
Multifunction Button

02

Botón multifunción
Bouton Multifonction
Multifunktionstaste
Przycisk wielofunkcyjny
Tasto Multifunzione 
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Microphone 1

LED Indicator
Indicador LED
Indicateur LED
LED-Anzeige
Wskaźnik LED

Microphone 2
Micrófono 2
Microphone 2
Mikrofon 2
Mikrofon 2

Micrófono 1
Microphone 1
Mikrofon 1
Mikrofon 1

Volume- Button
Volumen-
Bouton Volume -
Lautstärke-
Głośność-
Volume- 

USB-C Charging Port
USB-C
CâbleUSB-C inclus
USB-C Ladekabel auf
Kabla ładującego USB-C
USB-C incluso

Volume+ / Power Button
Volumen+ / Encendido
Bouton Volume+ / Alimentation
Lautstärke+ / Ein/Aus
Głośność+/ Włącznik
Volume+ / Power Button 
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Multifunction Button
Botão Multifunções
Multifunctionele knop
MНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

多功能键
ปุ่มมัลติฟังก์ชั่นสำหรับควบคุมเพลงและคุยโทรศัพท์
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Microphone 1

LED Indicator

Microphone 2

Volume+ / Ligado
Volume  / Macht Knop
КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ+

볼륨업/파워버튼

볼륨다운버튼

USB-C Charging Port
Cabo de carga USB-C
USB-C kabel
зарядки USB-C
USB C 타입
USB-C

Volume- Button
Volume-
Volume - knop
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ-

Volume+ / Power Button

Microfoon 1

Microfoon 2

LED Indicator

Mикрофона 1

麦克风1
ไมโครโฟนตัวที่ 1 

LED指示灯
ไฟ LED แสดงสถานะต่างๆของหูฟัง

USB-C充电口
USB-C

音量+键 /开关键
ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง

音量-键
ปุ่ม เพิ่ม/ลด ระดับเสียง

麦克风2
ไมโครโฟนตัวที่ 2 
สำหรับรับเสียงพูดข
ณะคุยโทรศัพท์
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NEDERLANDS

1. Opladen

2. Koppelen

3.  Verbinden

Laad de koptelefoon op met de bijgeleverde USB-C kabel. De LED indicator zal 
van rood naar blauw veranderen als de koptelefoon opgeladen is.

Begin met de koptelefoon uitgeschakeld. Ga naar de koppelmodus door 
de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey “pairing” zegt en de 
LED indicator rood en blauw knippert.  

Open het Bluetooth®-menu van je apparaat en selecteer “OpenMove by 
AfterShokz.” Audrey zal dan “connected” zeggen en de LED indicator zal 
één keer blauw knipperen. 

Wij helpen u graag! Er zit twee jaar garantie op onze producten.
Vergeet niet om uw OpenMove te registreren via 

Aftershokz.com 

Configureren van de OpenMove
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(D) Oordoppen

Multifunctionele knop

Volume + knop / aan/uit-knop

（A）

（B）

（C）Volume - knop
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Multifunctionele knop (A)

Muziek afspelen/pauzeren Eén keer indrukken Eén keer pieptoon

Naar volgend nummer Twee keer indrukken terwijl 
er muziek speelt

Eén keer pieptoon

Naar vorig nummer
Drie keer indrukken terwijl 
er muziek speelt

Eén keer pieptoon

Oproep beantwoorden Eén keer indrukken Twee keer pieptoon

Veranderen van taal
Twee keer indrukken terwijl 
in koppelmodus

“English/中文/ 
日本語/한국어”

Oproep beëindigen

Inkomend telefoongesprek 
beantwoorden en huidig 
telefoongesprek beëindigen

Eén keer indrukken Eén keer pieptoon

Knop twee seconden 
ingedrukt houden

Eén keer pieptoon

Telefoongesprek weigeren Knop twee seconden 
ingedrukt houden

Twee keer pieptoon

Apparaat pieptoonSpraakassistent activeren Knop twee seconden 
ingedrukt houden

Laatste nummer terugbellen Twee keer indrukken terwijl 
er muziek speelt "Redial last number"

Functie Actie Melding
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Functie Actie Melding

