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AfterShokz Trekz 
Titanium 
Brugervejledning 

DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S 
 

Tillykke med købet af dine nye AfterShokz Trekz Titanium 
Hovedtelefoner! 
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Tag dine Trekz Titanium i brug 
 

Punkt 1. Opladning af batteri 

Oplad hovedtelefonerne med det inkluderede micro USB kabel. Micro USB porten til opladning er lokaliseret på højre 
side af hovedtelefonerne og er beskyttet af en lille flap. Beskyttelsesflappen kan løftes væk ved at benytte en 
fingernegl. Når beskyttelsesflappen er løftet har du adgang til Micro USB porten. LED indikatoren vil lyse blåt når 
opladningen er færdig. 

Punkt 2. Parring 

Mens hovedtelefonerne er slukkede skal du trykke og holde tænd / sluk knappen nede i 5 sekunder for at tilgå 
parringstilstand. LED indikatoren vil blinke blåt og rødt hurtigt efter hinanden. 

Punkt 3. Tilslut 

Aktiver BlueTooth funktionen på din enhed og søg efter “Trekz Titanium by AfterShokz”. LED indikatoren vil lyse blåt 
ved successfuld tilslutning. 

 

Placering af AfterShokz 
 

Begynd med at holde hovedtelefonerne horisontalt med transducerne pegende fremad, væk fra kroppen. Løft 
hovedtelefonerne over hovedet så hovedbøjlen placeres nederst i nakken og transducerne hviler på dine kindben 
foran ørerne (ikke i ørerne eller på ørerne). 

 

Multifunktionsknappens funktioner og lydsignaler  

(Multifunktionsknappen er en trekantet knap lokaliseret på ydersiden af den venstre transducer).  

 

Afspil/Pause musik: 

Tryk på multifunktionsknappen en gang.  

Enkelt lydsignal høres. 
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Skift til næste sang: 

Tryk to gange hurtigt på multifunktionsknappen mens musik afspilles.  

Enkelt lydsignal høres. 

 

Besvar eller afslutte opkald: 

Tryk på multifunktionsknappen en gang.  

Enkelt lydsignal høres. 

 

Besvar indkommende opkald og sæt aktuelle opkald på hold: 

Tryk på multifunktionsknappen en gang for at skifte mellem opkald.  

Enkelt lydsignal høres. 

 

Besvar indkommende opkald og læg aktuelle opkald på: 

Tryk og hold multifunktionsknappen nede i 2 sekunder.  

Enkelt lydsignal høres. 

 

Afvis indkommende opkald: 

Tryk og hold multifunktionsknappen nede i 2 sekunder.  

To lydsignaler høres. 

 

Stemmeopkald: 

Tryk og hold multifunktionsknappen nede i 2 sekunder.  

“Voice dial” høres. 

 

Genopkald til seneste nummer: 

Tryk to gange hurtigt på multifunktionsknappen.  

“Last number redial” høres. 
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Lydstyrke/Tænd/Sluk knap funktioner og lydsignaler 

(Lydstyrke/tænd/sluk knapperne er lokaliseret på undersiden af hovedbøjlen på højre side. Lydstyrke op knappen 
har en taktil prik. Lydstyrke op knappen fungerer også som tænd / sluk knappen. Lydstyrke ned knappen er knappen 
ved siden af lydstyrke op og tænd / sluk knappen). 

 

Tænd / Sluk 

Tryk og hold tænd / sluk knappen nede i 2 sekunder. 

4 lydsignaler høres og “welcome to Trekz Titanium” annonceres. 

 

Mute 

Tryk og hold begge knapper nede i 2 sekunder under et igangværende opkald. 

“Mute on” eller “mute off” annonceres. 

 

Ændre EQ 

Tryk og hold begge knapper nede i 2 sekunder under afspilning af musik. 

“Equalization changed” annonceres. 

 

Tjek batteristatus 

Tryk på lydstyrke op eller ned knappen mens musik er stoppet. 

“Battery high", "medium", "low", eller "charge me” annonceres. 

 

Juster lydstyrke 

Tryk på lydstyrke op eller ned for at justere lydstyrken. 

Enkelt lydsignal høres. 
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Specifikationer 

Produktnummer 
AS600 
 
Højttalertype 
Bone conduction transducer 
 
Frekvensområde 
20Hz~20KHz 
 
Sensitivity 
100 ± 3dB 
 
Mikrofon 
-40dB ± 3dB 
 
BlueTooth version 
BlueTooth 4.1 
 
Kompatible profiler 
A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
 
Trådløs rækkevidde 
33 ft (10m) 
 
Batteri 
Genopladeligt lithium ion batteri 
 
Spilletid 
6 timer 
 
Standbytid 
10 dage 
 
Opladningstid 
1,5 time 
 
Vægt 
1.27 oz (36 g) 
 
Garanti 
2 år (USA) 
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Muiltipoint pairing 
 

Punkt 1. Tilgå parrings tilstand 

Punkt 2. Tryk på multifunktionsknappen + lydstyrke op/tænd/sluk knappen i 2 sekunder (annonceres “multipoint 
enabled”) 

Punkt 3. Tilslut første enhed (annonceres “Connected”) 

Punkt 4. Sluk for hovedtelefonerne 

Punkt 5.  Tilgå parrings tilstand igen 

Punkt 6.  Tilslut den anden enhed (annonceres “second device connected”) 

Step 7. Sluk for hovedtelefonerne og tænd igen. 

 

LED Indikator 
 

Stabil rød: Batteriet oplades 

Stabil blå: Opladning færdig 

Blinker rødt og blåt: Parringstilstand 

Blinker blåt: Indkommende opkald 

Blinker rødt hvert 2 minut: Batteriet er lavt 

 

 

Nulstil dine hovedtelefoner 

Tilgå parringstilstand, tryk og hold herefter på multifunktionsknappen og begge lydstyrke knapper i 3 sekunder. 

 

 

Bekræft dine 2 års garanti ved at registrere dit produkt på 

http://bit.ly/RegisterMyTrekz (KUN USA) 

Kun køb foretaget hos en autoriseret forhandler resultere i garanti (KUN USA).  
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Valgfrit tilbehør 

Indstillingselastikker 

Indstillingselastikker lavet af silikone der giver ekstra justerbarhed til mindre hovedstørrelser. 

Punkt 1. Træk den ene elastik over den højre transducer og ned langs bøjlen og placer denne over porten til micro 
UBS kablet. 

Punkt 2. Træk den anden elastik over den venstre transducer og ned langs bøjlen og placer denne lige overfor 
elastikken på højre side. 

Punkt 3. Roter indstillingselastikkerne rundt om bøjlen indtil den ønskede placering opnås. 

 

Ørepropper 

Benyt disse med hovedtelefonerne i miljøer hvor det er sikkert at blokere for omgivende støj, for eksempel i et fly 
eller i toget. 

Punkt 1. Rul ørepropperne fast mellem fingrene og placer dem i ørerne. 

Punkt 2. Du kan justere EQ for at reducere eller forbedre bassen mens du benytter ørepropperne ved at trykke og 
holde lydstyrke op og ned knapperne samtidigt. 

Punkt 3. Ændre EQ indstillingen tilbage til normal når du tager ørepropperne ud. 

 
 
 
 
 
Instrulog A/S 
Bjerringbrovej 116 
DK-2610 Rødovre 
Web: instrulog.dk 
E-mail: info@instrulog.dk 
Telefon: +45 44 97 94 77 
Skype: Instrulog.dk 
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