
AXIWI
Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI AT-320

Gebruiksaanwijzing



Veiligheidsinstructie:

Neem het onderstaande in acht:

● Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het
gebruik in zulke omstandigheden kan kortsluiting, vormveranderingen
en / of functionele storingen veroorzaken.

● Een langdurig gebruik van het toestel kan schadelijk zijn voor de oren.

● Bedoeld voor korte afstanden en voor gebruik in landen waar het
gebruik van de 2,4 GHz frequentie is toegestaan.

● Zorg ervoor dat de oplaad contactpunten aan de onderzijde van
de axiwi® niet in contact komen met andere elektronische apparaten.

● Bij het openen of zelf aanbrengen van modificaties aan het axiwi®
toestel vervalt de garantie.

● Alleen gebruiken wanneer het axiwi® toestel volledig opgeladen is.
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Leveringsomvang:
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Het in / uitschakelen in “Master”-Modus:

Inschakelen:

1. Druk circa 2-3 seconden gelijktijdig op de In-/Uitschakel toets en de Volume + toets.
2. De “Master”-Modus is ingeschakeld als het LED-Licht brandt en het toestel 2x gepiept heeft.

Uitschakelen:

1. Druk de In-/Uitschakel toets circa 2-3 seconden in.
2. U hoort 2x een pieptoon, het LED licht gaat uit en het toestel is uitgeschakeld.
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Het in / uit schakelen in de “Slaaf”-modus:

Inschakelen:

1. Druk circa 2-3 seconden op de In-/Uitschakel toets.
2. De “Slaaf”-modus is actief als het LED lampje knippert en het toestel 1x gepiept heeft.

Uitschakelen:

1. Druk de In-/Uitschakel toets circa 2-3 seconden in.
2. U hoort 2x een pieptoon, het LED lampje gaat uit en het toestel is uitgeschakeld.
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Instellen van het kanaal:

1. Druk gelijktijdig op de volume + toets en de multifunctionele toets (S-toets)

De kleur verandert per kanaal. Kanaal 1-Blauw, Kanaal 2-Oranje,
Kanaal 3- Rood, Kanaal 4- Groen.

Blauw → Oranje → Rood → Groen

*Geheugenfunctie:
Het laatst gebruikte kanaal wordt opgeslagen en wordt bij het eerstvolgende gebruik
automatisch ingeschakeld.
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Activering van de spreekfunctie – In de “Slaaf”-Modus:

1. Druk op de Multifunctionele toets (S-Toets), om de spreekfunctie in de “Slaaf”-modus te activeren.
2. Het toestel piept 1x. Het LED lampje van het kanaal knippert en de overige LED lampjes branden
permanent.

Per kanaal kunnen 2 toestellen in de “Slaaf“-modus stand gelijktijdig met een toestel spreken welke in
de “Master”-modus staat. Alle andere toestellen welke in de “Slaaf“-modus staan horen de
conversatie tussen het “Master” toestel en de 2 toestellen welke gebruik maken van de spreekfunctie.
Indien meerdere gebruikers van de spreekfunctie gebruik willen maken geldt wie het eerst komt gaat
voor. Andere gebruikers kunnen de spreekfunctie niet gebruiken totdat het toestel in de “Master”-
modus of de 2 gebruikers in de “Slaaf”-modus de spraakfunctie hebben gedeactiveerd.
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Uitschakelen van de spreekfunctie: In de “Slaaf“-modus:

1. Druk nogmaals op de Multifunctionele toets (S-Toets).

2. De spreekfunctie is uitgeschakeld, wanneer de pieptoon 2x klinkt en alleen nog het LED lampje
brandt van het ingeschakelde kanaal.
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Uitschakelen van de spreekfunctie vanaf een toestel in de “Master”-modus:

