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Tag dine AfterShokz Aeropex i brug 

 

Fysisk beskrivelse 
De to transducere i hver ende af dine AfterShokz Aeropex er vores udgangspunkt. Den venstre transducer, 

som skal placeres foran venstre øre, har en knap på ydersiden. Dette er din Multifunktions knap. Den højre 

transducer, som skal placeres foran højre øre, har ingen knapper. Føler du langs dine AfterShokz Aeropex fra 

højre transducer og hen bag dit øre, mærker du to knapper. Den første, som er mest taktilt markeret, er din 

Tænd / Sluk knap. Denne fungerer også som Lydstyrke Op. Den næste knap, som også er taktilt markeret, er 

din Lydstyrke Ned knap. Bag din Lydstyrke Ned knap mærker du et fladt område, som har to prikker. Her 

passer USB kablet, og disse forbinder via magnetisme. Find dit USB kabel og før de to magnetiske områder 

sammen. 

 

Opladning af batteri 
Oplad dine AfterShokz Aeropex med det medfølgende specialdesignede USB kabel. LED indikatoren vil skifte 

fra rødt til blåt når opladningen er færdig. 

 

Parring & Forbindelse 
Første gang du skal oprette forbindelse til dine nye AfterShokz Aeropex hovedtelefoner skal du være 

opmærksom på at de ikke annoncerer ” Pairing”. Når der skal oprettes forbindelse første gang forventer 

de blot at blive tilsluttet af en eller anden enhed. Opret derfor forbindelse ved at: 

1. Sørg for at dine nye AfterShokz Aeropex har ligget til opladning i mindst fire timer inden du tager 

dem i brug første gang. 

2. Sørg nu for at dine AfterShokz Aeropex er slukket. 

3. Tryk og hold på Tænd / Sluk knappen (Lydstyrke Op) i mindst syv sekunder. Du kan nu forvente at 

de er klar til en forbindelse. 

4. Tag den enhed du ønsker at forbinde din AfterShokz Aeropex til. Aktiver Bluetooth og find og vælg 

efterfølgende AfterShokz Aeropex i oversigten over mulige forbindelser. Forbindelsen oprettes og 

du kan nu bruge dine nye AfterShokz Aeropex. 

Når du senere hen skal genoprette forbindelser til enten nye eller tidligere enheder: Begynd med at sikre dig 

at dine AfterShokz Aeropex er slukket. Aktiver oprettelse af forbindelse ved at trykke og holde Tænd / Sluk 

(Lydstyrke Op) indtil Audrey annoncerer “pairing”, hvorefter LED indikatoren blinker rødt og blåt. Tag din 

enhed som skal forbindes med dine AfterShokz Aeropex og opret forbindelsen som du plejer. I Bluetooth 
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menuen vil dine hovedtelefoner stå under navnet “Aeropex By AfterShokz.” Audrey annoncerer “Connected” 

og LED indikatoren vil blinke blåt en gang, så snart forbindelsen er oprettet. 

 

Multifunktions knap (A) 
 

Funktion Handling “Audrey Says™” annoncering 

Afspil / Pause musik Tryk en gang Enkelt lydsignal høres 

Skift til næste sang 
Tryk to gange  

under en afspilning 
Enkelt lydsignal høres 

Besvar eller afslut opkald Tryk en gang To / Et lydsignal høres 

Besvar indkommende opkald og 

sæt 

aktuelle opkald på hold 

Tryk en gang  

for at skifte mellem opkald 
Enkelt lydsignal høres 

Besvar indkommende opkald og 

afbryd det aktuelle opkald 
Tryk og hold i to sekunder Enkelt lydsignal høres 

Afvis indkommende opkald Tryk og hold i to sekunder To lydsignaler høres 

Tilkald din enheds assistent Tryk og hold i to sekunder Enhed giver lydsignal 

Genopkald til seneste nummer Tryk to gange “Last number redial” høres 

 

Lydstyrke Op / Tænd / Sluk knap (B) + Lydstyrke Ned knap (C) 
 

Funktion Handling “Audrey Says™” annoncering 

Tænd for Aeropex 
Tryk og hold Lydstyrke Op i tre 

sekunder 
“Welcome to AfterShokz” 

Sluk for Aeropex 
Tryk og hold Lydstyrke Op i tre 

sekunder 
“Power off” 

Mute 

Tryk og hold begge knapper i  

to sekunder under igangværende 

opkald 

“Mute on” eller “Mute off” 

Ændre indstillinger for EQ 

Tryk og hold begge knapper i  

tre sekunder under afspilning af 

musik 

“Equalization changed” 

annonceres. 
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Tjek batteristatus 

Tryk på Lydstyrke Op eller Lydstyrke 

Ned knappen  

mens musik er på pause 

“Battery high, medium,  

low" eller "charge me” 

Juster lydstyrke 

Tryk på Lydstyrke Op eller Lydstyrke 

Ned knappen  

for at justere på lydstyrken 

Enkelt lydsignal høres 

 

Specifikationer 
 

Produktnummer AS800 

Frekvensområde 20Hz~20KHz 

Højttalertype Bone conduction transducer 

Sensitivity 105 ± 3dB 

Bluetooth® version Bluetooth® v5.0 

Mikrofon -38dB ± 3dB 

Trådløs rækkevidde 10 meter 

Batteri Genopladeligt Li-Polymer batteri 

Kompatible profiler A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Vægt 26 gram 

