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AV Melody ANC Pro  
True Wireless Earbuds 

Beste muziekliefhebber,  
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de 
Autovision Melody ANC Pro TWS earbuds. 
Lees svp deze gebruiksaanwijzing door vóór het 
in gebruik nemen. 
Voor de beste gebruikerservaring beschikken de 
AV Melody TWS Earbuds over ANC: Active Noise 
Canceling deze, technologie onderdrukt 
storende omgevingsgeluiden. 
Transparancy mode: versterkt omgevings-
geluiden, zodat je de earbud niet uit je oor hoeft 
te halen voor een conversatie. 
En Game Mode: verkleint de Bluetooth audio 
vertraging bij het afspelen van video’s. 
Wireless Charging zorgt voor makkelijk opladen. 
We wensen je veel luisterplezier! 
Team Autovision. 
 

  

 

  

 
   In de verpakking 
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EERSTE GEBRUIK - KOPPELEN 

 

 

 

 

1) Plaats de earbuds in de oplaadcase. 
2) Wacht even 15 minuten om de earbuds 

op te laden. 
3) Open de oplaad case. 
4) Ga naar Bluetooth menu in de telefoon 

en zoek “AV Melody ANC” 
5) Selecteer deze en bevestig de 

verbinding. 

Het is BELANGRIJK om de juiste maat 
eartips te kiezen. Anders werkt de 
Active Noise Canceling niet goed en de 
lage tonen zullen ontbreken.  
Selecteer de juiste maat door het uit te 
proberen. 
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BEDIENING - MUZIEK 

  

 

 

Pauze/play > 1x tap links of rechts 

Vorig nummer > 2 sec tap links 

Volgend nummer > 2 sec tap rechts* 

Google Assistent/Siri > 2x tap rechts 

ANC, Transparancy mode aan/uit: 

ANC aan > 2x tap links, Transparancy mode 
> nogmaals 2x tap links, beiden uit > 
nogmaals 2x tap links. 

Game Mode aan/uit > 3x tap rechts 

ANC: Active Noise Canceling, onderdrukt 
storende omgevingsgeluiden 

Transparancy mode: versterkt 
omgevingsgeluiden 

Game Mode: verkleint de audio vertraging 

*Mediaplayer afhankelijk 

Aanraak gebied 
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BEDIENING – TELEFOON 

 

 

 

 

Gesprek aannemen > 1x tap links of rechts  

Gesprek ophangen > 1x tap links of rechts 

Gesprek weigeren > 2 sec tap links of rechts 

 

ANC, Transparancy mode aan/uit: 

ANC aan > 2x tap links, Transparancy mode 
> nogmaals 2x tap links, beiden uit > 
nogmaals 2x tap links. 

 

 

 

 

 

Aanraak gebied 
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OPLADEN 

 

 

 

Opladen oplaadcase. 
Draadloos: leg de oplaadcase met de led 
omhoog op de oplaadmat. 
Met kabel: steek de usb c kabel aan de 
onderkant in de oplaadcase. 
De Led geeft aan dat de case wordt opgeladen.  

 

 

 

 
Oranje   > Oplaadcase wordt opgeladen 
Groen    > Oplaadcase is opgeladen 
Wit    > Earbuds worden opgeladen 
Wit knippert > Oplaad case accu leeg 
 
Opladen earbuds: 
Plaats de earbuds in de oplaadcase. 
De witte led op de case geeft aan dat de earbuds 
opgeladen worden. Led’s op de earbuds: wit. 
 

USB C oplaadpoort 

LED Indicator 
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EARBUDS LED’s 

Beide earbuds knipperen snel wit (na openen 
van de case) > zoeken naar verbinding met 
gekoppelde telefoon, maken dan automatisch 
verbinding.  

Beide earbuds knipperen elke 5 sec wit als deze 
verbonden zijn met telefoon. 
 

Knipperen 2x om de 20 sec > accu leeg 
 

Led op de case brandt wit als de earbuds in de 
oplaadcase opgeladen worden, gaat uit als ze 
opgeladen zijn. 
 
 

                     EARBUDS AAN ZETTEN 
Open de oplaadcase, de earbuds gaan aan 
OF Tap 2 sec lang op de earbuds om deze 
handmatig aan te zetten 
 

                    EARBUDS UIT ZETTEN 
Plaats de earbuds in de oplaadcase en sluit het 
klepje  OF 
Tap 8 sec lang op de earbuds om deze 
handmatig uit te zetten. (power off) 
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VERBINDING RESET  

Koppeling lukt niet of 1 oortje doet het niet.  
(Zijn de earbuds opgeladen?) 
Stop de earbuds even in je oor zodat je hoort 
wat er gebeurt via de voice prompt. 

