
Automatisch 
rondleidingsysteem

Axitour AT100 - Handleiding



Het Axitour AT-100 is een automatische rondleidingsysteem en 
de perfecte oplossing musea en erfgoed locaties. 

De AT-100 kan op verschillende manieren gebruikt worden: 

- Bezoekers kunnen het rondleidingsysteem gebruiken om zelf
een rondleiding te volgen;

- Als gids of rondleider kun je de gasten of bezoekers op een
traditionele manier rondleiden; dus toespreken via het audio
communicatiesysteem en zij kunnen luisteren. Daarnaast kun
je het systeem voorzien van vooraf opgenomen audio-tracks.

- Ook is het mogelijk, om in een workshop-achtige setting, twee
gidsen tegelijkertijd de groep te laten toespreken. Een derde
persoon kan ook in dat gesprek deelnemen. De deelnemers
horen het interactieve gesprek tussen de 3 personen.
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Instructies voor het opzetten van een Live Tour.

1. Modus instellen
Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op #  &    tegelijk voor 1 sec. Gebruik 
de     om van modus te wisselen en klik op    om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij 
de AT-100 T na Live voor Push To Talk, Push to Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on
Druk opDruk op      voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.  

2.1. Kanaal instellen
Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met    . Druk eerst op # en vervolgens op     op beide 
toestellen. 

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik     om te wisselen 
van kanaal. Klik op    om te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen. 

2.3. 2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op     om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf 
herhalen tot resultaat.

3.  Spreken tegen de groep.
De AT-100 T kan spreken tegen de groep. Bij het instellen van de modus heeft u gekozen voor PTT, 
PTM of PTB. Dit heeft effect op de manier waarop u spreekt met de groep. Gebruik de knop aan de 
zijkant om te spreken PTT, om de verbinding tijdelijk te verbreken door knop ingedrukt te houden 
(PTM) of om te wisselen tussen mute en talk met één klik. 

4. 4. Volume
Controlleer het volume door de        te gebruiken.

5. Power off
Zet de AT-100 uit door 10 sec. de         knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het 
toestel uit gaat.  

 2. Toepassingen

2.1 Live Tour
Een gids kan met deze modus een groep mensen rondleiden. 

Modus

AT-100 T (Zender)

AT-100 R (Ontvanger)

Live

Listen



Instructies voor het opzetten van een Audio Tour.

1. Modus instellen
Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op #  &    tegelijk voor 1 sec. Gebruik 
de     om van modus te wisselen en klik op    om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij 
de AT-100 T na Live voor Push To Talk, Push to Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on
Druk opDruk op      voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.  

2.1. Kanaal instellen
Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met    . Druk eerst op # en vervolgens op     op beide 
toestellen. 

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik     om te wisselen 
van kanaal. Klik op    om te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen. 

2.3. 2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op     om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf 
herhalen tot resultaat.

3.  Selecteer een taal
Afhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle 
audio zal dan in die taal te luisteren zijn. Gebruik     om van taal te wisselen. 

4. Selecteer en audiotrack
Gebruik de toesten op het toestel om een audiotrack af te spelen. Bijvoorbeeld bij schilderij 1, toets 1. 

5. 5. Volume
Controlleer het volume door de        te gebruiken.

6. Power off
Zet de AT-100 uit door 10 sec. de         knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het 
toestel uit gaat.  

 2. Toepassingen

2.2 Audio Tour
Bezoekers kunnen een geautomatiseerde tour volgen. 

Modus

AT-100 T (Zender)

AT-100 R (Ontvanger)

Player

Player



Instructies voor het opzetten van een Audio Guided Tour.

1. Modus instellen
Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op #  &    tegelijk voor 1 sec. Gebruik de     om van modus 
te wisselen en klik op    om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Guide voor Push To Talk, Push to 
Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on
Druk opDruk op      voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.  

2.1. Kanaal instellen
Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met    . Druk eerst op # en vervolgens op     op beide toestellen. 

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik     om te wisselen van kanaal. Klik op    om 
te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen. 

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op     om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3.  Selecteer een taal (AT-100 R)
AfhanAfhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle audio zal dan in die taal te 
luisteren zijn. Gebruik     om van taal te wisselen. 

4. Selecteer en audiotrack (AT-100 R)
Gebruik de toesten op het toestel om een audiotrack af te spelen. Bijvoorbeeld bij schilderij 1, toets 1. 

