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opstelling uw Trekz Titanium

1. oplaad 2.  Paar 3. Verbind
Multifunctionele knop

Microfoon 2

Micro-USB Microfoon 1

Volume  / Macht Knop
LED Indicator

De hoofdtelefoon opladen 
met de meegeleverde 
micro-USB-oplaadkabel. De 
LED indicator zal schakelen 
blauwe wanneer opladen is 
voltooid.

Terwijl uit, pers en houdt u 
de macht knop gedurende 5 
seconden om het invoeren 
van de pairing-modus.De 
LED-indicator knippert 
blauw en rood afwisselend 
in zoeken.

Schakel de Bluetooth®-in-
stellingen op uw apparaat 
en selecteer "Trekz Titanium 
door AfterShokz". De LED 
indicator zal schakelen 
blauwe Zodra verbonden.

Gelieve te herinneren om te registreren uw Trekz conto bij  http://bit.ly/RegisterMyTrekz



A

B

Multifunctionele knop (A) Specificaties

Volume + / Macht Knop (B)        Volume - (C)

Afspeel/pauze muziek Klik eenmaal Eén pieptonen

Overslaan naar volgende 
liedje

Vier pieptonen en "Welkom 
bijTrekz Titanium "

Dubbelklik op terwijl de muziek 
wordt afgespeeld

Eén pieptonen

Antwoord / einde
telefoongesprek

Klik eenmaal Eén pieptonen

De inkomende telefoongesprek 
beantwoorden en de huidige 
beller in de wachtstand geplaatst

1. Voer de paarvorming-modus 

2. Pers op de multifunctionele knop + volume omhoog /Macht -knop 
gedurende 2 seconden (Audrey zegt TM “"Meerpunts ingeschakeld"

3. Paar met het eerste apparaat  (Audrey zegtTM“aangesloten”) 

4. Stilgelegd 

5. Voer opnieuw in de paarvorming modus

6. Paar met het tweede apparaat (Audrey zegtTM“tweede apparaat 
aangesloten”)

7. Opnieuw op te starten het apparaat

De inkomende telefoongesprek 
beantwoorden en beëindigen 
van het huidige telefoongesprek

Klik eenmaal om te schakelen tussen 
bellers

Eén pieptonen

Pers en Houd gedurende 2 seconden Eén pieptonen

Een telefoongesprek weigeren. Pers en Houd gedurende 2 seconden Twee pieptonen

Stem wijzerplaat Pers en Houd gedurende 2 seconden "Stem wijzerplaat"

Laatste nummer opnieuw kiezen Double-click "Laatste nummer opnieuw kiezen"

Functie Actie Stem prompt

Macht aan / uit Pers en Houd de Macht-knop 
gedurende 2 seconden

Dempen "Dempen Aan " of " 
dempen opheffen"

Verandering EQ zetting "Egalisatie veranderd "

Controleer de batterij status

Volume aanpassen. Één pieptoon

Functie  Actie Stem prompt

C

Onderdeelnummer AS600 Draadloos bereik 33 voet (10m) 

Luidspreker Type Beengeleiding transducer Batterij Oplaadbare lithium-ion

Frequentierespons 20Hz~20KHz continu afspelen 6 uur

Gevoeligheid 100 ± 3dB Standby-tijd 10 dagen

Microfoon -40dB ± 3dB Oplaadtijd 1,5 uur

Bluetooth®versie Bluetooth® v4.1 Gewicht 1,27 ons (36g)

Compatibele profielen A2DP, AVRCP, HSP, HFP Garantie 2 jaar

LED indicatorMeerpunts paarvorming

Voer de paarvorming-modus , dan pers en houd de multifunctionele knop, volume omhoog en volume omlaag knoppen gedurende 3 seconden.

Hoe te om resetten van uw hoofdtelefoon

Solide rood Opladen

Solide blauw Opladen voltooid

Knippert rood en 
blauw afwisselend paarvorming-modus

Knippert blauw Inkomende telefoongesprek

Knipperend rood elke 2 minuten lage batterij

Pers en Houd beide 2 seconden 
terwijl op een telefoongesprek

Pers en Houd beide 2 seconden  
terwijl de muziek wordt afgespeeld

Klik op het volume omhoog of 
omlaag terwijl muziek is gepauzeerd.

Klik op het volume omhoog of 
omlaag knop om Volume aanpassen.

“Batterij hoog, gemiddeld, laag, of 
oplaad mij”



FitBand (D) 
Silicon rubber banden bieden verstelbaarheid om kleinere hoofd maten tegemoet te komen.

Oordoppen (E) 

Optionele accesoires

D

E

Visit bit.ly/trekzuserguide to view this guide in:

English | Español | Français | Deutsche | Italiano | 日本語 | 中文 | Português | Nederlands

1. Schuif de Fitband (R) over de juiste transducer en langs de rechterarm tot boven de opladen poort.  

2. Schuif de Fitband (L) over de linker transducer en langs de linker arm gelijkmatig uitgelijnd met de 
rechterarm. 

3. De Fitbands rond de armen draaien totdat de gewenste pasvorm is bereikt.

Gebruik met koptelefoon in omgevingen waar het is veilig om te blokkeren omgevingsgeluid, zoals 
op een vliegtuig of trein.

1. Roll oordoppen stevig tussen vingers en plaats in de oren.

2. Om te schakelen tussen EQ modi te verminderen of te versterken van bass terwijl het dragen 
van Oordoppen, pers en houd volume omhoog en omlaag  knoppen tegelijk. 

3. EQ overschakelen naar normale instellingen Wanneer u nemen uit het oordop.  



#beopen
Visit us at aftershokz.com


