
TREKZ TITANIUM

Instrukcja obsługi



Ustaw swoje słuchawki Trekz Titanium

1. Ładuj 2. Sparuj 3. Połącz
Naładuj słuchawki za pomocą 
załączonego kabla micro-USB. 
Wskaźnik LED zaświeci się na 
niebiesko, kiedy bateria będzie 
naładowana.

Naciśnij i przytrzymaj włącznik 
przez 5 sekund. Wskaźnik LED 
będzie mrugał na niebiesko i 
czerwono do momentu 
połączenia z urządzeniem.

Włącz Bluetooth®§ w swoim 
urządzeniu i wybierz „Trekz 
Titanium by Aftershokz”. 
Wskaźnik LED zaświeci się 
na niebiesko po połączeniu. 

Przycisk wielofunkcyjny

Port ładowania
Micro-USB Mikrofon 1

Mikrofon 2

Głośność / WłącznikWskaźnik LED



A

B

Przycisk wielofunkcyjny (A)

Zwiększ głośność / włącznik (B)       Zmniejsz głośność (C)

Włącz/pauzuj muzykę Naciśnij jednokrotnie Jeden sygnał dźwiękowy

Następny utwór Naciśnij dwukrotnie - podczas grania Jeden sygnał dźwiękowy

Odbierz/zakończ rozmowę Naciśnij jednokrotnie Jeden sygnał dźwiękowy

Odbierz drugie połączenie
i zatrzymaj pierwsze

Naciśnij jednokrotnie, aby przełączać
między rozmówcami.

Jeden sygnał dźwiękowy

Odbierz drugie połączenie
i zakończ pierwsze

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy Jeden sygnał dźwiękowy

Odrzuć połączenie Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy Dwa sygnały dźwiękowe

Wybieranie głosowe Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy “Voice dial”

Oddzwoń na ostatni numer Naciśnij dwukrotnie “Last number redial”

Funkcja Czynność Komunikat/”Audrey Says™”

Włącz/wyłącz Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez
2 sekundy.

Cztery sygnały i  “Welcome a
to Trekz Titanium”

Wycisz Naciśnij jednocześnie oba przyciski
przez 2 sekundy podczas rozmowy.

“Mute on” lub 
“Mute off”

Zmień ustawienia EQ Naciśnij jednocześnie oba przyciski 
przez 2 sekundy podczas grania muzyki.

“Equalization changed”

Sprawdź poziom baterii Naciśnij jeden z guzików, gdy muzyka
jest zatrzymana.

“Battery high, medium, low 
(lub) charge me” 

Dostosuj głośność Naciśnij przycisk zwiększenia lub
zmniejszenia głośności.

Jeden sygnał dźwiękowy

Funkcja  Czynność Komunikat/”Audrey Says™”

C

Oznaczenie AS600 Zasięg bezprzewodowy 10m

Typ głośnika Przwodnictwa kostnego Bateria Akumulator litowo-jonowy

Częstotliwość 20Hz~20KHz Czas pracy (ciągłej) 6 godzin

Czułość 100 ± 3dB Tryb uśpienia (Standby) 10 dni

Mikrofon -40dB ± 3dB Czas ładowania 1.5 hours

Bluetooth® Bluetooth® v4.1 Masa 36g

Profile kompatybilności A2DP, AVRCP, HSP, HFP Gwarancja 2 lata

Wskaźnik LEDParowanie wielu urządzeń

1. Wejdź w tryb parowania

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i włącznik przez 
2 sekundy (komunikat: „Multipoint enabled”)

3. Połącz pierwsze urządzenie (komunikat: „Connected”)

4. Wyłącz

5. Wejdź ponownie w tryb parowania

6. Sparuj kolejne urządzenie (komunikat: „Second device connected”)

7. Wyłącz urządzenie i włącz ponownie.

Wejdź w tryb parowania, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i oba przyciski głośności przez 3 sekundy.

Jak zresetować słuchawki

Stały czerwony Ładowanie

Stały niebieski Ładowanie zakończone

Mruga na czerwono i niebiesko Tryb parowania

Mruga na niebiesko Przychodzące połączenie

Mruga na czerwono co 2 minuty Słaba bateria

Specyfikacja



• Przechowuj słuchawki w suchym i chłodnym miejscu. Temperatura pracy to 0oC - 45oC stopni celsjusza. Korzystanie w skrajnie wysokiej/niskiej 
  temperaturze, może skrócić czas pracy baterii.
• Po przechowywaniu słuchawek przez dłuższy okres czasu, naładuj ponownie baterię.
• Słuchawki są odporne na pot, ale NIE są wodoodporne. Nie zanurzaj ich w wodzie.
• Słuchanie muzyki przy zwiększonej głośności, może spowodować zaburzenia słuchu.
• Do czyszczenia słuchawek użyj wilgotnej ściereczki.
• Nie ładuj słuchawek zaraz po treningu, ponieważ każda kropla wody/potu może spowodować zwarcie.

Zwróć uwagę:

Przechowywanie i koserwacja

FitBand (D) 
Silikonowe gumki pozwalają na lepsze dopasowanie słuchawek osobom o mniejszej głowie.

1. Wsuń FitBand (Prawa) przez prawy transduktor, do przykrzycia portu ładowania baterii.

2. Wsuń FitBand (Lewy) przez lewy transduktor, do momentu zrównania z prawą gumką.

3. 

Earplugs (E) 
Używaj słuchawek w środowisku, gdzie bezpiecznie możesz odciąć się od hałasu, na przykład w 
samolocie lub pociągu.

1.

2. Aby zmienić ustawienia EQ, aby zmniejszyć niskie tony, naciśnij i przytrzymaj oba prztciski 
głośności jednocześnie.     

Dodatkowe akcesoria

D

E

Obracaj FitBands wokół ramienia, do pożądanej pozycji

Zduś zatyczki w palcach i wsuń do uszu.

Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Po aktualne informacje, odwiedź stronę www.aftershokz.com.



#beopen
Odwiedź nas na aftershokz.com


