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Apollo 7 Özgün Kablosuz
Kulaklık
Apollo 7 kulaklığı Bluetooth destekli
bir aygıtla ilk kez eşleştirme

Kulaklığın uçlarından birini kulağınıza takın,
“Power On (Güç Açık)”, ardından da
“Pairing (Eşleştirme)” bildirimini duyana kadar
düğmesini basılı tutun. Düğmeyi bırakıp, Bluetooth
aygıt listesinde “Apollo 7-L” veya “Apollo 7-R” öğesine
dokunarak eşleştirilen aygıtınıza bağlandığınızda
“Phone Connected (Telefon Bağlandı)" bildirimini
duyacaksınız. Ardından kulaklığın diğer ucunu
kulağınıza takın ve “Power On (Güç Açık)" bildirimini
duyana kadar düğmesini basılı tutun. Düğmeyi
bıraktığınızda
“Headset Connected (Kulaklık Bağlandı)“ bildirimini
duyacaksınız. Bu, her iki kulaklık ucunun eşitlendiği
anlamına gelir.
*Kulaklık uçlarını birbirinden bağımsız olarak
eşleştirerek müziğin keyﬁni çıkarabilirsiniz ama
aramaları yanıtlayabilmeniz veya Siri/Google sesli
yardımcıyı etkinleştirebilmeniz için her ikisinin de
aynı aygıtla eşleştirilmesini öneririz.

Tek dokunuşla çoklu işlev

Güç açık/kapalı, ses düzeyi yukarı/aşağı, eşleştirme,
yürüt/duraklat, sonraki/önceki parçayı yürüt,
aramayı kabul et/reddet ve Siri işlevlerine tek
düğmeyle erişilebilir.
Apollo 7 kulaklığınızla en iyi ve güvenli deneyim için
lütfen bu kılavuzları okuyun ve uygulayın.

Teknik Özellikler
Bluetooth sürümü
Bluetooth proﬁlleri
Ses kodlayıcılar-kod çözücüler
Kablosuz mesafesi
(eşleştirilen aygıttan)
Pil kapasitesi

Hoparlör boyutu
Duyarlılık
Frekans
Empedans @ 1 kHz
MEMS çok yönlü mikrofon
giriş duyarlılığı
Su geçirmezlik
Boyutlar

Ağırlık

Temel

L

R

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10 metre
Kulaklık (50 mAh)
Şarj etme kılıfı (şarj edilebilir
lityum iyon, 300 mAh)
Ø 5,8 mm Mikro Hoparlör
100 dB/mW
20 Hz - 20 KHz
16 ohm
-42 dB (+/- 2 dB)
Nano kaplama teknolojisi
Kulaklık:
15,4 (D) x 22,2 (U) mm
Şarj etme kılıfı:
62,5 (U) x 40 (D) x 25,5 (Y) mm
Kulaklık: 4 g x 2 adet
Şarj etme kılıfı: 52 g

Telefon
araması

Müzik
yürüt

AÇIK/
KAPALI Eşleştirme

Siri

Tek tıklama

Google

Çift tıklama

2 saniye süreyle basma

5 saniye süreyle basma

* Geçerli şarkıyı yeniden başlatmak için, sol kulaklık
ucu düğmesini 2 saniye basılı tutun. Önceki şarkıya
atlamak için 3 saniye içinde tekrar basılı tutun.

Kulaklık sabitleyici

*Yönlü antenden dolayı, daha iyi bağlantı elde etmek
için lütfen düğmeyi dik tutun.

Şarj etme kılıfı
ÇEKİN

● Bir kere çekerek kolay çıkarma
● Şarj etme kılıfına yerleştirildikten sonra kulaklık
uçları otomatik olarak kapanır ve şarj olur.
Piller dolduğunda şarj işlemi otomatik olarak durur.
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YERLEŞTİRİN
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TIKLAYARAK GEÇENE KADAR İTİN/
ŞARJ İŞLEMİ BAŞLAR

**Şarj etme kılıfı ışıklı göstergeleri
ve bildirimler **
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Her iki kulaklık ucu takılı olarak:
Şarj etme kılıfı LED'i 2 yanar, kulaklık tamamen şarj
olduktan sonra söner.
Tek kulaklık ucu takılı olarak:
Şarj etme kılıfı LED'i 2 titrer, tek kulaklık ucu
tamamen şarj olduktan sonra söner.
Şarj etme kılıfı pil düzeyi %30 değerinden düşükse
(kulaklık uçları takılı olarak), LED 1, şarj etme kılıfının
bir güç kaynağına bağlanmasını anımsatmak için
titrer.
Kulaklık ucu pil düzeyi %5 veya daha düşükse, 30
saniyede bir “Low Battery (Düşük Pil)” anımsatıcısını
duyacaksınız.
Dikkat
1. Şarj etme kılıfını şarj etmek için Mikro USB kablosu
kullanın. Kablo yalnızca şarj etme işlemi içindir;
veri aktarımı için kullanılmaz.
2. Bu ürünü, park edilmiş bir araç içinde bırakmayın.
Isıya ve güneş ışığına doğrudan maruz kalması
şarj etme kılıfına hasar verebilir.
3. Şarj etme kılıfını yüksek sıcaklıklara veya nemli
ortamlara maruz bırakmayın.
4. Kısa devreyi ve ﬁziksel hasarı önlemek için, ürüne
metal veya başka yabancı nesneler sokmayın.
5. Ürünü parçalarına ayırmayın, ürüne hasar
vermeyin, darbe uygulamayın veya ürünü yakmayın.
Üzerine ağır yük yerleştirmeyin.
6. Bu ürünü ev atıklarıyla birlikte atmayın. Piller
içerdiğinden, yerel yasalara ve yönetmeliklere göre
geri dönüşüme verin.
7. Uzun bir süre kullanılmazsa, pil ömrünü korumak
ve zamanından önce performans düşüşünü
önlemek için, kulaklığı ve şarj etme kılıfını üç ayda
bir şarj edin.
8. Pil hasarını önlemek için, şarj etme kılıfını uzun bir
süre boyunca gücü tamamen bitmiş olarak tutmayın
(LED gösterge sönük kalır). Şarj etme kılıfının her
zaman en az %30 oranında şarj edilmiş olduğundan
emin olun.
9. Çıkış akımı, giriş yüküne bağlı olarak değişiklik
gösterir.