"Welcome to AfterShokz"Aan Houd volume + knop 
2 seconden ingedrukt

Uit “Power off”Houd volume + knop 
3 seconden ingedrukt

Houd volume + en - 2 seconden 
ingedrukt tijdens het bellen

Houd volume + en - 3 seconden 
ingedrukt terwijl er muziek speelt

Druk op volume + of - als er 
geen muziek speelt

Druk op volume + of - om het 
volume aan te passen terwijl 
er muziek speelt

Microfoon uit “Mute on” or “Mute off”

EQ instellingen
"Standard mode / 
Vocal booster mode / 
Earplug mode"

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

Volume 
aanpassen

Eén keer pieptoon

Batterijstatus 
controleren

Volume + knop / aan/uit-knop(B); volume - knop (C)

Model nummer AS660 20Hz - 20kHz

Specificaties

Luidspreker type

Frequentie

Botgeleiding Gevoeligheid speaker 96 ± 3dB
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LED indicator

Rood Opladen

Blauw Opgeladen

Knippert rood en blauw Koppelmodus

Knippert blauw Inkomend telefoongesprek

Knippert iedere 2 minuten rood Batterij bijna leeg

Bluetooth versie Gevoeligheid microfoon -40 ± 2dBBluetooth® v5.0

GarantieGewicht

Batterij

2 jaar29g

Tot 10 dagen

2402 - 2480MHz

4dBm

HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Frequentie band

Maximaal RF vermogen

Afspeelduur Standbytijd

Oplaadtijd

Mogelijke profielen

Capaciteit batterij

Voltage

Speaker impedantie

5.25V ± 5%

8.0 ± 0.5ohm

Waterbestendigheid IP55

135 mAhOplaadbare Li-polymer batterij

Tot 6 uur

2 uur

Oplader USB-C

Draadloos bereik 10 m
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Dankzij multipoint-koppelen kan de OpenMove met twee apparaten tegelijkertijd worden 
verbonden, waardoor naadloos geschakeld kan worden tussen de twee gekoppelde 
apparaten.

1. Begin met een uitgeschakelde koptelefoon
2. Druk op de volume + knop totdat Audrey "pairing" zegt en de LED indicator rood met 
    blauw knippert.
3. Houd de multifunctionele knop en de volume + knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt 
    totdat Audrey "multipoint enabled" zegt.
4. Open het Bluetooth-menu van uw apparaat en selecteer "OpenMove by AfterShokz". 
     Audrey zegt dan "connected".
5. Schakel de koptelefoon uit.
6. Ga weer naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat 
     Audrey "pairing" zegt en de LED indicator rood en blauw knippert. 
7. Open het Bluetooth-menu van uw tweede apparaat en selecteer "OpenMove by 
    AfterShokz". Audrey zegt dan "connected". 
8. Schakel de koptelefoon uit.
9. Zet de koptelefoon aan. Uw koptelefoon is nu verbonden met beide apparaten. 
    Audrey zegt dan "connected" en "device 2 connected".
10. Om de multipoint-koppeling uit te schakelen: Houd de multifunctionele knop en 
       volume - knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, terwijl de koptelefoon in 
       koppelmodus staat. Audrey zegt dan “multipoint disabled”.
Voor meer informatie ga naar: bit.ly/aftershokzpairing

Met meerdere apparaten koppelen
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AfterShokz LLC

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

Manufacturer

Optionele accesoires

Oordoppen (D)

Deze kunt u gebruiken in een omgeving waar het veilig is om omgevingsgeluiden te 
blokkeren. Bijvoorbeeld in de trein of in het vliegtuig. 
1. Rol de oordoppen stevig tussen uw vingers en plaats ze in uw oren.
2. Om de EQ instellingen aan te passen voor het gebruik van oordopjes, houd de 
     volume + en volume - knoppen tegelijkertijd ingedrukt terwijl er muziek speelt. 
     Ga de verschillende opties af totdat u bij “earplug mode” bent.
3. Zet de koptelefoon op een andere EQ instelling als u de Oordoppen weer uit doet.

1. Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.
2. Schakel de koppelmodus in door de volume + knop ingedrukt te houden totdat 
    Audrey “pairing” zegt en het LED-lampje rood met blauw knippert.
3. Houd de multifunctionele knop, de volume + en volume - (dus drie knoppen) 
    tegelijkertijd 3 tot 5 seconden ingedrukt totdat u een dubbele pieptoon hoort of de 
    koptelefoon begint te trillen. 
4. Schakel de koptelefoon uit. De OpenMove is nu gereset en kan opnieuw gekoppeld 
    worden met uw apparaat.

Hoe reset ik de koptelefoon?
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