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Tag dine AfterShokz Xtrainerz i brug 
 

Fysisk beskrivelse 
De to transducere i hver ende af dine AfterShokz Xtrainerz er vores udgangspunkt. Den venstre transducer skal placeres foran 
dit venstre øre. Den højre transducer skal tilsvarende placeres foran højre øre. Disse transducere har ingen knapper. Føler du 
langs dine AfterShokz Xtrainerz fra højre transducer og hen bag dit øre, mærker du på undersiden tre knapper. Den første er 
taktilt markeret ved at have et nedsunket plus tegn. Dette er din Lydstyrke OP. Den midterste knap er din Multifunktions 
knap, som også fungerer som din Tænd / Sluk knap. Den tredje knap, som også er taktilt markeret, er din Lydstyrke Ned knap. 
Føler du med din finger længere bagud, finder du en fjerde knap. Dette er din Tilstands knap. Du har nu fundet alle fire 
knapper. Ved siden af de fire knapper kan du mærke fire taktile prikker der sidder på en række. Det er her dine AfterShokz 
Xtrainerz bliver opladet. Find det specialdesignede USB opladnings- og overførselshus. 

 

Opladning af batteri 
Oplad dine AfterShokz Xtrainerz med det medfølgende specialdesignede USB opladnings- og overførselshus. Oven på huset 
mærker du en knap som fungerer som en låsemekanisme. Tryk denne ned og du kan åbne for huset. Du skal nu lægge dine 
AfterShokz Xtrainerz ind i huset, der hvor du fandt de fire taktile prikker som sidder på en række. Brug ikke vold. Dine 
AfterShokz Xtrainerz passer kun på én måde i huset. Få hellere hjælp første gang end at bestille reservedele. Tilslut den anden 
ende af USB kablet til enten din computer eller en USB strømforsyning. LED indikatoren vil skifte fra rødt til blåt når 
opladningen er færdig. 

 

Overfør data 
Det er nemt at overføre data til dine AfterShokz Xtrainerz. Følg vejledningen herunder: 

1. Download eller lokaliser de musikfiler du ønsker overført til dine AfterShokz Xtrainerz på din computer. 

2. Placer dine AfterShokz Xtrainerz hovedtelefoner i dit USB Opladnings- og Overførselshus. 

3. Sæt USB kablet ind i din computer. 

4. Dine AfterShokz Xtrainerz vil fungere som et flytbart medie med navnet ”XTRAINERZ”. Åbn mappen op på din 
computer. 

5. Træk og slip eller kopier nu blot de ønskede musikfiler og / eller lydbøger over i mappen.  

6. Hvis du ønsker det kan du oprette dine egne mapper, for nemmere at kunne organisere dine filer. 

7. Så snart du er færdig med at overføre filerne på din computer kan du fjerne tilslutningen. LED indikatoren vil blinke 
rødt og blåt når AfterShokz Xtrainerz er i gang med at organisere filerne. Bemærk venligst at knapperne på dine 
AfterShokz Xtrainerz ikke vil fungere når den er forbundet til din computer. 

8. Dine AfterShokz Xtrainerz understøtter formaterne MP3, WAV (i Linær PCM), FLAC samt AAC. 
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Multifunktions & Tænd / Sluk knap (A) 
 

Funktion Handling “Audrey Says™” annoncering 

Afspil musik Tryk en gang uden musik Enkelt lydsignal høres 

Pause musik Tryk en gang når musik afspilles Enkelt lydsignal høres 

Tænd for Xtrainerz Tryk og hold i tre sekunder når slukket 
”Welcome to AfterShokz” samt 
”Battery high”, “Battery medium”, 
“Battery low” eller “Charge me”. 

Sluk for Xtrainerz Tryk og hold i tre sekunder når tændt Annoncerer ”Power off”. 

 

Tilstands knap (B) 
 

Funktion Handling “Audrey Says™” annoncering 

Ændre spilletilstand Tryk en gang Annonceres ”Normal”, ”Repeat” eller 
”Shuffel”. 

Juster EQ Indstillinger Tryk og hold i to sekunder 
”General Mode” eller ”Swimming 
Mode”. 

 

Lydstyrke Op (C) + Lydstyrke Ned (D) knap 
 

Funktion Handling “Audrey Says™” annoncering 

Skift til næste sang 
Tryk og hold Lydstyrke Op i to 
sekunder under en afspilning Enkelt lydsignal høres 

Skift til forrige sang 
Tryk og hold Lydstyrke Ned i to 
sekunder under en afspilning To / Et lydsignal høres 

Lydstyrke Op Lydstyrke Op knap under afspilning Enkelt lydsignal høres 

Lydstyrke Ned Lydstyrke Op knap under afspilning Enkelt lydsignal høres 

Tjek batteristatus Tryk på Lydstyrke Op eller 
Lydstyrke Ned knappen mens 
musik er på pause 

“Battery high”, “Battery medium”, 
“Battery low" eller "Charge me”. 

 

Kombination af knapper 
 

Funktion Handling “Audrey Says™” annoncering 

Åbn eller Luk mappe Tryk og hold Lydstyrke Ned og ”Play Current Folder” eller ”Play All 
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Multifunktions knap i to sekunder Folder”. 

Næste Mappe 
Tryk og hold Lydstyrke Op og 
Multifunktions knap i to sekunder når du 
befinder dig i ”Play Current Folder” 

“Next folder” 

Skift sprog Tryk og hold Lydstyrke Op og Lydstyrke 
Ned i to sekunder 

“English”, “Chinese”, “Korean” eller 
“Japanese”. 

 

Specifikationer 
 

Produktnummer AS700 

Frekvensområde 20Hz~20KHz 

Højttalertype Bone conduction transducer 

Sensitivity 96 ± 3dB 

Batteri Genopladeligt Lithium batteri 

Batterikapacitet 183 mAh 

Kompatible profiler MP3, WMA, FLAC, WAV samt ACC 

Vægt 30 gram 

Spilletid Op til 8 timer 

Opladningstid Mindre end 2 timer 

Garanti 2 år (USA) 

Vandafvisende IP68 

Maksimal udgangseffekt 0,6 W 

Maksimal opladningsspænding 5,25 V 

Højttalerimpedans DC 8.5ohm±20% 

Hukommelse 4 GB 

 

 

LED Indikator 
 

Stabil rød Batteriet oplades 

Stabil blå Opladning færdig 

Blinker rødt hvert 5. sekund Batteriet er lavt 
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Blinker rødt hvert sekund Slukker 

Blinker blåt hvert sekund Tænder 

Blinker rødt og blåt Xtrainerz kan ikke benyttes 

 

Bemærkninger 
1. AfterShokz Xtrainerz understøtter kun WAV filer i Lineær PCM format. 

2. AfterShokz Xtrainerz vil automatisk slukke efter en time uden brug. 

3. ”Charge me” annonceringen vil påbegynde omkring 20 minutter inden batteriet er tomt. 

 

Producent 
AfterShokz LLC 

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057 

 

 

 

 

 

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 

http://www.instrulog.dk/
mailto:info@instrulog.dk
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