
APOLLO AIR+
BREZŽIČNE SLUŠALKE TRUEWIRELESS™ 
STEREO PLUS HYBRID ANC

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



KONFIGURACIJA GUMBOV

Gumb za povezovanje

Indikator polnilnega ohišja 

Upravljanje na dotik

Indikatorska luč za slušalke

Stik za polnjenje

    Senzor
zaznavanja
v ušesu

Vhod za polnjenje tipa C



Vklop/Izklop

X5        
Bluetooth povezovanje 
z vašo napravo 

3s

2s

x2+3s



Kako ponastaviti slušalke v 
primeru nepravilnega delovanja

x4 + 5s

Opomba: Poskrbite, da med delovanjem slušalke niso 
priključene na nobeno napravo in da senzor za 
zaznavanje v ušesih ni pokrit.



Kako ponovno vzpostaviti povezavo 
s telefonom v načinu ANC?

1. Vklopi se, vendar se ne poveže s telefonom.

2. Preklopite na način ANC in slušalke bodo po 5 minutah prešle v 
stanje pripravljenosti.

3. Za dokončanje ponovnega seznanjanja sledite koraku Bluetooth 
seznanjanja.



Status indikatorske luči

Slušalke:

Ohišje za polnjenje (odprt pokrov):
(11%-100%): Trikrat modro utripa 
(1%-10%): Trikrat rdeče utripa.

Ohišje za polnjenje  (Med polnjenjem):
 (1%-99%): Indikatorska lučka sveti rdeče.  
(100%): Indikatorska lučka ugasne.

Utripa rdeče in modro.

Indikatorska lučka je rdeča.

Indikatorska lučka ugasne.
Utripa izmenično rdeče in modro ter se 
ustavi.

Z glasovnim pozivom utripa rdeče.



Upravljanje na dotik

x3

x2

x2

L R2s

2s

x1

2s

x1

x1 + 2s
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SLOVENŠČINA
Zahvaljujemo se vam za nakup slušalk Tronsmart Apollo Air+ True Wireless Earbuds. 
Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. Če 
imate dodatna vprašanja ali pripombe, se obrnite na naš e-poštni naslov: 

VSEBINA PAKIRANJA
1 x slušalke Air+          1 x Garancijski list        1 x Uporabniški priročnik
4 x Dodaten par čepkov           1 x Kabel tipa 
C

          1 x PU torba

SPECIFIKACIJE

Vzdrževanje in popravila
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte nobenih detergentov ali čistil, saj lahko kakršne koli 
kemikalije povzročijo, da naprava ne bo več uporabna. Izdelka ne razstavljajte. Ne 
vsebuje delov, ki bi jih lahko popravljal uporabnik. Ne spuščajte in ne skačite po njem ter 
z njim ravnajte skrbno, da bo deloval kar najbolje. Izdelek hranite na suhem mestu. Prah, 
umazanija in vlaga se lahko naberejo na ohišju izdelka, če ga hranite na neprijaznem 
mestu. Izdelka ne odlagajte v ogenj, saj lahko baterije eksplodirajo ali iztečejo.

Garancijski podatki
Garancija za slušalke Tronsmart Apollo Air+ TrueWireless™ Stereo Plus Hybrid ANC 
Earbuds velja 12 mesecev od datuma nakupa za prvotnega lastnika. Garancija velja za 
napake v materialu in izdelavi pri običajni uporabi in servisiranju. Tronsmart ni 
odgovoren za nezgodno uporabo tega izdelka in njegova odgovornost ne bo presegla 
nakupne cene izdelka. Če imate med uporabo izdelka kakršne koli težave, se obrnite 
na našo ekipo za podporo strankam na naslovu 

Model
Čip 
Bluetooth verzija
Avdio kodek
Bluetooth profil
Razdalja prenosa
Gonilnik
Impedanca
Čas delovanja

Baterija slušalke
Baterija polnilnega ohišja
Input
Čas polnjenja

Vhod za polnjenje

Apollo Air+
Qualcomm® QCC3046 
5.2
aptX, aptX Adaptive, SBC, AAC
HFP/HSP/AVRCP/A2DP
Up to 15m/32.8ft
Φ10mm
32Ω
Do 5 ur (z enim polnjenjem
Več kot 20 ur (s polnilnim ohišjem )
35 mAh
300 mAh
5V/500m A Max. 
Slušalka: približno 2.5 ur 
Polnilno ohišje: približno 2.5 ur
Tip C / Brezžično polnjenje



IZJAVA FCC
Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: 
1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in 2) ta naprava mora sprejeti vse 
prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. 
Opomba: Ta naprava je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave 
razreda B v skladu z delom 15. pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da 
zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi.
Ta oprema ustvarja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena 
in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih 
komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi 
ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega 
sprejema, kar je mogoče ugotoviti z vklopom in izklopom opreme, uporabniku 
svetujemo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:
--preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
--Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
--Priključite opremo v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
--Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.
Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, 
lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.

Opozorilna izjava RF:
Naprava je bila ocenjena tako, da izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti 
radijskim valovom. Naprava se lahko brez omejitev uporablja v prenosnih pogojih 
izpostavljenosti.

Qualcomm® aptX™ in Qualcomm® cVc™ ter Qualcomm QCC3046 so izdelki družbe 
Qualcomm Technologies, lnc. in/ali njenih podružnic.
Qualcomm je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v ZDA in 
drugih državah. aptX™ in cVc™ sta blagovni znamki družbe Qualcomm Technologies 
International, Ltd., registrirani v ZDA in drugih državah.




