Uživatelská příručka
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Multifunkční tlačítko

Mikrofon 2

Mikrofon 1

Napájení
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LED kontrolka

Hlasitost

Magnetický nabíjecí port

Jak nastavit Aeropex
1. Nabíjení
Sluchátka nabíjejte přiloženým magnetickým nabíjecím kabelem. LED kontrolka
při plném nabití změní barvu z červené na modrou.

2. Párování
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Začněte s vypnutými sluchátky. Pro vstup do režimu párování stiskněte a držte
tlačítko hlasitosti až Audrey řekne „pairing“ (párování) a LED kontrolka začne
červeno-modře blikat.

3. Připojení
Na vašem zařízení otevřete menu Bluetooth® a vyberte „Aeropex by AfterShokz“.
Aaudrey řekne „connected“ (připojeno) a kontrolka LED jednou modře blikne.

Nechte nás se o vás postarat! Proti defektům vám kryjeme záda.
Zaregistrujte váš Aeropex na
Register.aftershokz.com

A (Multifunkční tlačítko)
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C (Tlačítko hlasitosti -)
(Tlačítko hlasitosti + /
B Tlačítko zapnutí)

D (Špunty do uší)

Multifunkční tlačítko (A)
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Funkce

Akce

Výzva / Audrey says™

Přehrávání / pauza
hudby

Jednou stisknout

Jedno pípnutí

Přeskočit na další
skladbu

Při přehrávání hudby
dvakrát stisknout

Jedno pípnutí

Zpět na předcházející
skladbu

Při přehrávání hudby
třikrát stisknout

Jedno pípnutí

Přijmutí hovoru

Jednou stisknout

Dvě pípnutí

Ukončení hovoru

Jednou stisknout

Jedno pípnutí

Přepojení na čekající
hovor a aktuální hovor
zavěsit

Jednou stisknout

Jedno pípnutí

Odmítnutí hovoru

Jednou stisknout

Dvě pípnutí

Výzva hlasového
asistenta

Stisknout a podržet
na 2 vteřiny

Pípnutí zařízení

Vytočit poslední číslo

Dvakrát stisknout (v
pohotovostním
režimu)

„Redial last number“
(Vytočit poslední volané
číslo)

Hlasitost+ / Tlačítko zapnutí (B); Hlasitost- Tlačítko (C)
Funkce

Akce

Audrey says™

Zapnutí

Stiskněte a na 2 s podržte
tlačítko Hlasitost+

„Welcome to AfterShokz“
(Vítejte)

Vypnutí

Stiskněte a na 3 s podržte
tlačítko Hlasitost+

„Power off“
(Vypnutí)

Ztišení

Během hovoru stiskněte
obě tlačítka a podržte je
na 2 s

„Mute on“ nebo „Mute off“
(Zapnout nebo vypnout
ztišení)

Při přehrávání hudby
stiskněte obě tlačítka a
podržte je na 3 s

„EQ changed“

Změna nastavení EQ

Kontrola stavu baterie

Při zastaveném
přehrávání hudby
stiskněte současně
tlačítka Hlasitost+ +
Hlasitost-

„Batery high/Batery
medium/Batery
low/Charge me“
(Baterie plně
nabita/středně nabita/málo
nabita/Dobijte baterii)

Nastavení hlasitosti

Při přehrávání hudby
stiskněte tlačítko
Hlasitost+ nebo Hlasitost-

(EQ změněn)

Jedno pípnutí

Specifikace
Výrobní číslo:

AS800

Typ přenosu: vedení zvuku přes lícní kosti
Verze Bluetooth®

Bluetooth® v. 5.0

Frekvenční rozsah:

20 Hz ~ 20 kHz

Citlivost:

105 ± 3dB

Mikrofon

-28dB ± 3 dB

07

Dosah:

Baterie:

Li-polymerová

A2DP, AVRCP,HSP, HFP

Hmotnost:

26 g

Doba přehrávání:

Až 8 hodin

Pohotovostní režim: Až 10 dní

Doba nabíjení:

2 hodiny

Kompatibilní profily:

10 m

Záruka:

2 roky

Frekvenční pásmo:

2402 MHz~2480 MHz

Max. RF výkon:

4 dBm

Nabíjecí napětí:

5V±5%

Stupeň krytí:

IP67

Kapacita baterie:

145 mAh

Impedance reproduktoru: 8,5 ohm ±20%
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LED kontrolka
Svítí červeně

Nabíjení

Svítí modře

Nabíjení dokončeno

Bliká červeně a modře

Režim párování

Bliká modře

Příchozí hovor

Každé 2 min. Bliká červeně

Nízká kapacita baterie

Vícenásobné párování
Vícenásobné párování umožňuje připojení Aeropexu ke
dvěma zařízením současně a uživatelé se mohou
bezproblémově přepínat mezi nimi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sluchátka vypněte.
Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost+ až Audrey řekne „pairing“ (párování¨a
LED kontrolka začne blikat červeno-modře.
Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a Hlasitost+ na 3 s. Audrey řekne
„multipoint enabled“ (vícenásobné párování povoleno).
Na prvním zařízení zapněte Bluetooth® a vyberte „Aeropex by AfterShohz“.
Audrey řekne „connected“ (připojeno).
Sluchátka vypněte.
Opět vstupte do režimu párování stiskem a podržením tlačítka Hlasitost+ až
Audrey řekne „pairing“ (párování) a kontrolka začne blikat červeno-modře.
Na druhém zařízení zapněte Bluetooth® a vyberte „Aeropex by AfterShohz“.
Audrey řekne „connected“ (připojeno).
Sluchátka vypněte.
Sluchátka zapněte. Nyní jsou sluchátka připojena k oběma zařízením.
Vypnutí vícenásobného párování: Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a
tlačítko Hlasitost-. Audrey řekne „multipoint disabled“ (vícenásobné párování
zakázáno).

Další informace naleznete na: bit.ly/ASMultipoint

Výstraha detekce vlhkosti
Tato sluchátka jsou schopna detekovat vlhkost jako např. vodu, pot a déšť. Pokud
jsou vlhká sluchátka připojena k nabíječce, LED kontrolka bude blikat červenomodře. Sluchátka budou také vibrovat a pípat. Pokud toto nastane, odpojte nabíjecí
kabel od sluchátek, dokonale je vysušte a opět připojte k nabíječce.
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Jak sluchátka resetovat
1.
2.
3.
4.

Sluchátka vypněte.
Vstupte do režimu párování stiskem a podržením tlačítka Hlasitost+ až
Audrey řekne „pairing“ (párování) a LED kontrolka začne červeno-modře
blikat.
Stiskněte a současně podržte multifunkční tlačítko, Hlasitost+ a Hlasitost(všechny tři) na 3 – 5 s, až uslyšíte 2 pípnutí a pocítíte vibrace.
Sluchátka vypněte. Sluchátka Aeropex jsou nyní resetována a můžete je opět
spárovat s vaším zařízení.

Volitelné příslušenství
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Špunty do uší (D)
Používají se v bezpečném prostředí, kde je možné odstínit okolní zvuky jako např. ve
vlaku nebo v letadle.
1.
2.
3.

Špunty mezi prsty pevně srolujte a vložte do uší.
Při přehrávání hudby můžete nastavit ekvalizér pro potlačení nebo
zdůraznění basů současným stiskem tlačítek Hlasitost+ a Hlasitost-.
Pokud sundáte špunty do uší, ekvalizér se přepne do původního nastavení.

Výrobce
AfterShokz LLC
6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057

8000500003(A1)

