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1. Nabíjení
Sluchátka nabíjejte s dodaným USB-C nabíjecím kabelem. 
Po úplném nabití, LED kontrolka změní barvu z červené 
na modrou.

2. Párování
Začněte zapnutím sluchátek. Stiskněte a podržte tlačítko 
Hlasitost+ až uslyšíte Audrey „pairing“ (párování) a LED 
kontrolka začne blikat červeně a modře.

3. Připojení
Na vašem zařízení spusťte Bluetooth® a zvolte „OpenMove by 
AfterShokz“. Audrey (hlasový asistent) oznámí „connected“ 
(připojeno) a LED kontrolka jednou modře blikne. 

Postaráme se o vás! Chraňte svá sluchátka před závadami.
Svůj OpenMove si zaregistrujte na:

Aftershokz.com

Nastavení OpenMove
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D Špunty do uší

Multifunkční tlačítko

Tlačítko Hlasitost+ / Zapnutí

A

B

C Tlačítko Hlasitost-
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Multifunkční tlačítko (A)

Funkce Akce         Výzva / „Audrey 
        oznámí™“

Přehrávání / pauza hudby       Jeden klik          Jedno pípnutí

Přesun na následující       Dvojklik          Jedno pípnutí
skladbu       při přehrávání hudby

Přesun na předchozí skladbu   Trojklik         Jedno pípnutí
    při přehrávání hudby

Přepnutí jazyka     Dvojklik         Angličtina
    během párování

Přijmutí hovoru     Jeden klik          Dvě pípnutí

Ukončení hovoru     Jeden klik         Jedno pípnutí

Přijmutí zaparkovaného a     Stisknout a na 2 s podržet        Jedno pípnutí
ukončení stávajícího hovoru

Odmítnutí hovoru     Stisknout a na 2 s podržet        Dvě pípnutí

Aktivace hlasového asistenta   Stisknout a na 2 s podržet        Zařízení pípne
Zařízení

Vytočení posledního     Dvojklik (v pohotovostním        „Redial last number“
volaného čísla      režimu)          (vytočit poslední číslo)

                /中文/
日本語/한국어”
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Tlačítko Hlasitost+ / Zapnutí (B); Tlačítko Hlasitost- (C)

Funkce      Akce               Výzva / „Audrey oznámí™“

Zapnutí       Stiskněte a na 2 s podržte              „Welcome to AfterShokz“
       tlačítko Hlasitost+                  (Vítá vás AfterShokz)

Vypnutí       Stiskněte a na 3 s podržte              „Power off“
      tlačítko Hlasitost+                  (Vypnutí)

Ztišení       Stiskněte a na 2 s podržte              „Mute off“ nebo „Mute on“
      během hovoru obě tlačítka              (ztišení zapnuto nebo vypnuto)

Přepínání             Stiskněte a na 3 s podržte              „Standardní režim / 
Ekvalizéru       během hovoru obě tlačítka              Zdůraznění vokálů / 

                 Režim špuntů do uší“

Kontrola stavu      Při zastaveném přehrávání,           „Baterie nabitá/ středně nabitá/
baterie        klikněte na Hlasitost+ nebo            vybitá/nabijte mne“

       Hlasitost-

Nastavení        Při přehrávání hudby, kliknutím 
Hlasitosti       na Hlasitost+ nebo na Hlasitost-     Jedno pípnutí

      nastavte hlasitost

Číslo modelu AS660   Frekvenční rozsah     20 Hz – 20 kHz

Typ měniče   Přenos zvuku lícní kostí   Citlivost                  96 ± 3dB

Specifikace

 



06

Verze Bluetooth®    Bluetooth® v.5       Citlivost mikrofonu           -40 ± 2dB

Bezdrátový dosah                  10 m          Frekvenční pásmo 2402 – 2480 MHz

Baterie             Nabíjecí Li-polymer        Kapacita baterie                   135 mAh

Doba přehrávání           Až 6 hodin         Pohotovostní doba             Až 10 dní

Doba nabíjení                   2 hodiny          Nabíjecí napětí               5,25 V ± 5 %

Rozhraní nabíjení                 USB-C           Impedance měniče    8,0 ± 0,5 ohm

Odolnost proti vodě               IP55           Max. RF výstupní výkon         4 dBm

Hmotnost                                 29 g           Záruka                                        2 roky

Kompatibilní profily   HSP, HFP, A2DP AND AVRCP

Kontrolka LED

Svítí červeně    Nabíjení

Svítí modře    Nabíjení dokončeno

Bliká červeně a modře   Režim párování

Bliká modře   Příchozí hovor

Každé 2 minuty blikne červeně   Nízká kapacita baterie



Vícenásobné párování

Vícenásobné párování umožňuje, aby OpenMove byl současně připojen 
ke dvěma zařízením, což uživatelům umožňuje bezproblémový přechod 
mezi oběma zařízeními.
1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost+ až uslyšíte Audrey „pairing“ 

(párování) a LED kontrolka začne blikat červeně a modře.
3. Stiskněte a podržte na 3 s multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost+

Audrey oznámí „multipoint enabled“ (vícenásobný režim povolen).
4. Spusťte funkci Bluetooth® na prvním zařízení a vyberte „OpenMove 

by AfterShokz“. Audrey oznámí „connected“ (připojeno.
5. Sluchátka vypněte.
6. Opět vstupte do režimu párování stisknutím a podržením tlačítka 

Hlasitost+ až Audrey oznámí „pairing“ (párování) a LED kontrolka 
začne blikat červeně a modře.

7. Na druhém zařízení spusťte funkci Bluetooth® a vyberte „OpemMove 
by AfterShokz“. Audrey oznámí „connected“ (připojeno).

8. Sluchátka vypněte.
9. Sluchátka zapněte. Nyní jsou sluchátka připojena k oběma zařízením.

Audrey oznámí „connected“ (připojeno) a „device 2 connected“ 
(dvě zařízení připojena).

10. Vypnutí vícebodového párování: Při párování stiskněte a současně 
podržte na 3 s multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost-. 
Audrey oznámí „multipoint disabled“ (vícenásobné párování 
zakázáno).

Další informace získáte na: bit.ly/aftershokzpairing
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Jak sluchátka resetovat

1. Nejprve sluchátka vypněte.
2. Vstupte do režimu párování stiskem a podržením tlačítka 

Hlasitost+ až uslyšíte Audrey „pairing“ (párování) a LED kontrolka 
začne blikat červeně a modře.

3. Současně stiskněte a podržte tlačítka multifunkční, Hlasitost+ a 
Hlasitost- na 3 – 5 s až uslyšíte dvě pípnutí nebo pocítíte vibrace.

4. Sluchátka vypněte. Nyní je OpenMove resetováno a může být 
znovu spárováno s vaším zařízením.

Volitelné příslušenství

Špunty do uší (D)
Špunty do uší používejte pouze v prostředí, kdy je bezpečné být izolován 
od zvuků v okolí, například ve vlaku nebo v letadle.

1. Mezi prsty špunty srolujte a zasuňte je do uší.
2. Ekvalizér nastavte do režimu špuntů do uší. Při přehrávání hudby 

současně stiskněte tlačítka Hlasitost+ a Hlasitost-. Tlačítka podržte 
až uslyšíte „earplug mode“ (režim špuntů do uší).

3. Pokud špunty do uší nebudete používat, přepněte ekvalizér do 
jiného režimu. 

Výrobce

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758
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