Spilletid Op til 8 timer 

Standbytid Op til 10 dage 

Opladningstid 2 timer 

Garanti 2 år (USA) 

Frekvensbånd 2402MHz~2480MHz 

Maksimal udgangseffekt 4 dBm 

Maksimal 

opladningsspænding 
5V±5% 

Vandafvisende IP67 

Højttalerimpedans 8.5ohm±20% 

Batterikapacitet 145 mAh 
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LED Indikator 
 

Stabil rød Batteriet oplades 

Stabil blå Opladning færdig 

Blinker rødt og blåt Parringstilstand 

Blinker blåt Indkommende opkald 

Blinker rødt hvert 2 minut Batteriet er lavt 

 

 

Muiltipoint pairing 
Multipoint pairing giver dig mulighed for at forbinde to enheder til dine AfterShokz Aeropex hovedtelefoner på 

en gang, hvilket betyder mulighed for automatiske skifte mellem de to enheder. 

 

1. Begynd med at sikre dig at hovedtelefonerne er slukket. 

2. Tryk og hold Lydstyrke Op indtil Audrey siger “pairing”, hvorefter LED indikatoren blinker rødt og blåt. 

3. Tryk og hold multifunktions knappen samt Lydstyrke Op knappen i tre sekunder. Audrey annoncerer 

"Multipoint Enabled." 

4. På den første enhed du ønsker at sende lyden fra skal du navigere til Bluetooth menuen og vælge 

elementet “Aeropex By AfterShokz.” Audrey annoncerer "Connected". 

5. Sluk for dine AfterShokz Aeropex. 

6. Kom tilbage til parringstilstand ved at trykke og holde Lydstyrke Op indtil Audrey annoncerer “Pairing” 

hvorefter LED indikatoren vil blinke rødt og blåt. 

7. På den anden enhed du ønsker at sende lyden fra skal du navigere til Bluetooth menuen og vælge 

elementet “Aeropex By AfterShokz.”. Audrey annoncerer "Connected".  

8. Sluk for dine AfterShokz Aeropex. 

9. Tænd igen for dine hovedtelefoner og de vil nu begge være forbundet. 

10. For at deaktivere Multipoint Pairing: Tryk og hold på Multifunktions knappen samt Lydstyrke Ned i tre 

sekunder. Audrey annoncerer ”Multipoint disabled”. 
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Dine AfterShokz Aeropex vil forbinde til enheden som er inden for rækkevidde. Såfremt begge enheder er 

inden for rækkevidde vil de tilslutte den enhed der er benyttet senest. Skift mellem de to enheder gennem 

notifikationer eller ved blot at bruge den anden enhed. 

 

Yderligere information: bit.ly/ASMultipoint. 

 

Fugtalarm 
Dine AfterShokz Aeropex hovedtelefoner er designet til at registrere væske såsom vand, sved og regn. Såfremt 

du tilslutter strømforsyningen mens de er våde eller fugtige vil LED indikatoren blinke rødt og blåt. Dine 

AfterShokz Aeropex vil samtidigt vibrere og udsende et lydsignal. Såfremt du oplever dette, fjern 

strømforsyningen fra hovedtelefonerne, tør dem af og prøv igen. 

 

Nulstil dine hovedtelefoner 
 

1. Begynd med at sikre dig at hovedtelefonerne er slukket. 

2. Tilgå parringstilstand ved at trykke og holde Lydstyrke Op indtil Audrey annoncerer “Pairing” hvorefter LED 

indikatoren vil blinke rødt og blåt. 

3. Tryk og hold multifunktions knappen, Lydstyrke Op knappen og Lydstyrke Ned knappen (alle tre knapper) samtidigt i 

omkring fem sekunder, indtil du hører to lydsignaler, eller mærker en vibration. 

4. Sluk for dine AfterShokz Aeropex. Dine hovedtelefoner er nu nulstillet og kan nu blive tilsluttet en enhed igen. 

 

Ekstra tilbehør 
 

Ørepropper (D) 
Benyt disse med hovedtelefonerne i miljøer hvor det er sikkert at blokere for omgivende støj,  

for eksempel i et fly eller i toget. 

1. Rul ørepropperne fast mellem fingrene og placer dem i ørerne. 

2. For at justere indstillingerne for EQ til at reducere eller forbedre bass mens du benytter ørepropper, tryk  og hold 

Lydstyrke op og Lydstyrke Ned samtidigt. 

3. Ændre EQ indstillingen tilbage til normal når du tager ørepropperne ud. 

 

bit.ly/ASMultipoint


Copyright © Instrulog A/S August 2020 Side 7 af 7 

Producent 
AfterShokz LLC 

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057 

 

 

 

 

 

Instrulog A/S 

Bjerringbrovej 116 

DK-2610 Rødovre 

Web: instrulog.dk 

E-mail: info@instrulog.dk 

Telefon: +45 44 97 94 77 

Skype: Instrulog.dk 

 

http://www.instrulog.dk/
mailto:info@instrulog.dk
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