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Ställ in Trekz Titanium 
 
Steg 1. Ladda 
Ladda hörlurarna via den medföljande micro-USB-kabeln. Micro-USB-kontakten 
sitter på högra sidan av hörlurarna (när man har på dem) och har en liten 
skyddslucka som går att vika undan. Man kan använda en nagel för att vika undan 
luckan. När luckan är öppen kommer man åt micro-USB-kontakten. Led-dioden blir 
blå när enheten har laddat klar. 
 
Steg 2. Parkoppla 
När hörlurarna är avstängda, tryck ner och håll inne strömknappen i 5 sekunder för 
att aktivera parkopplingsläget. Led-dioden blinkar upprepat blått och rött när den är 
söbar av andra enheter. 
 
Steg 3. Anslut 
Aktivera Bluetooth på enheten som ska parkopplas till hörlurarna och välj "Trekz 
Titanium by AfterShokz" i listan över upptäckta enheter. Led-dioden blir blå så snart 
parkopplingen är aktiverad. 
 
 

Hur man bär lurarna 
 
Börja med att hålla hörlurarna horisontellt med transduktorerna "högtalarna" uppåt 
närmast kroppen. Lyft hörlurarna över huvudet så att bågen ligger ner mot nacken 
och transduktorerna vilar mot kindbenen framför öronen (inte inuti öronen eller så att 
de täcks på något sätt). 
 
 

Flerfunktionsknappen och meddelanden  
 
Flerfunktionsknappen är en triangelformad knapp på utsidan av vänstra 
transduktorn. 
 
Spela upp/Pausa anteckning: 
Klicka på flerfunktionsknappen en gång.  
Ett pip. 
 
Hoppa till nästa sång: 
Dubbelklicka på flerfunktionsknappen när musik spelas.  
Ett pip. 
 
Svara på/avsluta samtal: 
Klicka på flerfunktionsknappen en gång.  



Ett pip. 
 
Svara på samtal väntar och försätt det aktuella samtalet i vänteläge: 
Klicka på flerfunktionsknappen en gång för att växla mellan samtal.  
Ett pip. 
 
Svara på samtal väntar och avsluta aktuellt samtal: 
Tryck ner och håll inne flerfunktionsknappen i 2 sekunder.  
Ett pip. 
 
Avvisa ett samtal: 
Tryck ner och håll inne flerfunktionsknappen i 2 sekunder.  
Två pip. 
 
Röstringning: 
Tryck ner och håll inne flerfunktionsknappen i 2 sekunder.  
"Voice dial" ("Röstringning"). 
 
Ring upp senaste nummer: 
Dubbelklicka på flerfunktionsknappen.  
"Last number redial". 
 

Volym/strömknappar och meddelanden 
 
Volym/strömknapparna sitter på undersidan av höger skalm på hörlurarna. Knappen 
volym upp har en taktil punkt. Knappen volym upp är även strömknapp. Knappen 
volym ner är knappen bredvid volym upp/strömknappen. 
 
Ström på/av 
Tryck ner och håll inne strömknappen i 2 sekunder. 
Fyra pip och "welcome to Trekz Titanium" ("välkommen till Trekz Titanium"). 
 
Tysta ljud 
Tryck ner och håll inne båda i mer än 2 sekunder vid ett samtal. 
"Mute on" eller "Mute off" ("tysta ljud på" eller "tysta ljud av"). 
 
Ändra inställning på equalizer 
Tryck ner och håll inne båda i mer än 2 sekunder när musik spelas (ökar eller 
minskar bas). 
"Equalization changed" ("Equalizer har ändrats"). 
 
Kontroller batteristatus 
Klicka på volym upp eller ner när musik spelas eller är pausad. 
"Battery high, medium, low" eller "charge me" ("Hög, medium, låg batterinivå" eller 
"ladda mig"). 



 
Justera volymen 
Klicka på volym upp eller ner för att justera volymen. 
Ett pip. 
 

Flerpunkts parkoppling 
 
Steg 1. Aktivera parkopplingsläge 
 
Steg 2. Tryck på flerfunktionsknappen + volym upp/strömknappen i mer än 2 

sekunder - enheter säger "multipoint enabled" ("flerpunkt aktiverad") 
 
Steg 3. Parkoppla första enheten - meddelande hörs "Connected" ("Ansluten") 
 
Steg 4. Stäng av 
 
Steg 5. Återaktivera parkopplingsläge 
 
Steg 6. Parkoppla andra enheten - meddelande hörs "second device connected" 
("andra enheten ansluten") 
 
Steg 7. Stäng av enheten och starta den sedan igen. 
 

LED-dioden 
 
Fast röd: Laddar 
Fast blå: Laddning klar 
Blinkar rött och blått: Parkopplingsläge 
Blinkar blått: Inkommande samtal 
Blinkar rött var annan minut: Låg batterinivå 

Nollställa hörlurarna 
 
Aktivera parkopplingsläge, tryck sedan och håll nere flerfunktionsknappen och båda 
volymknapparna i 3 sekunder. 
 

Victor Reader Trek 
 
Observera att de flesta knappfunktioner ej fungerar med Victor Reader Trek då de 
är specialanpassade för telefonbruk. 
 



De kommandon som fungerar för Trek är: Justera volymen samt Ändra 
inställning på equalizer. 
 

Specifikationer 
 
Delnummer 
AS600 
 
Högtalarsystem 
Benledande transduktor 
 
Frekvensomgång 
20Hz~20KHz 
 
Känslighet 
100 ± 3dB 
 
Mikrofon 
-40dB ± 3dB 
 
Bluetooth-version 
Bluetooth® v4.1 
 
Kompatibilitetsprofiler 
A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
 
Trådlös räckvidd 
10m 
 
Batteri 
Laddningsbard litium-jon 
 
Kontinuerlig uppspelning 
6 timmar 
 
Standbytid 
10 dagar 
 
Laddningstid 
1,5 timmar 
 
Vikt 
36g 
  



 
  



 


