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Apollo 7 Tai nghe không
dây thực thụ
Lần đầu tiên kết nốiApollo 7 với thiết
bị phát Bluetooth

Nhét một bên tai nghe earbud vào tai bạn, rồi nhấn
giữ nút cho đến khi bạn nghe thấy "Power On
(Bật)", tiếp theo là "Pairing (Ghép)", sau đó thả nút
và kết nối với thiết bị ghép nối, hãy gõ "Apollo 7-L"
hoặc "Apollo 7-R" trong danh sách thiết bị Bluetooth
và bạn sẽ nghe tiếng "Phone Connected
(Đã kết nối điện thoại)". Tiếp đến, nhét nốt tai nghe
thứ hai và nhấn/giữ nút của nó cho đến khi bạn
nghe thấy “Power On (Bật)". Thả nút, và bạn sẽ nghe
thấy "Headset Connected (Đã kết nối tai nghe)".
Điều này có nghĩa là cả hai tai nghe đã được đồng
bộ hóa.
*Bạn có thể thưởng thức âm nhạc bằng cách kết nối
riêng rẽ từng bên tai nghe, nhưng chúng tôi
kiến nghị nên kết nối cả hai tai nghe với cùng một
thiết bị, như vậy bạn có thể nghe điện thoại hoặc
kích hoạt hỗ trợ giọng nói Siri/Google.

Single-touch đa chức năng

Chỉ với một nút bấm, bạn có thể Bật/tắt nguồn, âm
lượng lên/xuống, ghép nối, play/tạm dừng, bài
tiếp/bài trước, nghe điện/từ chối, truy cập Siri.
Hãy đọc và làm theo các hướng dẫn để đảm bảo
Apollo 7 của bạn hoạt động tốt nhất và an toàn nhất.

Thông số kỹ thuật
Phiên bản Bluetooth
Cấu hình Bluetooth
Bộ giải mã âm thanh
Phạm vi không dây
(từ thiết bị ghép)
Dung lượng pin

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

Kích thước Driver
Độ nhạy
Tần số
Trở kháng @ 1kHz
MEMS Độ nhạy đầu vào của
microphone đa hướng
Chống nước
Kích thước

Trọng lượng

Cơ bản
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Bấm đơn

Bấm đúp

Tai nghe (50mAh)
Hộp sạc (Pin Li-Ion sạc lại được,
300mAh)
Ø 5.8mm Micro Driver
100dB/mW
20 Hz - 20 KHz
16ohm
-42dB (+/- 2dB)
Công nghệ phủ nano
Tai nghe:
15.4mm (D) x 22.2mm (L)
Hộp sạc:
62.5mm (L) x 40mm (D) x 25.5mm (H)
Tai nghe: 4g x 2pcs
Hộp sạc: 52g

Gọi điện

Nghe
nhạc

Bấm giữ 2 giây

Bấm giữ 5 giây

* Bấm giữ nút của tai nghe bên trái trong 2 giây để
nghe lại bài hát hiện tại. Bấm giữ lại trong 3 giây để
quay về bài trước.

Thiết bị ổn định tai nghe

* Do ăng-ten có chức năng định hướng, nên để có
được kết nối tốt hơn, xin vui lòng giữ cho nút thẳng
đứng.

Hộp sạc
KÉO

● Chỉ cần một động tác kéo để tháo ra
● Tai nghe sẽ tự động tắt và sạc điện sau khi được
đặt vào hộp sạc.
Khi pin đầy thì sẽ tự động ngừng sạc.
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BẤM CHO ĐẾN KHI CÓ BÁO CLICK-IN/
CHARGING

**Đèn chỉ thị và những điều cần
chú ý khi sạc điện**
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Khi đặt cả hai tai nghe:
Đèn LED 2 của hộp sạc sẽ bật sáng khi đang sạc và
tắt khi đã sạc đầy.
Khi đặt một tai nghe:
Đèn LED 2 của hộp sạc sẽ nhấp nháy khi đang sạc
và tắt khi đã sạc đầy.
Nếu pin của hộp sạc chỉ còn dưới 30% (sạc cả hai
bên tai nghe) thì đèn LED 1 sẽ nhấp nháy để báo
hiệu cần cắm hộp sạc với điện nguồn.
Nếu pin của tai nghe chỉ còn dưới 5% thì cứ cách 30
giây bạn sẽ lại nghe tiếng thông báo
“Low Battery (Pin yếu)”.
Chú ý
1. Sử dụng dây Micro USB để nạp điện cho hộp sạc.
Dây sạc chỉ dùng để sạc điện, không dùng cho
truyền dữ liệu
2. Không bỏ sản phẩm ở trong xe đang dừng đỗ.
Hộp sạc có thể bị hỏng nếu tiếp xúc trực tiếp với
nhiệt và ánh sáng mặt trời
3. Không để hộp sạc ở nơi nhiệt độ cao hoặc môi
trường ẩm ướt
4. Không để kim loại hoặc các vật lạ khác vào trong
sản phẩm, để tránh đoản mạch và hỏng hóc cơ học
5. Không được tháo, đập, lắc hoặc nung đốt sản
phẩm. Không đặt bất kỳ vật nặng nào lên sản phẩm
6. Không vứt bỏ sản phẩm này cùng với rác sinh
hoạt. Vì sản phẩm chứa pin, nên cần được tái chế
phù hợp với luật pháp và các quy định của địa
phương
7. Nếu trong thời gian dài không sử dụng, thì mỗi
ba tháng cần sạc tai nghe và hộp sạc một lần để duy
trì tuổi thọ pin và tránh suy giảm hiệu suất.
8. Để tránh hỏng pin, không để hộp sạc hết điện
hoàn toàn trong thời gian dài (chỉ thị LED vẫn còn
mờ).
Hãy chắc chắn rằng hộp sạc phải được sạc đầy ít
nhất 30% trong tất cả các lần sạc.
9. Dòng điện đầu ra tùy thuộc vào lượng sạc đầu vào

