AVANTREE LEAF - AVT1
Overzicht
1. MFB – multifunctionele knop
2. led
3. led

Gebruik:
1. Sluit LEAF aan. De USB-audiodriver wordt gedetecteerd, dit duurt ongeveer 3 tot 30 seconden
(afhankelijk van uw computer).
2. Houd [1] gedurende 2 seconden ingedrukt om naar de koppelmodus te gaan ([2] blauw/wit
knipperen snel).
3. Schakel de koptelefoon/ontvanger naar KOPPELMODUS*. Houd het apparaat zo dicht mogelijk
en wacht tot de leds langzaam knipperen en het toestel verbonden is.
* KOPPELMODUS: Zoekmodus naar een Bluetooth-toestel. De led licht 2 tot 3 keer per seconde
op of licht afwisselend op in 2 verschillende kleuren.
4. AIs de verbinding niet lukt, kan het zijn dat het toestel door andere Bluetooth-toestellen
gebruikt wordt. Schakel het toestel uit en probeer opnieuw.
5. Als er geen signaal weerklinkt na de verbinding, controleer of LEAF is ingesteld als standaard
weergaveapparaat op de computer. (zie tutorial op Avantree)
6. VoIP Oproep / Muziek: Dubbelklik op [1] om de SPRAAKMODUS te activeren ([2] blijft wit). Stel
LEAF als microfoon- en spraaktoestel in, om het voor SKYPE of andere apps als spraaktoestel
te gebruiken. Klik tweemaal op [1] om opnieuw naar de MUZIEKMODUS over te schakelen.

LEAF - status
status
Koppelmodus
Met SBC codec verbonden
Met aptX codec verbonden
Met aptX-LL verbonden
Niet verbonden
Standaardinstellingen hersteld
Oproepmodus

leds
Blauwe en witte leds knipperen afwisselend
Blauwe led knippert 2 x om de 5 seconden
Witte led knippert 1 x om de 5 seconden
Witte led knippert 2 x om de 5 seconden
Blauwe led knippert 1 x om de 5 seconden
Blauwe en witte leds branden gedurende 2
seconden
Witte led blijft continu aan

LEAF- FAQ en tips
1. Waarom is er een vertraging?
De koptelefoon of ontvanger ondersteunt de aptx Low Latency Codec niet.
2. Hoe stel ik de verbinding opnieuw in?
1. Sluit LEAF aan op een computer en schakel de koptelefoon/luidspreker in.
2. Wacht 5 tot 10 seconden.
3. Als de verbinding niet lukt, druk eenmaal op [1].

3. Hoe LEAF opnieuw instellen?
In koppelmodus, dubbelklik op [1] om LEAF te resetten. ([2] blauw / wit lichten gedurende 2
seconden op en schakelt vervolgens over naar de KOPPELMODUS).
Telefonische ondersteuning: zie website
E-mail support: support@avantree.com
FAQ: support.avantree.com
Avantree US customer service: 800 232 2078
Avantree ondersteunt de bescherming van het milieu. Voor de handleiding, raadpleeg
http://support.avantree.com

