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Hoe het werkt
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BEDIENING VAN DE KOPTELEFOON

Volume -

Modusknop

Volume+

Multifunctionele/aan/uit-knop

Connectoren

LED-indicator

Bediening van de koptelefoon
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AAN/UIT

De koptelefoon aanzetten:
Houd de multifunctionele/aan/uit-knop ingedrukt totdat de 
LED-indicator blauw knippert.
*Audrey zal dan “welcome to Shokz” zeggen.

De koptelefoon uitzetten:
Houd de multifunctionele/aan/uit-knop ingedrukt totdat de 
LED-indicator rood knippert.
*Audrey zal dan “power off” zeggen.

AAN/UIT

Multifunctionele/aan/
uit-knop
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Overdracht van bestanden

OVERDRACHT VAN BESTANDEN

1. Sluit de OpenSwim aan op uw computer.
2. Er zal een harde schijf verschijnen op uw computer met de 
naam "OpenSwim". Open de "OpenSwim” folder op uw computer.

OpenSwim

File
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OpenSwim

File

WMA

FLAC AAC

MP3

WAV

3. Sleep de audiobestanden of mappen naar de "OpenSwim" 
harde schijf.
4. U kunt de USB-laadhouder loskoppelen zodra de overdracht 
van de bestanden is voltooid. De LED-indicator zal rood en 
blauw knipperen terwijl de OpenSwim de bestanden ordent. 
De knoppen op de OpenSwim kunnen dan tijdelijk niet worden 
gebruikt.

* De OpenSwim ondersteunt MP3-, WAV-, WMA-, FLAC-, AAC-
bestanden（echter ondersteunt de OpenSwim alleen 
WAV-bestanden in Linear PCM format).

OVERDRACHT VAN BESTANDEN
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*Het op de verkeerde manier dragen van de koptelefoon 
kan ongemak veroorzaken. De geleiders moeten vlak 
voor uw oren zitten.

Pak de koptelefoon op, breng de band 
achter uw nek,plaats de oorhaakjes over 
uw oren en geniet van uw muziek!

Hoe te dragen

HOE TE DRAGEN
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Het volume wijzigen:
Druk tijdens het afspelen van audio op de volume + of volume - 
knoppen om het volume aan te passen.

Bedien de volumeregeling tijdens 
het afspelen van audio

Volume

*Er klinkt een pieptoon wanneer het volume op maximaal staat.

VOLUME

Volume + knop

Volume - knop

*Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor 
  beschadigen en de audio kan vervormt worden.
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Muziekfuncties

MUZIEKFUNCTIES

Volume -

Modusknop

Volume+

Multifunctionele/aan/uit-knop

EQ-instellingen wijzigen
Houd de modusknop 2 seconden ingedrukt

Afspeelmodus
Klik eenmaal op de modus knop voor "Normal/Repeat/Shuffle"

Eén keer op de multifunctionele knop drukken
Muziek afspelen/pauzeren

Houd volume + 2 seconden ingedrukt tijdens 
het afspelen van muziek

Volgend nummer

Houd volume- 2 seconden ingedrukt tijdens 
het afspelen van muziek

Vorig nummer
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Bedien de knoppen terwijl er geen 
geluid wordt afgespeeld

Controleer de batterijstatus

Hoe de batterijstatus te controleren:
Druk op de volume + of volume - knop wanneer de muziek is 
gepauzeerd en Audrey zal je de batterijstatus vertellen:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

CONTROLEER DE BATTERIJSTATUS

Volume + knop

Volume - knop
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Extra functies
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EQ-standen

EQ-STANDEN

Zwemmodus:
Gebruik tijdens het zwemmen

Algemene modus:
Evenwichtige frequentie voor het luisteren naar muziek
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Wisselen tussen EQ-standen

Bedien de knoppen terwijl er muziek 
wordt afgespeeld

Van EQ-stand wisselen:
Houd de Modusknop ingedrukt tijdens het afspelen van muziek 
totdat u een pieptoon hoort.

*Audrey zal zeggen :“General mode/Swimming mode”

WISSELEN TUSSEN EQ-STANDEN

Modusknop

Modusknop
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Van taal veranderen
Uw headset heeft vier ingebouwde talen:
Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

VAN TAAL VERANDEREN

Hoe de taal te veranderen:
Houd de knoppen volume + en volume - ingedrukt totdat u 
een pieptoon hoort.

*Audrey zal zeggen :"中文/English/한국어/日本語"

Volume - Volume+
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Van map veranderen
*Het wordt aanbevolen om verschillende mappen te gebruiken 
om muziek te categoriseren.

VAN MAP VERANDEREN

Van map veranderen:
Houd de multifunctionele knop en het volume- ingedrukt 
totdat u een pieptoon hoort.

* Audrey zal zeggen :“Play Current Folder/Play All Folders”.

*Als u "Play Current Folder" hoort, houdt u de volume + en 
multifunctionele knoppen 2 seconden ingedrukt. Vervolgens 
hoort u "Next folder".

Volume - Volume+

Multifunction/Power Button
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Onderhoud
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Tips voor het opladen
De headset wordt automatisch uitgeschakeld 
tijdens het opladen

TIPS VOOR HET OPLADEN

1. Bevestig de OpenSwim aan de USB-oplaadhouder. Zorg 

ervoor dat de Pogo pinnen en de connectoren contact met 

elkaar maken.

2. Sluit de houder aan op een computer of een adapter. 

De LED-indicator zal blauw branden wanneer het opladen 

voltooid is.

Pogo-pinnen

Connectoren
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Onderhoud

ONDERHOUD
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ONDERHOUD
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Uw headset wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op 

https://www.shokz.com/pages/warranty-claim 

voor meer informatie over de beperkte garantie.

*Het niet registreren heeft geen invloed op uw beperkte 

garantierechten.

Garantie

GARANTIE
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Als u vragen of problemen heeft, ga dan naar
https://www.shokz.com/pages/support-new 
voor meer informatie!

Problemen oplossen

PROBLEMEN OPLOSSEN
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Wat zit er in de doos

Als een onderdeel van het product beschadigd is of ontbreekt, 
gebruik het dan niet. Neem contact op met een geautoriseerde 
Shokz-dealer of de Shokz-klantenservice.

*Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen 
naargelang het verkoopgebied.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

OPENSWIM 

OpenSwim-
koptelefoon

OpenSwim 
hoesje

OpenSwim 
box

USB-
oplaadstation

OpenSwim-
oordopjes

OpenSwim-gebrui
kershandleiding

User Guide

Juridische 
verklaring van 

OpenSwim

Legal
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Wettelijke en juridische informatie

WETTELIJKE EN JURIDISCHE INFORMATIE
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