыш қап
ТАРТЫҢЫЗ

● Оңай бір тартып алынады
● Зарядтағыш қапқа салынған кезде құлаққаптар
автоматты түрде өшеді және зарядталады.
Батареялар толған кезде зарядтау автоматты
түрде тоқтайды.
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ҚОЙЫҢЫЗ
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ТОЛЫҒЫМЕН САЛЫНҒАНША ИТЕРІҢІЗ/
ЗАРЯДТАУ БАСТАЛАДЫ

**Зарядтағыш қаптың шам
индикаторлары және
ескертпелері **
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Екі құлаққап салынған кезде:
Зарядтағыш қаптың жарық диоды жанады және
құлаққап толығымен
зарядталған кезде өшеді
1 құлаққап салынған кезде:
Зарядтағыш қаптың жарық диоды
жыпылықтайды және бір құлаққап толығымен
зарядталған кезде өшеді
Егер зарядтағыш қаптың батареясы 30%-дан
төмен болған кезде (құлаққаптар салынған күйде)
жарық диоды жыпылықтап, зарядтағыш қапты
қуат көзіне жалғауды есіңізге салады.
Құлаққаптың батареясы 5% немесе одан аз болса,
сіз “Low Battery” (Батарея аз) ескертпесін әр
30 секунд сайын естіп отырасыз
Сақ болыңыз
1. Зарядтағыш қапты зарядтау үшін микро USB
кабелін пайдаланыңыз. Кабель тек зарядтауға
арналған, деректерді тасымалдауға арналмаған
2. Бұл өнімді тұраққа қойылған көліктің ішінде
қалдырмаңыз. Жылу немесе жарық көзінің тікелей
әсері зарядтағыш қапты зақымдауы мүмкін
3. Зарядтағыш қапқа жоғары температуралар
немесе ылғалды орталардың әсерін тигізбеңіз
4. Өнімнің ішіне металл немесе басқа бөгде
заттарды салмаңыз, осылайша қысқа тұйықталу
мен физикалық зақымдалуға жол бермейсіз
5. Өнімді бөлшектеуге, зақымдауға, .сілкуге
немесе өртеуге болмайды. Оның үстіне қандай
да бір ауыз зат қоймаңыз
6. Бұл өнімді тұрмыстық қалдықтармен бірге
тастамаңыз. Оның ішінде батарялар бар
болғандықтан, оны жергілікті заңдар мен
ережелерге сай қоқысқа тастаңыз
7. Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса,
батареяның қызмет ету мерзімін сақтау және
мерзімінен бұрын істен шығуына жол бермеу
үшін гарнитура мен зарядтағыш қапты әр үш ай
сайын зарядтап тұрыңыз
8. Батареяның зақымдалуына жол бермеу үшін
зарядтағыш қапты заряд таусылған күйде ұзақ
уақытқа қалдырмаңыз (жарық индикаторы
жанып тұрады). Зарядағыш қаптың кем дегенде
30% зарядталғандығын әрқашан тексеріп
тұрыңыз.
9. Шығыс кернеу кіріс зарядқа байланысты
ауысып тұрады

