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Güç/Ses+ Butonu

Manyetik Şarj Bağlantı Noktası

LED Gösterge

Ses - Butonu

Çok fonksiyonlu buton

Kulaklık Kontrolleri

KULAKLIK KONTROLLERİ



AÇMA / KAPAMA

Kulaklığı aç:
LED Göstergesi mavi renkte yanıp sönene kadar Güç/Ses + 
Düğmesini basılı tutun.
*Audrey "Welcome to Shokz" diyecektir.

Kulaklığı kapat:
LED Göstergesi kırmızı renkte yanıp sönene kadar Güç/Ses + 
Düğmesini basılı tutun.
*Audrey :"Power off"  diyecektir.

Güç/ Ses + Butonu

AÇMA / KAPAMA



1. OpenRun kapalıyken başlayalım.
2. LED Göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp 
sönene kadar Ses + Düğmesine basın ve basılı tutun.

3. Cihazınızın Bluetooth ayarlarını açın ve " OpenRun by 
Shokz"u seçin. Audrey "bağlandı" diyecektir.

Ayarlar

BLUETOOTH

OpenRun by Shokz Bağlandı

Eşleştirme

EŞLEŞTİRME



Kulaklığınızı alın, ensenizin arkasına 
getirin, kulak kancalarını kulaklarınıza 
yerleştirin ve müziğin keyfini çıkarın!
*Kulaklığınızı yanlış takmak rahatsızlığa neden olabilir. 
Transdüserler kulaklarınızın önünde durmalıdır.

Nasıl takılır?

NASIL TAKILIR



Ses seviyesi nasıl değiştirilir:
Ses çalarken, Ses + veya Ses ‒ düğmelerine basarak 
kulaklık sesini ayarlayın.

Ses çalarken ses 
kontrollerini çalıştırın.

Ses

* Ses maksimum seviyeye geldiğinde bir "bip" sesi duyulur.

* Kulaklıkla yüksek sesle dinlemek, işitmenizi etkileyebilir ve 
ses bozulabilir.

Güç/Ses + Butonu

Ses - Butonu

SES



Çok Fonksiyonlu Buton

Çok Fonksiyonlu Buton

Aramayı 
cevapla
Bir kere basın

Arama 
sonlandır
Bir kere basın

Müzik Çal / Durdur
Bir kere basın

Sonraki şarkı
Müzik çalarken 2 kere basın

Önceki şarkı
Müzik çalarken 3 kere basın

ÇOK FONKSİYONLU BUTON



Müzik çal

Müzik durdur

Sonraki şarkı

Önceki şarkı

Dil değiştir

Arama cevapla

Arama sonlandır

Bir kere basın

Müzik çalarken 2 kere basın

Müzik çalarken 3 kere basın

Eşleştirirken 2 kere basın

Bir kere basın

Arama sırasında bir kere basın

Çok Fonksiyonlu Buton

Cihaz beklemedeyken 2 
saniye basılı tutun

Beklemede 2 kere basın

Bir kere basın

Sesli asistanı etkinleştir

Aramayı reddet

Son numarayı tekrar ara

*Yalnızca telefon görüşmeleri için geçerlidir, çevrimiçi aramalar için geçerli değildir

Gelen arama sırasında 2 
saniye basılı tutun

İkinci bir çağrı alırken 2 
saniye basılı tutun

Bekleyen aramayı yanıtla ve 
mevcut aramayı bitir

ÇOK FONKSİYONLU BUTON



Ses çalınmıyorken 
kontrolleri çalıştırın

Şarj Durum Kontrolü

Güç/Ses + Butonu

Ses - Butonu

Şarj durumu nasıl kontrol edilir:
Müzik duraklatıldığında Ses + veya Ses - düğmesine 
tıklayın, Audrey size pil durumunu söyleyecektir:

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

ŞARJ DURUM KONTROLÜ



Ek Özellikler



Ekolayzır Modları

EQ Modları

Vokal Güçlendirici Mod:
Sesli kitaplar, podcast'ler vb. için 

geliştirilmiş ara frekanslar.

Standart Mod:
Müzik dinlemek için dengeli frekans



Ekolayzır Mod Değiştirme
Müzik çalarken kontrolleri 
çalıştırın

EQ modu nasıl değiştirilir:
Müzik çalarken her iki butonu (Güç/Ses + butonu ve Ses - 
butonu) bir bip sesi duyana kadar basılı tutun.

* Audrey "EQ changed" diyecektir.

EQ MOD DEĞİŞTİRME

Güç / Ses + Buton

Ses - Buton



2 Cihaz Eşleştir
Çok noktalı eşleştirme ile 2 

cihaz arasında sorunsuz geçiş 
yapın

Çoklu Eşleştirme

ÇOKLU EŞLEŞTİRME



Çoklu Eşleştirme
Kulaklıklar kapalıyken 
kontrolleri çalıştırın

1. Kulaklık kapalıyken başlayın.
2. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi dönüşümlü 

olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar Ses + butonuna 

basılı tutun.

