AVANTREE 10BS (AVT5)

1. Basisfuncties
Knop
MFB

Mute-knop

Functie
In-/uitschakelen
Oproep beantwoorden
Oproep weigeren
Oproep beëindigen
Spraakherkenning (indien
ondersteund door telefoon)
Oproep herhalen
Volume omhoog/omlaag
Multpunt-functie aan/uit
Microfoon in-/uitschakelen
Oproepen doorschakelen tussen
10BS en mobiele telefoon

Houd MFB gedurende 4 s ingedrukt
Druk 1 x op MFB
Houd MFB gedurende 2 s ingedrukt
Druk 1 x op MFB
Druk 1 x op MFB
Druk 2 x op MFB
Druk 1 x op
Houd
gedurende 3 s ingedrukt
Mute-knop 1 x indrukken (tijdens de oproep)
Druk de beide knoppen tegelijk in (tijdens de
oproep)

2. Instellen
Verwijder de beschermfolie / Plaats de batterij / Bevestig de clip voor zonneklep

3. Functie automatisch in-/uitschakelen
10BS is voorzien van een ingebouwde bewegingsdetector. Het toestel schakelt automatisch in
wanneer een beweging gedetecteerd wordt (bv. deur open) en schakelt automatisch uit na 10
minuten.
De functie activeren/deactiveren
Om de functie te activeren/deactiveren, houd de MFB-knop gedurende 4 seconden ingedrukt.
Opmerking: Om de functie automatisch in-/uitschakelen te gebruiken, schakel het toestel NIET
manueel uit.

4. Mobiele telefoon koppelen
Stap 1: 10BS in KOPPELMODUS zetten – Kit is uitgeschakeld, houd MFB-knop gedurende 7 seconden
ingedrukt tot de RODE en BLAUWE leds knipperen.
Stap 2: Activeer de BT-functie op uw telefoon, zoek en kies “Avantree 10 BS” om de twee toestellen te
koppelen.

5. Een tweede telefoon toevoegen (multipunt-functie)
Stap 1: koppel en maak verbinding met de 1e telefoon (zie boven).
Stap 2: Schakel 10BS uit en herhaal de bovenstaande stappen om de 2e telefoon te koppelen.
Stap 3: Schakel 10BS opnieuw in. Het toestel maakt automatisch verbinding met de twee telefoons.

6. Opnieuw verbinding maken
Verwijder de beschermfolie / Plaats de batterij / Bevestig de clip voor zonneklep
Normaal maakt de 10BS automatisch verbinding met het laatste gekoppelde toestel zodra het is
ingeschakeld. ingeschakeld. Voor andere toestellen moet u manueel "Avantree 10BS" op uw
telefoon instellen om opnieuw verbinding te maken.
Opmerking: Om automatisch te verbinden met 2 toestellen (incl. het laatst gekoppelde toestel),
activeer de BT-functie op de 2 toestellen alvorens de deur van uw auto te openen.

7. De fabrieksinstellingen terugzetten
Wanneer 10BS niet correct functioneert, moet u de fabrieksinstellingen terugzetten. Hiermee
worden alle koppelgegevens gewist.
Stap 1: Zet 10BS in KOPPELMODUS – Houd de MFP-knop gedurende 7 seconden ingedrukt tot de
BLAUWE en RODE leds knipperen.
Stap 2: Druk tweemaal op de MFP-knop – de blauwe en rode leds knipperen snel en gelijktijdig
gedurende 2 seconden, vervolgens schakelt 10BS automatisch uit.
Opmerking: Om een verbinding te maken, wis alle koppelgegevens van uw telefoon en maak
opnieuw verbinding met 10BS.

8. Opladen
Wanneer de RODE led om de 6 seconden knippert, dan moet u het toestel gedurende 3 uur volledig
opladen. Tijdens het opladen blijft de RODE led continu branden en schakelt na het opladen uit. U
kunt 10BS op een USB-lader / autolader (DC 5 V / 0.5-1A) of een USB-poort van een pc aansluiten.

9. Probleemoplossing
1) 10BS schakelt niet automatisch in bij het starten van de auto – Zorg ervoor dat u het toestel
niet manueel hebt uitgeschakeld. Hierdoor wordt de functie automatisch in-/uitschakelen
gedeactiveerd. Voor meer informatie (zie hoofdstuk 3).
2) 10BS piept tijdens het autorijden – 10BS is voorzien van een ingebouwde bewegingsdetector.
Eenmaal ingeschakeld, weerklinkt een pieptoon en het toestel probeert automatisch
verbinding te maken met het laatst gekoppelde toestel. Als de verbinding niet lukt, schakelt
het toestel automatisch uit na 10 minuten en weerklinkt opnieuw een pieptoon. Zorg ervoor
dat de BT-functie van uw telefoon geactiveerd is, of activeer de functie automatisch in/uitschakelen (zie hoofdstuk 3).
3) 10BS kan niet met 2 mobiele telefoons tegelijk koppelen – Controleer of de multipunt-functie
geactiveerd is. In stand-bymodus, houd de knoppen "V-" / "V +" gedurende 3 seconden ingedrukt
tot u een pieptoon hoort.

