TREKZ TITANIUM

Uživatelský manuál

Nastavení vašeho Trekz Titanium

1. Nabíjení

2. Párování

3. Připojení

Sluchátka nabijte pomocí
přiloženého nabíjecího
mikro USB kabelu. LED
kontrolka se rozsvítí modře
v okamžiku plného nabití.

Pokud jsou sluchátka vypnuta,
stiskněte na 5 vteřin tlačítko
napájení; vstoupíte do režimu
párování. Při párování bliká LED
kontrolka střídavě červeně a
modře.

Na vašem zařízení povolte a
vstupte do nastavení
®
Bluetooth , z nabídky zvolte
“Trekz Titanium by
AfterShokz”. LED kontrolka se
po připojení rozsvítí modře.

Postaráme se o vás!

Ochráníme vás před poškozením. Zaregistrujte
váš Trekz na bit.ly/RegisterMyTrekz

Multifunkční tlačítko

Mikrofon 2

Mikrofon 1

Mikro USB
Nabíjecí konektor

Kontrolka LED

Tlačítka hlasitosti

Multifunkční tlačítko (A)
Funkce

Akce

Přehrávání/pauza hudby
Další skladba
Odpověď/konec hovoru
Přijmutí čekajícího hovoru
a zaparkování aktuálního
hovoru
Přijmutí čekajícího hovoru
a ukončení aktuálního
hovoru

Jednou stiskněte
Při přehrávání dva krát
stiskněte
Jednou stiskněte

Hlasové vytáčení
Vytáčení posledního
voleného čísla

Zapnutí/vypnutí
Ztišení
Změna
nastavení EQ
Kontrola baterie
Nastavení
hlasitosti

Jedno pípnutí
Jedno pípnutí

Stiskněte a podržte na 2
vteřiny

Jedno pípnutí

Dvakrát stiskněte

Zvýšení hlasitosti/Napájení Tlačítko (B)
Funkce

Jedno pípnutí

Pro přepnutí hovoru,
jednou stiskněte

Stiskněte a podržte na 2
vteřiny
Stiskněte a podržte na 2
vteřiny

Odmítnutí hovoru

Odpověď/”Audrey Says™”
Jedno pípnutí

Dvě pípnutí
„Hlasové vytáčení“
„Vytáčení posledního čísla“

Snížení hlasitosti Tlačítko (C)

Akce

Odpověď/”Audrey Says™”

Stiskněte a podržte tlačítko
napájení na 2 vteřiny
V průběhu hovoru stiskněte a
podržte tlačítko napájení na 2
vteřiny
Při přehrávání hudby
stiskněte a podržte obě
tlačítka
Stiskněte tlačítko
zvýšení/snížení hlasitosti při
přerušeném přehrávání
Pro nastavení stiskněte
tlačítko zvýšení/snížení
hlasitosti

Čtyři pípnutí a „Welcome to Trekz
Titanium“
Ztišení zapnuto/vypnuto
„Ekvalizátor změněn“
Stav baterie vysoký, střední, nízký nebo
nabij mne
Jedno pípnutí

Specifikace
Označení
Typ měniče
Frekvenční rozsah
Citlivost
Mikrofon
Verze Bluetooth
Kompatibilita

AS600
Přenos zvuku přes lícní
kosti
20Hz~20KHz
100 ± 3dB
-40dB ± 3dB
Bluetooth® v4.1
A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Párování více zařízení
1. Vstupte do režimu párování
2. Stiskněte multifunkční tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti na 2
vteřiny (Andrey Says „Multipoint povolen“)
3. Spárujte první zařízení (Andrey Says „Připojeno“)
4. Vypněte sluchátka
5. Opět vstupte do režimu párování

Dosah
Baterie

33 ft (10m)
Nabíjecí lithium ion

Doba přehrávání
Pohotovostní režim
Doba nabíjení
Hmotnost
Záruka

6 hodin
10 dní
1,5 hodiny
1.27 oz (36g)
2 roky

Kontrolka LED
Svítí červeně

Nabíjení

Svítí modře

Nabíjení ukončeno

Bliká červeně a modře
Bliká modře
Bliká červeně každé 2
minuty

Režim párování
Příchozí hovor

6. Spárujte druhé zařízení (Andrey Says „Druhé zařízení
připojeno“)
7. Vypněte a opět zařízení zapněte

Jak resetovat vaše sluchátka
Vstupte do režimu párování a na 3 vteřiny stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítka nastavení hlasitosti.

Vybitá baterie

Volitelné příslušenství
FitBand (D)
Silikonové pásky umožňující pohodlné nastavení sluchátek pro menší rozměr hlavy.

D
1. Posuňte FitBand(R) přes pravý zvukovod a podél pravého raménka ho upevněte přes rozhraní nabíjení.
2. Posuňte FitBand(L) přes levý zvukovod a podél levého raménka ho nastavte rovnoměrně s pravým raménkem.
3. Otáčejte FitBandem okolo ramének, až dosáhnete požadované délky.

Ušní ucpávky (E)
Ušní ucpávky používejte v prostředí, kde je bezpečné zamezit vnějšímu hluku jako např. v letadle nebo ve vlaku.
1. Srolujte ušní ucpávky mezi prsty a zasuňte je do uší.
2. Pro nastavení ekvalizátoru, pro ztišení nebo zvýraznění basů při používání ušních ucpávek, stiskněte a podržte
současně obě tlačítka nastavení hlasitosti.

Máte nějaké otázky? Toužíte sdílet vaše zkušenosti?
Pošlete nám email, nebo nám zavolejte na: support@aftershokz.com | +1-315-290-3855
Tento manuál i v dalších jazycích si můžete prohlížet na bit.ly/TrekzUserGuide

E

#beopen
Navštivte nás na aftershokz.com