*Audrey "pairing" diyecektir.

ÇOKLU EŞLEŞTİRME



Güç / Ses + Butonu

3. Audrey "multipoint enabled" diyene kadar çok işlevli 

düğmeyi ve Ses + düğmesini basılı tutun.

Çok Fonksiyonlu Buton

Audrey "multipoint enabled." diyecektir.

ÇOKLU EŞLEŞTİRME



İlk Cihaz

4.İ lk cihazın Bluetooth® menüsünü açın ve "OpenRun by 
Shokz"u seçin. Audrey "connected" diyecektir.
5. Kulaklığı kapatın.

Ayarlar

BLUETOOTH

OpenRun by Shokz Bağlandı

Audrey "connected" diyecektir.

ÇOKLU EŞLEŞTİRME



İkinci Cihaz

OpenRun by Shokz
bağlandı

Bluetooth：açık

6. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi dönüşümlü 
olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar Ses + butonunu 
basılı tutarak eşleştirme moduna yeniden girin.

7.  İkinci cihazın Bluetooth® menüsünü açın ve "OpenRun by 
Shokz"u seçin. Audrey "connected" diyecektir.

8. Kulaklığı kapatın.

Audrey "connected" diyecektir.

ÇOKLU EŞLEŞTİRME



İkinci Cihazİlk Cihaz

Bir bip sesi duyacaksınız, ardından Audrey: 
"Welcome to Shokz, connected. Second device 
connected" diyecektir.

9.  Kulaklığınızı açın. Kulaklığınız artık her iki cihaza da bağlı.

Ayarlar

BLUETOOTH

OpenRun by Shokz Bağlandı

Bluetooth：açık

OpenRun by Shokz

bağlandı

ÇOKLU EŞLEŞTİRME



Çoklu Eşleştirmeyi Kapatma
Kulaklık kapalıyken 
kontrolleri çalıştırın.

1. Kulaklık kapalıyken başlayın.

2. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi 
dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene 
kadar Ses + butonuna basılı tutun.

ÇOKLU EŞLEŞTİRME KAPATMA

Audrey "pairing" diyecektir.



Ses - Butonu

Çok Fonksiyonlu Buton

Audrey "Multipoint disabled." diyecektir.

3. Audrey "Multipoint disabled" diyene kadar çok fonksiyonlu 

buton ve Ses - butonunu basılı tutun.

ÇOKLU EŞLEŞTİRME KAPATMA



Audrey "pairing” diyecektir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükle
Kulaklık kapalıyken 
kontrolleri çalıştırın.

FABRİKA AYARLARINA DÖN

1. Kulaklıklar kapalıyken başlayın.

2. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi 
dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene 
kadar Ses + butonunu basılı tutun.



Ses - Butonu

Güç / Ses + Butonu

Çok Fonksiyonlu Buton

FABRİKA AYARLARINA DÖN

3. İki bip sesi duyana ve titreşimi hissedene kadar çok 
fonksiyonlu butonu Ses - butonunu ve Ses + butonunu 
basılı tutun.

4. Kulaklıkları kapatın. OpenRun artık sıfırlanmıştır ve 
cihazınızla yeniden eşleştirilebilir.



Kulaklık kapalıyken 
talimatı izleyin

Dil Değiştirme
Kulaklığınızın yerleşik dört dili vardır:
Çince, İngilizce, Japonca ve Korece.

1. Kulaklıklar kapalıyken başlayın.

2. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi 
dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene 
kadar Ses + butonunu basılı tutun.

DİL DEĞİŞTİRME

Audrey "pairing" diyecektir.



3. Ç ok fonksiyonlu butona çift basın. İlgili dili duyduğunuzda 
dil değiştirilir.

Çok fonksiyonlu buton

DİL DEĞİŞTİRME



Kulaklığın şarjı azaldığında, "charge me" istemi olacak ve 
kırmızı ışık aralıklı olarak yanıp sönecektir. Şarj için ilgili 
manyetik şarj kablosunu kullanın.

Şarj işlemi sırasında LED göstergesi kırmızıya dönecek ve 
kulaklık otomatik olarak kapanacaktır. Şarj tamamlandığında 
LED göstergesi kırmızıdan maviye dönecektir.

Şarj TamamlandıŞarj Oluyor

Manyetik Şarj Kablosu

Şarj Önerileri
Şarj olurken kulaklık otomatik 
olarak kapanacaktır

ŞARJ ÖNERİLERİ



Nem Tespiti Uyarısı

Nasıl Çalışır:
Bu kulaklıklar su, ter veya yağmur gibi sıvıları algılayabilir. 
Kulaklıklar ıslakken şarj cihazına takılırsa, LED göstergesi 
kırmızı ve mavi renkte yanıp söner. Kulaklıklar daha sonra bip 
sesi çıkaracaktır. Böyle bir durumda şarj kablosunu çıkarın, 
tamamen kurulayın ve ardından şarj işlemine devam edin.

