CZ

APOLLO 7s
Skutečně bezdrátová sluchátka
NEŽ ZAČNETE

Před prvním použitím sluchátka zcela
nabíjejte po dobu přibližně 2 hodin.

OBSAH
Zkontrolujte, zda jsou v balíčku obsaženy
veškeré položky. Pokud nějaké položky
chybí, kontaktujte prosím help@eratolife.com.

(1) Přenosné pouzdro s nabíječkou

(2) Sluchátka (L & P kanál)

Stabilizátory (S / M / L)

Silikonové špunty (S / M / L)

Odpovídající špunty T-600 (S / M / L)

(1) USB Mikro napájecí kabel

PŘIPOJOVÁNÍ

1. Zvolte LEVÉ nebo PRAVÉ sluchátko a vložte
ho do ucha.To bude fungovat jako hlavní
sluchátko.
2. Tiskněte dlouze tlačítko po dobu 5 sekund
pro zahájení režimu párování. Vyčkejte,
dokud neuslyšíte: „Power on“ (Zapnutí) a
„Pairing“ (Párování).
3.
Na zařízení Bluetooth stiskněte a zvolte
„APOLLO 7s-L“ nebo „APOLLO 7s-R.“ Vyčkejte,
dokud neuslyšíte: „Phone connected“
(Telefon připojen) znamenající úspěšné
4.
spárování.
Do ucha vložte druhé sluchátko, dlouze
tiskněte po dobu 2 sekund. Vyčkejte, dokud
neuslyšíte: „Power on“ (Zapnutí) a „Headset
connected“ (Sluchátka připojena)
z n a m e n a j í c í úspěšné spárování.
POZNÁMKA: Sluchátka APOLLO 7s lze použít
jako jediné sluchátko; Nicméně funkčnost
bude omezena. Doporučuje se používat obě
sluchátka.

OVLÁDÁNÍ

Sluchátka APOLLO 7s jsou navržena s funkcí
jediného multifunkčního tlačítka, které vám
umožní plně ovládat vaše zařízení pouze
jediným tlačítkem.

REŽIMY

• Pohotovostní režim – není aktivní žádný
zvuk nebo je přerušena hudba.
• Režim média – je aktivní hudba nebo video.
• Režim hands-free – příjem příchozího hovoru
nebo během hovoru.
ZAPÍNÁNÍ
Dlouze tiskněte LEVÉ a PRAVÉ tlačítko po
dobu 2 sekund. Vyčkejte, dokud neuslyšíte
hlasové pokyny.
VYPÍNÁNÍ
Z pohotovostního režimu dlouze tiskněte LEVÉ

nebo PRAVÉ tlačítko po dobu 2 sekund.
PŘÍJEM PŘÍCHOZÍHO HOVORU
Stiskněte jednou LEVÉ nebo PRAVÉ tlačítko.
ODMÍTNUTÍ/UKONČENÍ HOVORU
Dlouze tiskněte LEVÉ nebo PRAVÉ tlačítko
po dobu 2 sekund.
ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI HANDS-FREE
Lze nastavit pouze hostitelskými zařízeními
(telefony nebo klávesnice).
AKTIVACE SIRI/GOOGLE NYNÍ
(Pouze u podporovaných zařízení)
Z pohotovostního režimu dlouze tiskněte
dvakrát LEVÉ nebo PRAVÉ tlačítko.
PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ HUDBY
Při režimu média stiskněte LEVÉ nebo PRAVÉ
tlačítko pro přehrávání/přerušení hudby.
ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI MÉDIA
Zvýšení: Při režimu média stiskněte dvakrát
PRAVÉ tlačítko. (2 pípnutí značí, že hlasitost
je na maximu.)
Snížení: Při režimu média stiskněte dvakrát
LEVÉ tlačítko.
NÁSLEDUJÍCÍ/RESTART/PŘEDCHOZÍ PÍSEŇ
Následující píseň: Při režimu média tiskněte
dlouze PRAVÉ tlačítko po dobu 2 sekund.
Restart/Předchozí píseň: Při režimu média
tiskněte dlouze LEVÉ tlačítko po dobu 2
sekund.
POZNÁMKY:
• Zvýšení nebo snížení hlasitosti na zařízení
APOLLO 7s nemá vliv na hlasitost vašeho
zařízení, zvyšuje hlasitost zařízení ve spojení
se zařízením APOLLO 7s na požadované
bezpečnostní úrovně.
• Zařízení APOLLO 7s je optimálně navrženo
pro nejnovější zařízení iOS a Android.
Funkčnost se bude měnit podle zařízení a
aplikace.

ERATOSURROUNDTM

S použitím technologie DSP (Digital Sound
Processing) u našich skutečně bezdrátových
sluchátek můžeme obnovit prostorovou
vzdálenost chybějící u tradičních sluchátek.
Jelikož je kalibrován s naším mikro-ovladačem
a jeho akustickou komorou, ERATOSURROUND™
může omezit zkreslení obrazu zvuku a vytvořit
přesnější zvuk.

