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Bluetoothstatus 
indikator för B

Sätt på

LED Indikator

Alla LED lampor lyser upp i 2 sekunder

Parning blinkar alternerande RÖTT och BLÅTT

Ihopkopplad lyser konstant BLÅTT

Ansluter igen blinkar BLÅTT varannan sekund

OPT lyser uppHållbar optisk audiosignal

Ohållbar optisk audiosignal OPT blinkar

Hållbar analog audiosignal AUX lyser upp

Ohållbar analog audiosignal AUX blinkar

Ljudet spelas på PC USB lyser upp

Ansluten via aptX LOW LATENCY codec LL lyser med ett konstant sken

Ansluten via aptX codec APTX lyser med ett konstant sken

Ansluten via FastStream codec FS lyser med ett konstant sken

Ansluten via SBC codec SBC lyser med ett konstant sken
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 Om  bredvid A på transmittern lyser BLÅTT bekräftar det att anslutningen mellan transmittern och 
hörlurarna fungerar normalt. Nästa steg är att mata in ljudet från TV:n till transmittern.
Om du kopplat transmittern till din TV/ljudkälla genom att följa instruktionerna nedan och 
fortfarande inte kan höra ljudet i dina hörlurar behöver du justera Audio OUTPUT inställningen 
på din  TV enligt nedanstående anvisningar eller kontakta tillverkaren av din TV för att få support 
kring detta.

Använd transmittern med din TV 

Kontrollera din TV:s uttagsalternativ innan du sätter igång

AUX/3,5mm RCA uttag 
markerade med 

"Audio OUT"

Uttagsalternativ

Para ihop och anslut till Bluetooth-hörlurar

Starta upp transmittern
Koppla transmittern till strömmen genom att använda den medföljande USB-kabeln. Anslut den till          
antingen TV:ns USB-uttag (TV:n måste vara påslagen) eller en 5V/500mA-2A USB-laddare. Slå sedan          
över ON/OFF omkopplaren till ON. Alla LED lampor kommer lysa i 2 sekunder efter start.

Sätt transmittern i PARNINGSLÄGE
Vid första användningen kommer transmittern automatiskt starta i parningsläget. 
Bluetoothsymbolen bredvid A kommer då blinka alternerande RÖTT och BLÅTT. Om det inte är
första användningen behöver du trycka ner A i 1 sekund för att sätta igång parningsläget.

Ställ in dina hörlurar/högtalare i PARNINGSLÄGE
Vänligen läs igenom manualen för produkten i fråga. Vanligtvis blinkar LED lampan alternerande 
RÖTT och BLÅTT eller endast BLÅTT snabbt.

Koppla ihop enheterna
Håll enheterna nära varandra under parningsprocessen. När parningen lyckas kommer bredvid
A lysa med ett konstant BLÅTT sken.

Anslut enheterna på nytt
Man behöver inte manuellt ansluta enheterna på nytt vid varje användning. Transmittern kommer   
automatiskt ansluta till den senast ihopkopplade enheten inom 5-10 sekunder efter det att enheterna   
startar. Alternativt kan man starta om transmittern och hörlurarna och vänta 5-10 sekunder tills de    
kopplas samman.

Andra RCA 
uttag 

(Audio IN)
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Audio Format

PCM
Dolby Digital

DTS

DTS Neo 2:5

DOLBY/DTS
ON

OFF

TV med OPTISK anslutning

Optisk audiokabel

Högtalare
Intern högtalare
Extern högtalare
Headset

Sätt TV:ns Audio Format 
på “PCM” (VIKTIGT)

Sätt TV:ns högtalare 
på “Extern högtalare”

Sätt “DOLBY/DTS” på OFF

AUX/3.5 mm audiokabel

Efter att du kopplat in den optiska kabeln enligt ovan går du till din TV:s ljudinställningar och ändrar 
ljudformtatet till "PCM". Nu kommer “OPT” indikatorn på din Audikast Plus att lysa med ett konstant 
VITT sken och du bör höra din TV:s/ljudkällas ljud via hörlurarna.
Om inte:

1) Säkerställ att TV:ns högtalare är inställd på “Extern Högtalare.”
2) Säkerställ att TV:ns “DOLBY/DTS” är satt på OFF (INTE auto).
3) Säkerställ att audiokabeln är korrekt kopplad.

Note ra:
Se till att 3,5 mm AUX uttaget INTE är kopplat när du använder det OPTISKA uttaget. Om något är 
kopplat till AUX uttaget kommer transmittern som standard att sända via AUX signalen och 
ignorera den optiska.

TV med AUX 3,5 mm Audio OUT

Alternativ 2

Alternativ 1 

Micro USB-strömkabel

Alternativ 2

Alternativ 1 

Micro USB-strömkabel
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Högtalare
Intern högtalare
Extern högtalare
Headset

Alternativ 2 

Alternativ 1 

AUX/3.5 mm audiokabel 3.5 mm till RCA audiokabel

Efter det att du kopplat din audiokabel enligt ovan och enheten upptäcker en hållbar ljudsignal,
kommer "AUX" indikatorn på din Audikast Plus att lysa med ett konstant VITT sken och du bör höra
TV:n/ljudkällan via dina hörlurar.
Om inte:

1) Säkerställ att TV:ns högtalare är inställd på “Headset.”
Koppla in ett par hörlurar med kabel i hörlursuttaget i TV:n där Audikast Plus är kopplad 
och kontrollera om du kan höra ljudet.

2) Höj volymen på TV:n.
3) Se till att audiokabeln är korrekt isatt.

