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Charge wirelessly.
AirPods Pro charge in the case. Place  
case with status light facing up on a  
Qi-certified charger. Or charge using  
the Lightning connector. 

Бездротове заряджання.
AirPods Pro заряджаються у футлярі. 
Помістіть футляр індикатором стану 
догори на Qi-сумісний зарядний 
пристрій. Або здійснюйте заряджання за 
допомогою з’єднувача Lightning.

Press and hold.
Switch between Active Noise  
Cancellation and Transparency mode.

Натисніть й утримуйте.
Переключення між режимами активного 
шумогасіння і проникності.

Noise Control in Control Center.
Touch and hold volume to see 
Noise Control options.

Контроль шуму у Центрі керування.
Торкніть й утримуйте гучність, щоб 
переглянути опції контролю шуму.

Press to play or pause.
Натисніть, щоб відтворити або 
призупинити.

Double-press to skip forward. 
Натисніть двічі, щоб перейти вперед. 

Triple-press to skip back. 
Натисніть тричі, щоб перейти назад. 

Say “Hey Siri” to activate Siri. 
Промовте «Hey Siri» (Привіт, Siri!), 
щоб увімкнути Siri. 
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Turn on Bluetooth®.
Connect to Wi-Fi and turn on Bluetooth.

Увімкніть Bluetooth®.
Підключіться до Wi-Fi та увімкніть 
Bluetooth.

Connect AirPods Pro.
Open case and hold near device for 
onscreen setup. Apple devices signed 
in to iCloud then pair automatically.

Підключіть AirPods Pro.
Відкрийте футляр і тримайте 
навушники біля пристрою для 
налаштування на екрані. Пристрої 
Apple, на яких виконано вхід до iCloud, 
з'єднаються в пару автоматично.

Connect to other devices.
With AirPods Pro in case and lid open, 
press button on back until light blinks.  
Then go to Bluetooth settings and  
choose AirPods Pro.

Підключення до інших пристроїв.
Коли AirPods Pro розташовано 
у футлярі з відкритою кришкою, 
натисніть та утримуйте кнопку позаду, 
доки не заблимає індикатор. Потім 
перейдіть до параметрів Bluetooth і 
виберіть AirPods Pro.

To connect to iPhone or iPad with latest software, follow steps 1–2.
For all other devices, see fourth panel on this side.

Щоб підключитися до iPhone або iPad та отримати найновіше 
програмне забезпечення, виконайте кроки 1–2.
Для всіх інших пристроїв див. четверту панель на цьому боці.

Changing ear tips.
Pull firmly to remove tip. To attach tip, align 
it, then push until it clicks. For more tip sizes, 
see inside box.

Зміна вушних насадок.
Потягніть із силою, щоб зняти насадку. 
Щоб приєднати насадку, вирівняйте 
її, а потім натисніть до клацання. Інші 
розміри насадок див. у коробці всередині.

Choose the most comfortable fit for your ears.
Оберіть насадку, яка найкраще підходить 
для ваших вух.
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~ 5 cm

~ 5 см


