
TREKZAIR

Uživatelský manuál

Mikrofon 1

Hlasitost

Zapnout/vypnout
Nabíjecí konektor 
mikro USB

Kontrolka LED

Multifunkční tlačítko

Mikrofon 2

D

PAK-MU0000278R-A0

Číslo dílu AS650 20Hz~20KHz

Specifkace

Reproduktor typu  Přenos zvuku kostí

Frekvenční rozsah

ČESKY

1. Nabájení

2. Párování

3. Připojení

Sluchátka nabíjejte přiloženým mikro USB kabelem. V okamžiku, kdy
jsou sluchátka nabitá kontrolka LED změní barvu z červené na modrou.

Začněte s vypnutými sluchátky. Stiskněte a držte tlačítko volume+ 
(hlasitost+) až uslyšíte Audrey jak říká „párování“ (pairing) a současně 
dioda LED bliká červěně a modře.

Na vašem zařízení spusťte nastavení Bluetooth   a vyberte „Trekz Air By
AfterShokz“. Audrey oznámí „připojeno“ (connected) a LED dioda blikne 
modře.

®

Nechte nás se o vás postarat! Ochráníme vás před defekty. 
Zaregistrujte si svůj Trekz Air na:

register.aftershokz.cpm   

Multifunkční tlačítko (A)

Přehrávání / pauza při 
přehrávání hudby

Jednou kliknout Jedno pípnutí

Přeskočit na další 
skladbu

Dvojité kliknutí během 
přehrávání hudby Jedno pípnutí

Přijmout hovor / ukončení 
hovoru

Jednou kliknout Dvě / Jedno pípnutí

Přijmout čekající hovor 
a probíhající hovor 
zaparkovat

Přijmout čekající hovor
a ukončit probíhající 
hovor

Jednou kliknout
přepnutí mezi hovory Jedno pípnutí

Stisknout a podržet 2 
vteřiny

Jedno pípnutí

Odmítnout hovor Stisknout a podržet 2 
vteřiny

Dvě pípnutí

Pípnutí zařízeníVýzva asistenta zařízení Stisknout a podržet 2 
vteřiny

Volání na poslední číslo Dvojité kliknutí “Poslední vytáčené číslo”

Funkce Akce Výzva / “Audrey říká™”
Funkce Akce Výzva / “Audrey říká™”

Jak nastavit Trekz Air

Vítejte s Trekz Air
“Welcome to Trekz Air.”

Zapnutí
Na 3 vteřiny stiskněte a 
podržte tlačítko hlasitosti+

Vypnutí Vypnout
“Power of”

Na 3 vteřiny stiskněte a 
podržte tlačítko hlasitosti+

Během hovoru na 2 vteřiny 
stiskněte a podržte obě tlačítka

Při přehrávání hudby stiskněte
a podržte obě tlačítka na 2 vteřiny

Při zastaveném přehrávání hudby
klikněte na tlačítko snížení/
zvýšení hlasitosti 

Pro zvýšení nebo snížení 
Hlasitosti stiskněte tlačítko +/-

Ztišení Ztišení zapnuto nebo vypnuto
“Mute on” or “Mute of”

Změna 
nastavení EQ EQ změněn

“Equalization changed”
Stav baterie nabitá, střední, 
nízká nebo nabij mne
“Battery high, medium, low (or)
Charge me“

Nastavení 
hlasitosti

Jedno pípnutí

Kontrola stavu
baterie 

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

Výrobce

LED kontrolka

Trvale svítí červeně Nabíjení

Trvale svítí modře Nabitá baterie

Bliká červeně a modře Režim párování

Bliká modře Příchozí hovor

Každé 2 minuty bliká červeně Vybitá baterie

Volitelné příslušenství

Špunty (D)

Sluchátka můžete používat v místech, kde je bezpečné omezit zvuky z okolí
jako například ve vlaku nebo v letadle.

1. Špunty stiskněte mezi prsty a zasuňte do uší.
2. Nastavte si ekvalizátor, pro snížení nebo zdůraznění basů, při používání 
    Sluchátek, stiskněte a podržte současně tlačítka hlasitost + a -.

3. Po ukončení poslechu přes špunty EQ nastavte na původní hodnoty.

Jak resetovat vaše sluchátka

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Spusťte režim párování – stlačením a podržením tlačítka hlasitost+ až
    Audrey oznámí „párování“ a LED bliká červěně a modře.

3. Stiskněte a podržte na 3-5 vteřin tlačítka multifunkční + hlasitost+ a 
    hlasitost- (všechny tři tlačítka současně), až uslyšíte dvě pípnutí nebo ucítíte
    vibrace.
4. Sluchátka vypněte. Vaše sluchátka Trekz Air byla resetována a můžete je opět
    spárovat s vaším zařízením.

Další informace získáte na:
bit.ly/ASMultipoint

Zvýšení hlasitosti / Tlačítko zapnutí (B); Snížení hlasitosti (C)

Párování s několika přístroji umožňuje, aby Trekz Air byl připojen ke dvěma 
zařízením najednou, což uživatelům umožňuje snadné přepínaní mezi přístroji.

1. Začněte s vypnutými sluchátky.

2. Stiskněte držte tlačítko hlasitost + až Audrey oznámí „párování“ a LED bliká
    červeně a modře.

3. Na 3 vteřiny stiskněte a držte multifunkční tlačítko a tlačítko hlasitost+. Audrey
    oznámí párování s několika přístroji povoleno (multipoint enabled).

4. Na prvním přístroji spusťte nastavení Bluetooth a zvolte položku Trekz Air by 
    AfterShokz. Audrey oznámí připojeno (connected).

5. Vypněte sluchátka.

6. Znovu spusťte režim párování – stiskem a podržením tlačítka hlasitost+ až
    Audrey oznámí „párování“ a kontrolka bliká červeně a modře

7. Na druhém zařízení spusťte nastavení Bluetooth a zvolte položku Trekz Air by 
    AfterShokz. Audrey oznámí připojeno (connected).

8. Sluchátka vypněte.

9. Zapněte sluchátka. Nyní jsou sluchátka připojena k oběma zařízením.

Párování s několika přístroji

Bluetooth® verze Mikrofone

Citlivost 100 ± 3dB

-40dB ± 3dBBluetooth ® v4.2

Záruka

Hmotnost

Baterie

2 roky

1.06 oz (30g)

Až 20 dní

2400MHz~2483.5MHz 4dBm

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Frekvenční pásmo Maximálnívýstupní výkon

Doba přehrávání Pohotovostní režim

Doba nabíjení

Profly kompatibility

Kapacita baterie

Maximální nabíjecí napětí

Impedance reproduktoru

5.25 V

11.4 ohm

Oddolnost proti vodě IP55

183 mAh

Nabíjecí lithium ion

Až 6 hodin

2 hodiny

Dosah 33 ft (10m)
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