1. Druk op de Multifunctionele toets (S-Toets) wanneer uw toestel in de “Master”-modus staat.

2. De spreekfunctie van de “Slaaf” toestellen is uitgeschakeld wanneer u 2 x een pieptoon hoort.

* Automatische uitschakeling van de spreekfunctie: Indien het zendbereik
van het toestel overschreden wordt: b.v. indien een AXIWIi® AT-320 toestel te ver
van het toestel in de “Master“ modus verwijdert is, wordt de spreekfunctie
automatisch voor circa 8 seconden uitgeschakeld.
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Blokkeren/deblokkeren van de gehele spreekfunctie op het “Slaaf” toestel met behulp van het “Master” toestel:

Neem het onderstaande in acht:

1. Houd de Volume - toets circa 3 seconden ingedrukt (toestel in “Master”-modus).
2. Indien de uitschakeling van de spreekfunctie succesvol is volgen 2 piepjes.

Het deblokkeren van de spreekfunctie op de “Slaaf” toestellen:

1. Houd de Volume - toets circa 3 seconden
ingedrukt (toestel in “Master”-modus.)

2. Indien de inschakeling van de spreekfunctie
succesvol is verlopen volgt er 1 piepje.

De gebruiker met het toestel in de “Master“ modus kan de gehele spreekfunctie, van alle aangesloten
toestellen ook voor een kort moment uitschakelen. Bij deze uitschakeling van de spreekfunctie
worden alle toestellen naar hetzelfde kanaal geschakeld, maar dat wordt verder niet
gecommuniceerd. De toestellen in de “Slaaf“ modus kunnen dan hun spreekfunctie niet inschakelen.
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Het in-/uitschakelen van de microfoon van het “Master” toestel:

Uitschakelen van de microfoon:

1. Druk circa 3 seconden op de Multifunctionele toets (S-Toets).
2. Als de microfoon uitgeschakeld is volgt er 1 piepje.

Inschakelen van de microfoon:

1. Druk circa 3 seconden op de Multifunctionele toets (S-Toets).
2. Als de microfoon ingeschakeld is volgen er 2 piepjes.

Wanneer de microfoon van het “Master” toestel uitgeschakeld is, hoort geen van de “Slaaf” toestellen
wat er door degene met de “Master” toestel gezegd wordt en kan degene met het “Master” toestel
ruggenspraak houden.
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Instellen van het volume:

Volume verhogen:

1. Druk enkele keren op de Volume + toets.
2. Als het maximale volume bereikt wordt

volgt er 1x een pieptoon.

Volume verminderen:

1. Druk enkele keren op de Volume - Toets.
2. Als het minimum volume bereikt wordt volgt er 1x een pieptoon.

Status indicatie:

Status LED-Kleur
Laden bezig Rood

Laden voltooid Groen
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Probleem oplossingen:

Probleem Oplossing / oorzaak
De batterij gebruiksduur
verandert

• Accu’s zijn verbruiksdelen, welke na een bepaalde tijd vervangen
moeten worden.

• Het opslaan in een te warme of te koude omgeving kan batterij
stroringen veroorzaken.

Het toestel kan niet
worden
ingeschakeld

• Contoleer eerst of het toestel is opgeladen.
• Indien het toestel na het verwisselen van de batterij nog niet werkt,
neemt u dan contact op met onze service afdeling.

Tijdens het luisteren
naar muziek of een
gesprek schakelt het
toestel zichzelf
uit.

• Controleer of de batterij misschien leeg is.
• Obstakels kunnen de communicatie verstoren, maar ook een te
grote afstand tussen de toestellen.

Er ontstaat een
sterke ruis

• De AXIWI® AT-320 is ontwikkeld voor een bereik van circa 30
meter. Het overschrijden hiervan kan eventueel ruis veroorzaken.

De spreekfunctie
kan niet gebruikt
worden

• Controleer of er zich niet nog een ander AXIWI® toestel in de
“Master” modus in de nabije omgeving bevindt.

Of de microfoon werkt niet
of de headset werkt niet
als de toestellen te dicht bij
elkaar zijn.

