
Gebruikershandleiding AXIWI 

Om met het AXIWI® communicatiesysteem te kunnen werken, dienen er een aantal kleine instellingen gedaan te worden, welke hieronder 

beschreven worden. 

Instellen van de AXIWI’s 

1 toestel dient als ‘Master’ ingesteld te worden, de andere AXIWI’s dienen als ‘Follower’ ingesteld te worden. Iedere AXIWI is zowel te gebruiken 

(en in te stellen) als ‘Master’ of als ‘Follower’. 

Instellen als Master 

1. Druk eerst de volumeknop + in; 

2. Vervolgens drukt u (minimaal 2 seconden) de ‘aan/uit’ knop in, terwijl de volumeknop + nog steeds ingedrukt is; 

3. De AXIWI® is ingeschakeld als Master; het LED-lampje van het betreffende kanaal brandt constant. Indien dit niet het geval is, schakel de 

AXIWI® weer uit door de aan/uit knop (minimaal 2 seconden) in te drukken en begin vervolgens bij stap 1. 

Instellen als Follower 

1. Druk (minimaal 2 seconden) de aan/uit knop in; 

2. Het LED-lampje van het betreffende kanaal zal knipperen. 

Wanneer u headsets aansluit op de ingeschakelde AXIWI’s, kunt u met de Master spreken en met de Follower luisteren. Iedere AXIWI ingesteld 

als ‘Follower’ kan de spreekfunctie activeren met een maximaal aantal sprekers van 5 tegelijk (inclusief de master).  

Inschakelen spreekfunctie Follower 

1. Druk kort op de ‘S’ knop; 
2. Het LED lampje van het betreffende kanaal zal doorgaan met knipperen, alle overige lampjes zullen constant gaan branden. U kunt nu 

spreken. Zowel de persoon met de Master unit en de Followers, die op hetzelfde kanaal ingesteld zijn, zullen u horen. 
 
Uitschakelen spreekfunctie Follower 

1. Druk kort op de ‘S’ knop; Het LED lampje van het betreffende kanaal zal blijven knipperen, alle andere lampjes zullen uitgeschakeld 

worden. U kunt nu alleen maar luisteren. U kunt zowel de Master horen als de Followers die de spreekfunctie hebben ingeschakeld. 

Spreekfunctie op de Follower uitschakelen met behulp van de Master 

1. Druk kort op de “S” knop van de Master; 

2. De spreekfunctie op elke verbonden Follower zal uitgeschakeld worden. U kunt dit zien doordat de lampjes op de Follower uit zullen 

schakelen, met uitzondering van het knipperende lampje welke het gekozen kanaal vertegenwoordigt.  

Veranderen kanaal 

Wanneer de AXIWI ingeschakeld is, als Master of als Follower, kunt u het kanaal veranderen op de volgende manier: 

1. Druk de volumeknop + in en houd deze ingedrukt; 
2. Druk vervolgens kort op de S knop. Het LED lampje zal nu verspringen naar de volgende kleur; het volgende kanaal. 

 
Opladen AXIWI 
1. De AXIWI kan opgeladen worden door middel van een USB – micro USB kabel. Sluit de micro USB aansluiting aan op de AXIWI, de USB 

aansluiting op een door Axitour geleverde lader of op een USB aansluiting op de PC. Wanneer de AXIWI correct aangesloten is, zal de “S” 

knop rood branden. 

2. Wanneer de “S” knop groen kleurt, is de AXIWI volledig opgeladen en dient u deze te ontkoppelen van de oplader om schade aan de accu 

te voorkomen. Het neemt 2 tot 3 uur in beslag om een AXIWI® volledig op te laden.  

 

 