TV med RCA anslutning (röd/vita uttag markerade med “Audio OUT”)

Efter det att du anslutit audiokabeln enligt ovan och signalen identifieras som hållbar, kommer "AUX"
indikatorn på din Audikast Plus lysa med ett konstant VITT sken och du bör då höra ljudet från din
TV/ljudkälla via dina hörlurar.
Om inte:

1) Säkerställ att du använder de röd/vita uttagen som är markerade med "Audio OUT”. Andra röd/
vita uttag kommer inte fungera.
2) Säkerställ att din TV:s högtalarinställning är satt på "Extern högtalare".
3) Koppla in ett par hörlurar med kabel i RCA-uttaget i TV:n och kontrollera om ljudet hörs.
4) Höj volymen på TV:n.

Micro USB-strömkabel
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Högtalare

Intern högtalare

Extern högtalare

Sätt TV:ns högtalare på “Extern Högtalare”Använd rätt RCA-uttag

Använd med din AV mottagare  med 6,35 mm uttag

3.5 mm audiokabel

6.35 mm till
3.5 mm konverterare (köps separat)

Notera:
1) Om du vill koppla din Audikast Plus till din AV mottagare ska du enbart använda uttaget markerat 

med "PHONES" på framsidan av mottagaren för att undvika att skada din Audikast Plus. Du 
behöver också köpa till en 6,35 mm till 3,5 mm adapter separat.

2) För att undvika att skada din hörsel rekommenderar vi att sänka ljudet på din mottagare innan 
du sätter igång.

Använd med din PC/Laptop

Micro USB-strömkabel

Micro USB-strömkabel
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Avantree Audikast Plus

(Avantree Audikast Plus)

(Avantree Audikast Plus)

Uppspelning

Standard

Sätt din Avantree Audikast Plus som uppspelningsenhet

För att använda din Audikast Plus som mikrofonenhet, gå till ljudinställningar och välj
“Avantree Audikast Plus” som “Mikrofon och uppspelningsenhet.”

 

Notera:
Om du vill använda en USB-kabel som inte tillhandahålls av oss behöver du säkerställa att kabeln 
stödjer både datasynkronisering och laddning.

Efter det att du kopplat micro USB-kabeln enligt ovan bör du höra ljudet från din dator i dina hörlurar 
och USB-indikatorn på transmittern bör lysa upp. Om inte:
Högerklicka på högtalarikonen i nedre högra hörnet på din datorskärm och välj "Ljud" eller 
"Uppspelning". Där väljer du "Avantree Audikast Plus" som standardhögtalare. 

Ljud

Sätt din Avantree Audikast Plus som högtalare och mikrofon

Lägg till ett till par Bluetooth-hörlurar

Steg 1: Para ihop och anslut transmittern till det första paret Bluetooth-hörlurar.
Steg 2: Sätt transmittern i PARNINGSLÄGE manuellt - tryck på B i 1 sekund.

Bluetoothsymbolen     nära B kommer då blinka alternerande RÖTT och BLÅTT .
Steg 3: Sätt det andra paret hörlurar i PARNINGSLÄGE (för detta behöver du läsa hörlurarnas

bruksanvisning.)
Steg 4: Placera de två enheterna nära varandra och vänta tills    nära    B på transmittern lyser

med ett konstant BLÅTT sken.
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Rensa anslutningshistoriken
  

 

Mer FAQs finner du på:
https://support.avantree.com/hc/en-us/sections/360003285831-TC418P-BTTC-418P-BLK-

Tryck ner + och – samtidigt i 7 sekunder. Båda  indikatorerna kommer lysa BLÅTT och RÖTT (ser ut 
som ROSA) i 5 sekunder vilket indikerar att historiken är rensad.

Justera volymen
Tryck på volymkontrollerna +/- en gång för att justera volymen. När du hör ett "BIP" ljud 
innebär det att volymen nått maximum/minimum nivån. 

Felsökning

Fungerar ej / Inget ljud
1. Audikast Plus och hörlurarna är inte korrekt anslutna

Para ihop och anslut igen, om de ansluts korrekt bör  nära A / B lysa BLÅTT.
2. Ingen ljudsignal når Audikast Plus

Ändra TV:ns Audio OUTPUT inställningar som står beskrivet i Använd med din TV eller kontakta
din TV:s tillverkare för support.

Ljudfördröjning
Dina Bluetooth-hörlurar stödjer INTE aptX LL. Om dina hörlurar inte stödjer aptX LOW LATENCY 
(t.ex. Bose, Beats, Sony) kommer Audikast Plus använda SBC eller aptX codec vilket kommer 
innebära en 70-220 ms fördröjning.

För kort räckvidd / hackande ljud
Instabil Bluetooth-koppling - rensa parningshistoriken på BÅDE transmittern och hörlurarna. 
Trådlös signalstörning - Andra trådlösa enheter i närheten av transmittern kan påverka dess 
räckvidd. Flytta transmittern bort från närliggande trådlösa enheter såsom Apple TV,
Chromecast, Roku stick och andra RF audiotransmittrar.
För kort räckvidd hos hörlurarna - Räckvidden påverkas av enheterna åt båda hållen.
Använd din telefon för att testa om räckvidden för dina hörlurar är acceptabel.
Source issue - När du spelar upp ljud från en internetkälla på dator eller mobiltelefon beror det 
hackande ljudet på internetets bandbredd och hastighet. Testa ljudet med icke-streamat ljud från din 
telefon för att kontrollera om hackandet försvinner.




