TREKZ TITANIUM

Kullanım Klavuzu

Trekz Titanium İlk Kurulumu

1. Şarj edin

2. Eşleştirin

3. Bağlanın

Kulaklığınızı, ürünle birlikte
verilmiş olan mikro USB şarj
kablosunu kullanarak şarj
edin.
Şarj
işlemi
tamamlandığında,
LED
gösterge ışığı mavi renge
dönecektir.

Eşleştirme modunu etkin hale
getirmek için, güç düğmesini 5
saniye süreyle basılı tutun.
Aygıt arama esnasında, LED
gösterge ışığı mavi ve kırmızı
renkte yanıp sönecektir.

Bağlanmak istediğiniz aygıtın
Bluetooth® ayarlarını etkin
hale getirin ve “Trekz Titanium
by AfterShokz” aygıtı ile
eşleştirin.
Bağlantı
sağlandığında, LED gösterge
ışığı mavi renge dönecektir.

Çok işlevli Kumanda Düğmesi

Mikrofon 2

Mikrofon 1

Bırakın sizinle biz ilgilenelim !

Hasarlara karşı arkanızdayız.Trekz kulaklığınızın
ürün kaydını
bit.ly/RegisterMyTrekz adresinde gerçekleştirin

Mkro-USB
Şarj Girişi

LED gösterge
ışığı

Ses/Güç Düğmeleri

Çok İşlevli Kumanda Düğmesi
İşlevi
Müziği Oynat/Durdur

(A)

Teknik Özellikler
Uyarı Sesi /”Audrey
Says™”

Çalışması
Düğmeye 1
kez basınız

Tek bip sesi

Ürün numarası

AS600

Kablosuz mesafesi

33 ft (10m)

Hoparlör Tipi

Kemikten ses iletim dönüştürücü

Pil

Şarj edilebilir lityum-iyon

20Hz~20KHz

Kesintisiz çalışma

6 saat

Sonraki şakıya geç

Müzik oynatılırken 2 kez basınız

Tek bip sesi

Frekans yanıt aralığı

Çağrı yanıtla/sonlandır

Düğmeye 1
kez basınız

Tek bip sesi

Hassasiyet

100 ± 3dB

Hazırda bekleme

10 gün

Bekleyen çağrıyı yanıtla ve mevcut
çağrıyı beklemeye al

Çağrılar arası geçiş için 1 kez basınız Tek bip sesi

Mikrofon

-40dB ± 3dB

Şarj süresi

1.5 saat

Bluetooth® sürümü

Bluetooth® v4.1

Ağırlık

36 gr

Uyumlu profiller

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Garanti

2 yıl

Bekleyen çağrıyı yanıtla ve mevcut
çağrıyı sonlandır

Düğmeyi 2sn basılı tutunuz

Tek bip sesi

Çağrıyı Reddet

Düğmeyi 2sn basılı tutunuz

İki bip sesi

Sesli Arama

Düğmeyi 2sn basılı tutunuz

“Voice dial”

Son Aramayı Tekrarla

2 kez basınız

“Last number redial”

Ses arttırma/Güç düğmesi(B)
İşlevi
Aygıtı aç/kapat

Çoklu eşleştirme

A

Ses azaltma düğmesi(C)

Çalışması
Güç düğmesini 2 sn basılı tutunuz

Uyarı sesi/”Audrey Says™”

LED gösterge ışığı

1. Eşleştirme modunu açınız

Sürekli kırmızı

Şarj oluyor

2. Çok işlevli kumnanda düğmesi ve ses açma/güç düğmesini
2sn basılı tutunuz.(“Multipoint enabled”diyecektir.)