• Gebruik alleen een 4 polige headset type US, een Europese
uitvoering geeft mogelijk storing.
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Technische Specificaties:

Frequentie 2.402 ~ 2.483 (GHz)
Bereik • Binnen: ~ 30[m]

• In open veld: ~ 125[m]
Data transfer rate Max. 1[Mbps]

Gebruiksduur • Max. 8 uur (Master-Modus)
• Max. 12 uur (Slaaf-Modus)

Oplaadtijd 2 uur
Batterij Lithium-Polymer-Batterij
Energie 5V DC – 800mA
Gewicht 39g

Communicatie techniek PicoCast
Afmetingen 65X 32X 22mm

※ Bereik en gebruiksduur kunnen door externe factoren (wanden, obstakels etc.) variëren.

CE Certificering

1) Naam en functie van het apparaat (Artikelnummer): Draadloos
Communicatiesysteem voor de korte afstand. (AXIWI AT-320)

2) Certificaatnummer:
3) Firmanaam: Axitour B.V.
4) Geproduceerd in Zuid-Korea

FCC Certificering

Dit toestel voldoet aan de regels van deel 15 van de FCC regelgeving. Gebruik is
onderhevig aan de volgende twee condities: (1) dit toestel mag geen schadelijke
interferentie veroorzaken en (2) dit toestel moet elke ontvangen interferentie toestaan
inclusief die welke ongewenst gebruik veroorzaken.
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Garantie:

Model AXIWI Productnaam AT-320

Aankoopdatum DD/MM/JJ
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Naam Telefoonnummer

Adres

Plaats aankoop

Garantietermijn:
1) De garantie begint op de koopdatum en heeft een looptijd van 24 maanden.
2.) En betreft de volgende producten: ①AXIWI AT-320 ②AXIWI AT-110 ③AXIWI CR-001
④AXIWI CR-003

Andere producten zoals b.v. Kabel, Microfoon en Earsets kunnen binnen
een termijn van 14 dagen worden teruggestuurd.

3.) Garantiebepalingen
Ook wanneer het toestel nog in de garantie periode bevindt kan het
zijn dat een reparatie niet kosteloos is indien:

1. De reparatie nodig is wegens oneigenlijk gebruik, door schade als gevolg
van verkeerde opslag, behandeling of toepassing.

2. Het zelf uit elkaar halen, wijzigen of repareren van het toestel kan het toestel
beschadigen. Bij constatering hiervan vervalt de garantie.
De garantie vervalt indien:

3. Beschadigingen door uitwendige oorzaken.

4. Bij corrosie veroorzaakt door water of andere vreemde zaken.

5. Door schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing,
of door opladen met een verkeerde spanning, stroomsoort of oplaad apparatuur.

6. Bij verwijdering van het serienummer.

7. Door schade als gevolg van geweld ( aardbevingen, hoog water, hagel, er
op gaan zitten etc).

8. Bij schade veroorzaakt door eigen schuld.
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Onder welke voorwaarden kunnen toestellen geruild worden
1. Indien een gedeelte of de hele levering niet in overeenstemming

met de bestelling is.
2. Indien de goederen beschadigd geleverd worden.
3. Indien de derde herlevering met eenzelfde fout geschiedt of een

daaraan gerelateerde fout zich voordoet (tijdens de garantie periode)
4. Indien het toestel tijdens de reparatie verloren raakt.

Retour levering:
1. Indien de hele levering of een deel daarvan niet conform de bestelling is.
2. Indien er aanmerkelijke fouten optreden binnen de eerste 10 dagen na

levering.

Aanwijzing:
1. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor schades, die door

onkunde ontstaan.
2. Toestellen zonder aankoopbewijs worden niet gerepareerd.

Axiwi® is een product van Axitour® B.V.

Axitour B.V.
Riga 3
2993 LW BARENDRECHT
Nederland
T : +31 (0)180-691400
W: www.axitour.com / www.axiwi.nl
E: info@axitour.com

- 15 -