NEM TESPİTİ UYARISI



Muhafaza ve Bakım
· Kulaklıkları serin ve kuru bir yerde saklayın. Çalışma sıcaklığı 

0~45 °C olmalıdır. Daha soğuk/sıcak bir sıcaklıkta, yüksek 
nemli alanda veya düşük hava basıncı ortamında çalıştırmak 
pil ömrünü azaltabilir.

· Ürünü ısı kaynaklarından, doğrudan güneş ışığından, yanıcı 
gazlardan veya diğer sıvılardan uzak tutun.

· Şarj cihazına bağlamadan önce şarj portunun kuru tutulması 
hasar riskini azaltacaktır.

· Kulaklık günlük temizlenebilir, ancak mikrofon deliği 
ıslatılmaz / durulanmaz, aksi takdirde mikrofon performansını 
etkileyebilir.

· Kulaklıkları yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
· Şarj portunun içinde ter olması durumunda şarj sırasında 

devrenin yanmasına neden olabileceğinden, egzersiz 
yaptıktan hemen sonra şarj etmeyin.

· Uzun süre kullanmama durumunda lütfen tekrar 
kullanmadan önce kulaklığı şarj edin.

Not
Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. En 
güncel ürün bilgileri için lütfen https://shokz.com.tr adresini 
ziyaret edin.

Uyarı
Patlama, yangın veya zehirli kimyasalların sızması riskinden 
kaçınmak için lütfen ürünü parçalarına ayırmayın veya pili 
değiştirmeyin, deforme etmeyin veya parçalamayın.

MUHAFAZA VE BAKIM



Garanti
Kulaklığınız garanti kapsamındadır.

Sınırlı garantinin ayrıntıları için https://shokz.com/pages/

warranty-landing adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

*Kaydolmamanız, sınırlı garanti haklarınızı 

etkilemeyecektir.

GARANTİ



Herhangi bir sorununuz veya sorununuz 
varsa, daha fazla destek için lütfen https://
shokz.com/pages/faq adresini ziyaret edin!

Sorun Giderme

SORUN GİDERME



Kutuda neler var?

Ürününüzün herhangi bir parçası hasarlı veya eksik ise 
kullanmayınız. Yetkili Shokz satıcısı veya Shokz müşteri 
hizmetleri ile iletişime geçin.

*Lütfen ambalajın satış bölgesine göre değişebileceğini 
unutmayın.

KUTUDA NELER VAR

OPENRUN

 OpenRun 
kulaklık *1

OpenRun 
Paketi*1

OpenRun 
Kutusu*1

OpenRun
Yasal 

Açıklaması*1

LegalUser Guide

Manyetik Şarj 
Kablosu*1

OpenRun 
Kullanım 

Kılavuzu*1



Mevzuat ve Yasal Bilgiler

MEVZUAT VE YASAL BİLGİLER

CE Uygunluk Beyanı
Shokz Holding Limited işbu belge ile bu ürünün 2014/53/EU 
sayılı Direktifin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili 
hükümlerine ve diğer geçerli AB Direktifi gerekliliklerine uygun 
olduğunu beyan eder. Eksiksiz uygunluk beyanı şu adreste 
bulunabilir:

https://shokz.com/pages/policies. 

Shokz ’s EU representative is 

AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, 
Netherlands.

Frekans Aralığı Maks. İletim Gücü

2400-2483.5MHz 3dBm(EIRP)

UK Uygunluk Beyanı
Shokz Holding Limited işbu belge ile bu ürünün temel 
gerekliliklere ve geçerli diğer tüm Birleşik Krallık 
düzenlemelerine uygun olduğunu beyan eder. Eksiksiz 
uygunluk beyanı şu adreste bulunabilir:
 https://shokz.com/pages/policies. 
Shokz’s authorised representative in the UK is Pinpoint 
Consumer Electronics Ltd., Unit 35, Meridian House, Road One, 
Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire CW7 3QG.



MEVZUAT VE YASAL BİLGİLER

WEEE Uygunluk Beyanı

Bu WEEE logosu, bu ürünün atılmaması gerektiği anlamına gelir
evsel atık olarak ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine 
teslim edilmelidir. Doğru imha ve geri dönüşüm, doğal 
kaynakların, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardımcı 
olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüştürülmesi hakkında daha 
fazla bilgi için yerel belediyeniz, imha servisi veya bu ürünü satın 
aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Australia/New Zealand         Singapore Philippines 
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