5. Audiotrack versturen (AT-100 T)
Typ de gewenste track in die verstuur moet worden naar alle deelnemers. Klik op         om te sturen. Na +/- 3 sec ontvanger de 
deelnemers de track. 

5.5. Volume
Controlleer het volume door de        te gebruiken.

6. Power off
Zet de AT-100 uit door 10 sec. de         knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.  

 2. Toepassingen

2.3 Guided Audio Tour
Bezoekers volgen een tour met gids. De gids kan spreken en audiotracks versturen naar 
de bezoeker.

Modus

Guide

Listen



Instructies voor het opzetten van een Multilingual audio Tour.

1. Modus instellen
Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op #  &    tegelijk voor 1 sec. Gebruik de     om van modus 
te wisselen en klik op    om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Guide voor Push To Talk, Push to 
Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on
Druk opDruk op      voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.  

2.1. Kanaal instellen
Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met    . Druk eerst op # en vervolgens op     op beide toestellen. 

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik     om te wisselen van kanaal. Klik op    om 
te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen. 

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op     om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3.  Selecteer een taal (AT-100 R)
AfhanAfhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle audio zal dan in die taal te 
luisteren zijn. Gebruik     om van taal te wisselen. 

4. Selecteer en audiotrack (AT-100 R)
Gebruik de toesten op het toestel om een audiotrack af te spelen. Bijvoorbeeld bij schilderij 1, toets 1. 

5. Audiotrack versturen (AT-100 T)
Typ de gewenste track in die verstuur moet worden naar alle deelnemers. Klik op         om te sturen. Na +/- 3 sec ontvanger de 
deelnemers de track. 

5.5. Volume
Controlleer het volume door de        te gebruiken.

6. Power off
Zet de AT-100 uit door 10 sec. de         knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.  

 2. Toepassingen

2.3 Multilingual Audio Tour
Bezoekers volgen een tour met gids. De gids kan spreken en audiotracks versturen naar 
de bezoeker. De bezoekers kunnen verschillende talen selecteren

Modus

Leader

Guest



Instructies voor het opzetten van een 2 Sprekers Tour.

1. Modus instellen
Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op #  &    tegelijk voor 1 sec. Gebruik de     om van modus 
te wisselen en klik op    om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Guide voor Push To Talk, Push to 
Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on
Druk opDruk op      voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.  

2.1. Kanaal instellen
Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met    . Druk eerst op # en vervolgens op     op beide toestellen. 

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik     om te wisselen van kanaal. Klik op    om 
te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen. 

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op     om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3.  Selecteer een taal (AT-100 R)
AfhanAfhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle audio zal dan in die taal te 
luisteren zijn. Gebruik     om van taal te wisselen. 

4. Audiotrack versturen (AT-100 T)
Typ de gewenste track in die verstuur moet worden naar alle deelnemers. Klik op         om te sturen. Na +/- 3 sec ontvanger de 
deelnemers de track. 

5. Volume
Controlleer het volume door de        te gebruiken.

6. P6. Power off
Zet de AT-100 uit door 10 sec. de         knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.  

 2. Toepassingen

2.5 2-Sprekers Tour
Er kunnen twee personen (met beide een AT-100 T) heen en weer spreken. Er kunnen 
personen meeluisteren met en AT-100 R. 

Modus

AT-100 T (Zender) 2 stuks

AT-100 R (Ontvanger)

Lecture (m) 
Lecture (s)

Listen



Instructies voor het opzetten van een groepsdiscusie.

1. Modus instellen
Stel de modus in zoals in de tabel hierboven aangegeven. Klik op #  &    tegelijk voor 1 sec. Gebruik de     om van modus 
te wisselen en klik op    om te bevestigen. De AT-100 zal nu uit gaan. Kies bij de AT-100 T na Guide voor Push To Talk, Push to 
Mute of Push to Bolt (zie punt 3 voor uitleg)

2. Power on
Druk opDruk op      voor 1 seconde om de AT-100 weer aan te zetten.  

2.1. Kanaal instellen
Zet zowel AT-100 T als de AT-100 R aan met    . Druk eerst op # en vervolgens op     op beide toestellen. 

2.2. Op de AT-100 T zal het geselecteerde kanaal langzaam knipperen. Gebruik     om te wisselen van kanaal. Klik op    om 
te bevestigen. De AT-100 R zal nu automatisch op het zelfde kanaal komen. 

2.3. Mocht 4. niet werken, klik dan op     om de instellingen te verlaten en start opnieuw bij 3. Blijf herhalen tot resultaat.