REŽIMY
• 3D Normální – simuluje prostorový zvuk
typického pokoje
• 3D Široký – s i m u l u j e p r o s t o r o v ý z v u k
koncertního sálu
ZMĚNA REŽIMŮ ERATOSURROUNDTM
Z pohotovostního režimu a zkontrolujte, zda
jsou obě vaše sluchátka připojena, stiskněte
tlačítko 4 krát. Režimy se budou měnit z 3D.
Normálního do 3D Širokého do 3D Neaktivního.
LED Oznámení/Zvuk
REŽIMY
3D Normální (Standardní) 2 červené bliky/2 pípnutí
3 červené bliky/3 pípnutí
3D Široký aktivovaný
4 červené bliky/4 pípnutí
3D Neaktivní

PROHLÍŽENÍ VIDEA

Ačkoli je zařízení APOLLO 7s navrženo k
poslechu hudby, je kompatibilní s některými
aplikacemi iOS a Android pro prohlížení videí.
U našich sluchátek používáme nejnovější
technologii CSR a aptX kodek, avšak u našich
skutečně bezdrátových sluchátek musí být data
přenášena do každého sluchátka zároveň
místo jen jednou jako u tradičních Bluetooth
sluchátek. To může mít za následek čekací
dobu při přehrávání videa na zařízeních a
aplikacích.
Pro zlepšení čekací doby odpojte ERATOSURROUNDTM změnou režimu na 3D neaktivní v
zájmu lepšího zážitku ze sledování. Viz pokyny
níže.
*Výsledky se budou měnit podle zařízení a
aplikace.

POUZDRO S NABÍJEČKOU

Pouzdro s nabíječkou APOLLO 7s umožní
dvě plná nabití vašich sluchátek na cestách.

OTEVŘENÍ

Pro otevření pouzdra s nabíječkou jednoduše
stiskněte konec pouzdra. Tento krok lze provést
jedním prstem a vyjmout sluchátka.

VYJMOUT

2

STISKNOUT
1

ZAVŘENÍ

Jste -li hotovi se zařízením APOLLO 7s, vložte
je jednoduše zpět do ochranného pouzdra s
nabíječkou a vyčkejte na stisknutí, které značí,
že je bezpečně zablokováno.
TIP: Ujistěte se, že LED kontrolky sluchátek
svítí vaším směrem. Vyčkejte, až se rozsvítí
červená kontrolka znamenající, že sluchátka
se nabíjejí.
VLOŽIT

ZAVŘÍT
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POZNÁMKA: Sluchátka se po vložení do
pouzdra s nabíječkou automaticky vypnou.case.

NABÍJENÍ A BATERIE

• Doba výdrže baterií: 3 hodiny přehrávání
médií / 4 hodiny hovoru
• Doba nabití: sluchátka (100 minut)/pouzdro
s nabíječkou (2 hodiny)
• Kapacita pouzdra s nabíječkou: 2 plná
nabitá obou sluchátek na cestách
②Ukazatel nabíjení
pouzdra s nabíječkou
Mikro USB
nabíjecí port
①Ukazatel nabíjení
sluchátek

UKAZATEL NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Obě sluchátka vložená do pouzdra:
Ukazatel ① bude svítit a vypnut při plném nabití.
Jedno sluchátko vložené do pouzdra:
Ukazatel ① bude blikat a vypnut při plném
nabití.

UKAZATEL POUZDRA S NABÍJEČKOU

Je-li pouzdro s nabíječkou pod 30% s vloženým
sluchátkem, ukazatel ② bude blikat.Připojte
prosím mikro USB napájecí kabel.
POZNÁMKA: Pokud je kapacita baterie sluchátka
5 % nebo méně, každých 30 sekund uslyšíte
frázi „Low battery“ (Slabá baterie).

NOŠENÍ

V zájmu optimálního komfortu a zvukové kvality
vyzkoušejte prosím silikonové/odpovídající
špunty, které nejlépe vyhovují vašim uším.
Může se stát, že budete potřebovat kombinaci
různých velikosti do levého a pravého ucha.
TIP: V zájmu optimálního připojení zkontrolujte,
zda tlačítko sluchátek míří vzhůru.

STABILIZÁTORY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Nenechávejte produkt v zaparkovaném vozidle.
Přímé působení tepla a slunečního světla může
pouzdro s nabíječkou a sluchátka poškodit.
2. Nevystavujte je extrémně vysoké/nízké teplotě
a vlhkosti
3. Nevkládejte do produktu kovové a jiné cizí
předměty, aby nedošlo ke zkratua fyzickému
poškození.
4. Výrobek nedemontujte, nepoškozujte, neházejte
ani nepalte a nepokládejte na něj těžké předměty.
5. Nevyhazujte produkt do domovního odpadu.
Protože obsahuje baterie, recyklujte jej v souladu
s místními předpisy.
6. Pokud sluchátka po delší dobu nepoužíváte,
nabíjejte je i pouzdro s nabíječkou každé tři
měsíce, tak udržíte dlouhou životnost baterie a
předejdete předčasnému snížení výkonu.
7. Nenechávejte pouzdro bez dobití na dlouhou dobu
(ukazatel LED slabě svítí), aby nedošlo k poškození
baterie. Ujistěte se, že je pouzdro s nabíječkou
nabito vždy alespoň na 30 %.

SPECIFIKACE
Verze Bluetooth
Profily Bluetooth
Zvukový kodek
Bezdrátový dosah
(od spárovaného zařízení)

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

Kapacita baterie

Sluchátko (50 mAh)
Pouzdro s nabíječkou (300 mAh)

Velikost dynamického měniče
Citlivost
Frekvence
Impedance při 1 kHz
Všesměrový MEMS
Vstupní citlivost mikrofonu
Vodotěsný

Ø 5,8 mm Micro Driver
100dB/mW
20Hz-20KHz
16 Ohm
-42dB (+/- 2 dB)

10 metrů (30 stop)

Povlak nanesený nanotechnologií

Rozměry

Sluchátko:
15.4mm (D) x 22.2mm (L)
6.06in (D) x 8.74in (L)
Pouzdro s nabíječkou:
62.5mm (L) x 40mm (D) x 25.5mm (H)
2.46in (L) x 1.6in (D) x 1in (H)

Hmotnost

Sluchátko: 4g x2 (0.14oz x2)
Pouzdro s nabíječkou: 52g (1.83oz)

