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Повністю бездротова
гарнітура Apollo 7
Сполучення Apollo 7 з пристроєм,
який підтримує Bluetooth, у
перший раз

Вставте у вухо один з навушників, потім натисніть
та утримуйте його кнопку, доки не почуєте
"Power On" (Увімкнено) і після цього "Pairing"
(Сполучення), потім відпустіть кнопку та виконайте
під'єднання до сполученого пристрою, натисніть
“Apollo 7-L" або “Apollo 7-R” у списку пристроїв
Bluetooth, після чого ви почуєте "Phone Connected"
(Телефон під'єднано). Потім вставте інший
навушник та натисніть/утримуйте його кнопку,
доки не почуєте "Power On" (Увімкнено). Відпустіть
кнопку і почуєте “Headset Connected“
(Гарнітуру під'єднано). Це означає, що двоє
навушників синхронізовано.
*Ви можете насолоджуватися музикою,
сполучивши кожний з навушників окремо, однак
рекомендується сполучити обидва навушника з
одним пристроєм, щоб можна було відповідати
на виклики або активувати допомогу з функцією
розпізнавання мови Siri/Google.

Виконання кількох функцій одним
дотиком
Увімкнення/вимкнення, збільшення/зменшення
гучності, сполучення, відтворення/пауза,
відтворення наступної/попередньої доріжки,
прийом/відхилення виклику та Siri доступні за
допомогою однієї кнопки.
Прочитайте та виконуйте ці вказівки, щоб
забезпечити найкращу та найбезпечнішу роботу
з Apollo 7

Технічні характеристики
Версія Bluetooth
Профілі Bluetooth
Аудіо-кодеки
Діапазон бездротового
зв'язку (від сполученого
пристрою)
Ємність батареї

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10 метрів

Навушник (50 мАг)
Зарядний чохол (літій-іонний
акумулятор, 300 мАг)
Мікродинамік Ø 5,8 мм
100 дБ/мВт
20 Гц-20 кГц
16 Ом
-42 дБ (+/- 2 дБ)

Розмір динаміка
Чутливість
Частота
Імпеданс при 1 кГц
Чутливість входу
рівнонаправленого
мікрофону MEMS
Захист від води
Розміри

Технологія нано-покриття
Навушник:
15,4 мм (Г) x 22,2 мм (Д)
Зарядний чохол:
62,5 мм (Д) x 40 мм (Г) x 25,5 мм (В)
Навушник: 4 г x 2 шт.
Зарядний чохол: 52 г

Вага

Основні дії
L

R

Телефонний Відтворення
виклик
музики

УВІМК/ Сполучення
ВИМК

Siri

Google

Одне натиснення
Тривале натиснення
протягом 2 секунд

Подвійне натиснення
Тривале натиснення
протягом 5 секунд

* Щоб відтворити поточну пісню спочатку,
натисніть та утримуйте кнопку лівого навушника
протягом 2 секунд. Щоб перейти до
попередньої пісні, знову натисніть та утримуйте
її протягом 3 секунд.

Стабілізатор навушника

*Через використання направленої антени, для
отримання кращого зв'язку тримайте кнопку догори.

Футляр із зарядкою
ВИТЯГНІТЬ

● Просте витягування одним рухом
● Навушники автоматично вимикаються та
починають заряджатися після розміщення у
футлярі із зарядкою.
Після повної зарядки акумуляторів зарядка
автоматично зупиняється.
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НАТИСНІТЬ ДО КЛАЦАННЯ/ПОЧНЕТЬСЯ ЗАРЯДКА

**Світлова індикація та
повідомлення футляра із
зарядкою **
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Коли обидва навушника вставлено:
Світлодіод футляра із зарядкою вмикається, а
потім вимикається
після повної зарядки гарнітури
Коли вставлено 1 навушник:
Світлодіод футляра із зарядкою мигає та
вимикається після повної зарядки одного
навушника
Якщо заряд футляра із зарядкою нижче 30%
(зі вставленими навушниками) світлодіод мигає,
нагадуючи про необхідність підключити футляр
із зарядкою до джерела живлення
Якщо заряд навушника становить 5% або нижче,
ви будете чути “Low Battery” (Низький заряд
акумулятора) кожні 30 секунд
Застереження
1. Використовуйте кабель Micro USB для зарядки
футляра із зарядкою. Цей кабель призначено
тільки для зарядки, а не для передачі даних
2. Не залишайте цей виріб всередині
припаркованого автомобіля. Безпосередній вплив
температури та сонячного світла може призвести
до пошкодження футляра із зарядкою
3. Не піддавайте футляр із зарядкою впливу
високої температури або вологи
4. Не вставляйте металеві або інші сторонні
предмети у цей виріб, щоб уникнути короткого
замикання та фізичного пошкодження
5. Не розбирайте, не пошкоджуйте і не спалюйте
цей виріб. Не розміщуйте на ньому важкі предмети
6. Не утилізуйте цей виріб разом з побутовими
відходами. Оскільки у ньому містяться
акумулятори, віддайте його на переробку
відповідно до місцевих законів та норм
7. Якщо гарнітура не використовується протягом
тривалого часу, заряджайте її та футляр із
зарядкою кожні три місяці, щоб подовжити строк
служби та уникнути завчасного погіршення
характеристик
8. Не залишайте футляр із зарядкою повністю без
заряду протягом тривалого часу (світлодіодний
індикатор буде слабко горіти), щоб уникнути
пошкодження акумулятора. Футляр із зарядкою
завжди повинен бути заряджений щонайменше
на 30%
9. Вихідний струм змінюється в залежності від
вхідного заряду

