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Przycisk wieofunkcyjny (A)

POLSKI
Jak ustawić Trekz Air

Przycisk głośniej / włączania (B); Przycisk ciszej (C)

Funkcja

Akcja

Status / „Audrey Says™”

Włącz / Zatrzymaj muzykę

Jedno naciśnięcie

Jeden sygnał

Następny utwór

Podwójne naciśnięcie
podczas grania muzyki

Jeden sygnał

1. Ładowanie
Naładuj baterię słuchawek za pomocą dołączonego przewodu micro-USB.
Po zakończeniu ładowania, wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na
niebieski.

Odbierz / zakończ rozmowę

Jedno naciśnięcie

Dwa / Jeden sygnał

2. Parowanie

Odbierz nowe połączenie,
pierwszy rozmówca oczekuje

Upewnij się, że słuchawki są wyłączone. Przejdź do trybu parowania
poprzez przytrzymanie przycisku volume+ do momentu, gdy głos w
słuchawkach powie „Pairing”, a wskaźnik LED zacznie mrugać
naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

Jedno naciśnięcie by
przechodzić między
rozmówcami

Odbierz nowe połączenie i
rozłącz się z aktualnym
rozmówcą

Naciśnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy

Jeden sygnał

3. Połącz

Odrzuć połączenie

Naciśnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy

Dwa sygnały

Asystent głosowy

Naciśnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy

Sygnały

Dwukrotne naciśnięcie

„Last number redial”

Otwórz opcje Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz „Trekz Air By
AfterShokz”. Audrey powie „Connected”, a wskaźnik LED mrugnie
jednokrotnie na niebiesko.
Pozwól, że się Tobą zaopiekujemy! Pomożemy Ci w przypadku uszkodzeń.
Zarejestruj swoje Trekz Air na stronie
register.aftershokz.com

Ostatni wybierany numer

Jeden sygnał

Funkcja

Akcja

Włącz

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
volume+ przez 3 sekundy.

Wyłącz

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
volume+ przez 3 sekundy.

Wycisz

Naciśnij i przytrzymaj oba
przyciski głośności przez 2
sekundy podczas prowadzenia
rozmowy

„Mute on” lub „Mute off”

Zmień
ustawienia EQ

Naciśnij i przytrzymaj oba
przyciski głośności przez 3
sekundy podczas słuchania muzyki

„Equalization changed"

Sprawdź poziom
baterii

Naciśnij przycisk głośniej lub ciszej
gdy muzyki jest zatrzymana

„Battery high, medium,
low (ou) charge me"

Dopasuj głośność

Naciskaj przyciski głośniej/ciszej
aby ustawić poziom głośności

Status / „Audrey Says™”
„Welcome to Trekz Air.”

„Power off”

Specyfikacja
Oznaczenie modelu
Czułość
Wersja Bluetooth®

AS650
100 ± 3dB
Bluetooth® v4.2

Mikrofon

-40dB ± 3dB

Zasięg bezprzewodowy

Czas pracy (podczas grania) Do 6 godzin

Czas pracy (tryb czuwania)

Czas ładowania

Masa

2 godziny

Gwarancja

2 lata

Maksymalne napięcie ładowania
Oporność głośników

5.25 V

11.4 omh

Typ głośnika

Jeden sygnał

Przenoszona częstotliwość 20Hz~20KHz

Profile kompatybilności
Bateria
Częstotliwość pracy

33 ft (10m)
Do 20 dni

1.06oz (30g)

Maksymalna moc wyjściowa
Wodoodporność
Pojemność baterii

4dBm
IP55
183 mAh

Transduktor przewodnictwa kostnego
A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Akumulator litowo-jonowy
2400MHz~2483.5MHz

Parowanie wielu urządzeń
Parowanie wielu urządzeń pozwala na sparowanie dwóch urządzeń na raz, dzięki czemu
dwie osoby mogą korzystać z Trekz Air, bez konieczności parowania słuchawek za
każdym razem.

1. Upewnij się, że słuchawki są wyłączone.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Volume+ do momentu gdy głos powie „Pairing”,
a wskaźnik LED zacznie mrugać na czerwono i niebiesko.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i Volume+ przez 3 sekundy.
Głos w słuchawce powie „Multipoint Enabled."
4. Otwórz ustawienia Bluetooth pierwszego urządzenia i wybierz Trekz Air by AfterShokz.
Głos w słuchawce powie „Connected"
5. Wyłącz słuchawki.
6. Ponownie wejdź w tryb parowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
Volume+, głos w słuchawce powie “Pairing” a wskaźnik LED zacznie mrugać na
czerwono i niebiesko.
7. Otwórz ustawienia Bluetooth drugiego urządzenia i wybierz Trekz Air by AfterShokz.
Głos w słuchawce powie „Connected."
8. Wyłącz słuchawki.
9. Włącz słuchawki, Twoje słuchawki są teraz połączone z dwoma urządzeniami.

Jak zresetować słuchawki
1. Upewnij się, że słuchawki są wyłączone
2. Wejdź w tryb parowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Volume+
do momentu gdy głos w słuchawce powie „Pairing”, a wskaźnik LED zacznie
mrugać na czerwono i niebiesko.
3. Naciśńij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, przycisk Volume+ i Volume(wszystkie 3 przyciski jednocześnie) przez 3-5 sekund, do momentu gdy usłyszysz
dwa sygnały dźwiękowe, lub słuchawki zawibrują.
4. Wyłącz słuchawki. Słuchawki Trekz Air są teraz zresetowane i mogą być ponownie
sparowane.

Opcjonalne akcesoria
Zatyczki do uszu (D)
Użyj ich ze słuchawkami w otoczeniu, gdzie można się bezpiecznie odciąć od hałasu
i dźwięków zewnętrznych.

Więcej informacji: bit.ly/ASMultipoint

Wskaźnik LED
Stały czerwony

Ładowanie

Stały niebieski

Ładowanie zakończone

Naprzemiennie czerwony i niebieski

Tryb parowania

Mrugający niebieski

Połączenie przychodzące

Mruga na czerwono co 2 minuty

Niski poziom baterii

1. Zwiń zatyczki w palcach i umieść w kanałach słuchowych.
2. Aby dostosować EQ lub zwiększyć bas podczas korzystania z zatyczek, naciśnij
i przytrzymaj oba przyciski głośności przez ok. 2 sekundy.
3. Wróć do poprzedniego ustawienia w warunkach gdy nie korzystasz z zatyczek.

Producent
AfterShokz LLC,1 Adler Drive,East Syracuse, NY 13057.