3.  Selecteer een taal (AT-100 R)
AfhanAfhankelijk van de audio op het apparaat kunt u een taal selecteren voor de start van de tour. Alle audio zal dan in die taal te 
luisteren zijn. Gebruik     om van taal te wisselen. 

4. Selecteer en audiotrack (AT-100 R)
Gebruik de toesten op het toestel om een audiotrack af te spelen. Bijvoorbeeld bij schilderij 1, toets 1. 

5. Volume
Controlleer het volume door de        te gebruiken.

6. Power off
Zet deZet de AT-100 uit door 10 sec. de         knop ingedrukt te houden. Er komt OFF in het scherm als het toestel uit gaat.  

 2. Toepassingen

2.6 2-sprekers groepsdiscussie 
De gids kan discussieren met de deelnemers. Deze kunnen om de beurt vragen stellen 
aan de gids. 

Modus

AT-100 T (Zender)

AT-100 T (Zender)

Lecture (M)

Lecture (S)



 3. Probleem oplossingen

3.1 AT-100 T kan eigen stem niet horen

3.2 AT-100 R kan de spreker niet horen

3.3 Betekenis van meldingen in het scherm

0

Geen track aanwezig

Reception

Connectiefout Weinig batterij. 
Zet in de lader

Breng terug naar de 
receptie. Het alam 
gaat ook af. 

Reset het toestel 
met de reset knop

Track bestaat niet

!Unknown 
Track SD Error?

- Zorg ervoor dat de oortelefoons en microfoon in de juiste ingang zijn            
aangesloten. 

- Zorg dat de TALK modus aanstaat. Klik op de spreekknop aan de zijkant 
van het toestel.

- Als bovenstaande oplossingen niet werken, stuur de AT-100 dan terug 
naar Axiour B.V. Neem contact op met de klantenservice.

- Zorg ervoor dat op beide toestellen hetzelfde kanaal is geselecteerd

- Zorg ervoor dat de AT-100 (R) binnen bereik is van de AT-100 (T)

- Er kan storing ontstaan als je te dicht in de buurt van andere tours bent. 

- Als bovenstaande oplossingen niet werken, stuur de AT-100 dan terug 
naar Axitour B.V. Neem contact op met de klantenservice.  



AT-100 T AT-100 R

Display

Frequentie

Bereik

Speaker

Audio ingang

Microfoon ingang

InteInterface

Geheugen

Automatisch afspelen

Alarm

Aantal talen

Aantal tracks

Tempratuur

BatterijBatterij

Levensduur batterij

Dimensies

Gewicht

4. Specificaties

300 Hz - 3,5 kHz

50 meter

Build-in 0.5W @ 8 Ohm  

3,5 mm x 1 (stereo)

3,5 mm x 1

USB 2.0 Type - A

Micro SD 8 GB, support tot 32 GB

Infrarood

Anti diefstal systeem

Max. 32

Max. 9999 x 32 talen

Tussen - 10 ° & +60 ° 

3.7 V, 1300 mAh  Li-polymer baterij

10 uur

19.2 x 50.7 x 127.3 (mm)

10 gram (met batterij)

50 meter

Build-in 0.5W @ 8 Ohm  

3,5 mm x 2 (stereo)

-

USB 2.0 Type - A

Micro SD 8 GB, support tot 32 GB

Infrarood

Anti diefstal systeem

Max. 32

Max. 9999 x 32 talen

Tussen - 10 ° & +60  °

3.7 V, 1300 mAh  Li-polymer baterij

12 uur

19.2 x 50.7 x 127.3 (mm)

10 gram (met batterij)

300 Hz - 3,5 kHz

1.3 inch LCD (132 x 63 pxl) 1.3 inch LCD (132 x 63 pxl)



This device complies with part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference and (2) the device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Notice: The changes or modifications not expresly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to 
operate the equipment.

IMPOIMPORTANT NOTE: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. 
Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to 
operate the device

FCC INFORMATION

The Federal Communication Commission Radio FThe Federal Communication Commission Radio Frequency interference Statement includes the following paragraph: The equipment has 
been tested and found to comply with the limits for a class B Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are desired to 
provide reasonable protection against harmful Interference in a residential installation This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio 
communication. However, there is no garantee that interference wil not occur in a particulair installation. If this equipement does harmfull 
inteinterference to radio or television reception, which can be determined by turing the equipement of and on, the user is encouraged to try 
to correct the interference by one or more of the folowing messures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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