Sürekli mavi

Şarj tamamlandı

Yanıp sönen kırmızı mavi

Eşleştirme modu

Yanıp sönen mavi

Gelen çağrı

Her 2dk yanıp sönen kırmızı

Düşük pil

3. İlk aygıtı eşleştiriniz.(“Connected”diyecektir.)
4. Eşleştirme modunu kapatınız

Dört bip sesi ve “Welcome
to Trekz Titanium”

5. Eşleştirme modunu tekrar açınız

Sessize al

Çağrı sırasında her iki düğmeyi

“Mute on” veya

Ekolayzır ayarını değiştir

2sn basılı tutunuz
Müzik oynatılırken, her iki düğmeyi
2sn boyunca basılı tutunuz

“Mute off”
“Equalization changed”

Pil durumunu kontrol et

Müzik durdurulmuşken, ses artırma
veya azaltma düğmesine basınız

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

Kulaklığın Sıfırlanması

Sesi ayarla

Sesi ayarlamak için ses artırma veya

Tek bip sesi

Eşleştirme moduna girdikten sonra, çok işlevli kumanda düğmesini ve her iki ses düğmesini aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

azaltma düğmesine basınız

C

6. İkinci aygıtı eşleştiriniz.(“Second device connected”diyecektir.)
7.Kulaklığı kapatım tekrar açınız.

B

Tercihe bağlı aksesuarlar

Bakım ve Muhafaza
• Kulaklığınızı serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürün, 0 ile 45°C arası sıcaklık değerlerinde kullanılmalıdır. Ürünün daha düşük/yüksek sıcaklık
değerlerinde veya nemli ortamlarda kullanılması, pil ömrünü olumsuz etkileyebilecektir.
• Kulaklığınızı uzun süre kullanmadığınızda tekrar kullanmadan önce şarj ediniz.

Ayar Bandı (D)
Silikon kauçuk bantları, kulaklığın daha küçük baş ebatları için ayarlanmasını olanaklı kılar.

D
1. Sağ ayar bandını,baş çerçevesinin sağ kolu boyunca sağ ses dönüştürücü üzerinden kaydırarak
Şarj girşinin üzerine kadar çekiniz.
2. Sol ayar bandını,baş çerçevesinin sol kolu boyunca sol ses dönüştürücü üzerinden kaydırarak sağ
Banda karşılık gelecek şekilde konumlandırınız.

• Kulaklığınız tere karşı dayanıklı olmakla birlikte, su geçirmez DEĞİLDİR. Ürünü suya daldırmayınız.

• Kulaklığı yüksek ses düzeyinde kullanmak işitme işlevinizi etkileyebilecek ve ses kalitesini bozabilecektir.
• Kulaklığınızı temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanınız.
• Bedensel egzersizlerin hemen sonrasında kulaklığınızı şarj etmeyiniz. Şarj girişine ulaşmış olabilecek ter veya nem devrelerin yanmasına yol açacaktır.

3. İstenen ayar sağlanana kadar ayar bandını döndürünüz.

Not:
Tasarım ve teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilmektedir.En güncel ürün bilgilerine ulaşmak için

www.aftershokz.com veya www.kemikteniletim.com u inceleyiniz.

Kulak Tıkaçları(E)
Kulaklıklarınızı, uçak veya tren gibi ortam gürültüsünü kesmek istediğiniz güvenli yerlerde kullanırken, kulak
tıkaçlarından faydalanabilirsiniz.

1. Tıkaçşarı parmaklarınız arasında sıkıca döndürerek sıkıştırınız ve kulaklarınıza yerleştiriniz
2.Kulak tıkaçları kullanılırken bas sesleri güçlendirmek ve zayıflatmak için ekolayzır ayarı yapmak
İstediğinizde ses arttırma ve azaltma düğmelerini birlikte basılı tutunuz.

E

Kulağımız sizde! Sorunuz var mı? Deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz?
E-posta veya telefonla bize ulaşın :
aftershokzturkiye@gmail.com | (0216)467 26 27 - 0542 411 5710(Oktay Seçmen)
Kullanım kılavuzunu başka dillerde incelemek için: bit.ly/TrekzUserGuide

#beopen
Ziyaret edin:
www.kemikteniletim.com
www.aftershokz.com

