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Apollo 7 Fones sem ﬁo
verdadeiros
Emparelhamento Apollo 7 com um
dispositivo habilitado para Bluetooth
pela primeira vez

Insira um fones de ouvido em seu ouvido, em seguida,
pressione e segure o botão até ouvir “Power On
(Ligado)”, seguido por “Pairing (Emparelhamento)”,
em seguida, solte o botão e se conecte ao seu
dispositivo emparelhado, toque em “Apollo 7-L” ou
“Apollo 7- R “na lista de dispositivo Bluetooth e você
vai ouvir” Phone Connected (Telefone conectado) “.
Em seguida, insira o segundo fone e
pressione/segure o botão até ouvir “Power On
(Ligado)". Solte o botão, e você vai ouvir “Headset
Connected (Fone de ouvido conectado)". Isso signiﬁca
que os dois fones de ouvido estão em sincronia.
* Você pode desfrutar da música através do
emparelhamento do fone individualmente, mas
sugerimos emparelhar ambos com o mesmo
dispositivo para que possa atender chamadas ou
ativar a assistência de voz Siri/Google.

Multifunção de toque único

Ligar/desligar, aumentar/diminuir volume,
emparelhamento, reproduzir/pausar, reproduzir
próxima faixa/faixa anterior, aceitar/rejeitar chamada
e Siri são acessíveis com um botão.
Leia e siga estas orientações para assegurar a melhor
e mais segura experiência com o seu Apollo 7

Especiﬁcações
Versão Bluetooth
Perﬁs Bluetooth
Áudios codecs
Alcance sem ﬁo
(de um dispositivo
emparelhado)
Capacidade da bateria

Tamanho do driver
Sensibilidade
Frequência

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

Fone de ouvido (50mAh)
Estojo de carregamento
(Lí-Ion descarregável, 300mAh)
Micro driver Ø 5,8mm
100dB/mW
20Hz-20KHz

Impedância @ 1kHz
MEMS sensibilidade de
entrada do microfone
omnidirecional
À prova d'água
Dimensões

16ohm
-42dB (+/- 2dB)

Tecnologia de revestimento nano
Fone de ouvido :
15,4mm (P) x 22,2mm (C)
Estojo de carregamento:
62,5mm (C) x 40mm (P) x 25,5mm (A)
Fone de ouvido : 4g x 2 pçs.
Estojo de carregamento: 52g

Peso

Básico
L

R

Chamada
telefônica

Reproduzir
música

LIGADO/ Emparelhando
DESLIGADO

Siri

Google

Um clique Clique duplo

Pressão longa 2 seg

Pressão longa 5 seg

* Pressione e segure o botão do fone de ouvido
esquerdo por 2 segundos para reiniciar a música
atual. Pressione e segure novamente dentro de 3
segundos para voltar para a música anterior.

Estabilizador do fone de ouvido

* Devido à antena direcional, a ﬁm de obter uma
melhor conectividade, por favor, mantenha o botão
para cima.

Estojo de carregamento
EMPURRAR

● Fácil remoção de um puxão
● Os fones de ouvido desligam automaticamente e
carregam depois de serem colocados no estojo de
carregamento.
O carregamento para automaticamente quando as
baterias estão carregadas.
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EMPURRE ATÉ DAR UM CLIQUE/INICIAR O
CARREGAMENTO

**Avisos e indicadores de luz do
estojo de carregamento **
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Com ambos fones de ouvidos inseridos:
OLED 2 do estojo de carregamento liga, depois
desliga quando o fone de ouvido está
completamente carregado
Com um fone de ouvido inserido:
OLED 2 do estojo de carregamento pisca e apaga
após um único fone estar totalmente carregado
Se o estojo de carregamento de bateria estiver

abaixo de 30% (com fones de ouvido inseridos) o
LED 1 pisca como um lembrete para conectar o
estojo de carregamento a uma fonte de energia
Se a carga de bateria do fone de ouvido estiver a
5% ou menos, você ouvirá um lembrete de
“Low Battery (Bateria fraca)” a cada 30 segundos
Cuidado
1. Utilize o cabo USB Micro para carregar o estojo de
carregamento. O cabo serve apenas para
carregamento e não para transferência de dados
2. Não deixe esse produto em um veículo fechado.
A exposição direta ao calor e luz solar pode daniﬁcar
o estojo de carregamento
3. Não exponha o estojo de carregamento a altas
temperaturas ou ambientes úmidos
4. Não insira metais ou objetos estranhos no
produto para evitar curto-circuito e danos físicos
5. Não desmonte, daniﬁque, una ou queime o
produto. Não coloque qualquer objeto pesado
sobre ele
6. Não descarte este produto no lixo doméstico.
Como contém baterias, reciclar em conformidade
com as leis e regulamentos locais
7. Se não for utilizado a longo prazo, recarregar o
fone de ouvido e o estojo de carregamento a cada
três meses para manter a vida útil da bateria e
evitar a degradação prematura do desempenho
8. Não deixe o estojo de carregamento
completamente fora da fonte de energia por
períodos prolongados (o indicador LED permanece
fraco), para evitar danos à bateria. Certiﬁque-se de
que o estojo de carregamento está, pelo menos,
com 30% de carga todo o tempo
9. A corrente de saída varia de acordo com a carga
de entrada
Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.