Tap ca 10 sec op de earbuds om deze uit  te 
zetten en te resetten. (even vasthouden na 
“power off”) 

Tap ca 2 sec om de earbuds weer aan te zetten. 

Plaats de earbuds in de oplaadcase. 
 
SLUIT de oplaad case 
 
WACHT even 5 sec  

OPEN de oplaadcase 

Koppel de AV Melody ANC opnieuw met je 
telefoon.   
 
Eventueel eerst wissen in je Bluetooth telefoon 
instellingen en opnieuw koppelen. 

Voor de laatste vragen en antwoorden: 
Kijk op de FAQ van onze website  

https://autovision.nl/support-autovision/ 

https://autovision.nl/support-autovision/
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TECH SPECS 

Artikel AV Melody ANC 
Accu duur Earbud ca 9 uur (totaal ca 31 uur). 
Opladen Draadloos  of USB-C  
ANC Active Noise Canceling 
                     -25db tot - 27dB 
Transparacy mode 
Game Mode: geeft minimale audio vertraging in 
de bluetooth verbinding. Ter info: 
Game mode uit 197ms. 
Game mode aan 60-80ms 
(Ter vergelijk: Airpods Pro 114.5ms) 

Touch bediening: volgend/vorig nummer, pauze, 
ANC, Transparency mode, Game mode, 
Siri/google assistant, Handsfree bellen. 
Drivers  10 mm. 
Gevoeligheid 107 +/-3dB. 
Vervorming  1KHz <1% 
Frequentie  20Hz-20KHZ. 
Bluetooth  5.0(chipset Airoha 1562F) 
IPX   4 
Opladen case ca 1.5 uur 
Opladen earbuds ca 1 uur 
Accuduur muziek 8-9 uur (met case 31.5uur)  
Accuduur met ANC 6 uur (met case 17.5 uur) 
Gewicht  Earbud 6.8gr,  
    Oplaadcase 42gr. 
Afm. Case  63 x 45 x 25mm. 
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Veiligheids aanwijzingen 

• Een hoog volume van de oordopjes kan 
uw gehoor beschadigen. 

• Plaats de oordopjes niet op vochtige, 
stoffige, damp- of stoomplekken of in 
direct zonlicht. 

• Laat de oordopjes niet te lang in de 
auto liggen om onnodige problemen te 
voorkomen. 

• Oefen geen gewicht of druk uit op de 
oordopjes, anders zullen de oordopjes 
vervormen als u ze voor lange tijd 
opbergt. 

• Vermijd overmatige impact op de 
oordopjes. 

• Laat de oordopjes niet in water weken, 
ze zijn slechts oppervlakkig 
waterdichtheid, denk aan de volgende 
voorzorgsmaatregelen: 

• Wees voorzichtig, laat de oordopjes 
niet op plaatsen vol water vallen. 

• Gebruik de oordopjes niet in een natte 
omgeving of regenachtige dag. 

• Stel de accu’s (de geïnstalleerde accu of 
accu’s) niet langdurig bloot aan 
warmtebronnen zoals zonlicht of vuur. 
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• Gebruikers van lithiumbatterijen mogen 
deze niet zelf vervangen. Als de batterij 
aan het eind van de gebruikscylus is 
dient deze te worden afgevoerd 
volgens de geldende regels. 

• Gebruik het a.u.b. niet op een 
gevaarlijke locatie, tenzij u de geluiden 
om u heen kunt horen. 

• De earbuds en zijn kleine onderdelen 
kunnen worden ingeslikt. Plaats de 
earbuds na gebruik in de oplaadcase en 
houd het buiten het bereik van 
kinderen. 
  

STORINGEN 

Earbuds maken 
geen verbinding  

Doe de earbuds terug 
in de oplaad case, sluit 
deze, wacht 5 sec. 
open de oplaadcase en 
probeer opnieuw te 
verbinden. 
Indien dit niet werkt zie 
“verbinding reset”  
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Earbud doet het 
niet 

Wel opgeladen? 
Plaats de earbuds in de 
oplaadcase en 
controleer of de witte 
led op de case brandt. 
Zo niet contoleer dan 
de goudkleurige 
contactjes op de 
earbuds of ze schoon 
zijn. 

Er komt zachter  
geluid uit 1 van de 
earbuds. 

Controleer of er geen 
vuil, oorsmeer etc in 
de earbud zit. Je ziet 
het meestal al in het 
rubber dopje. 

Earbud laadt niet 
op 

Plaats de earbuds in de 
oplaadcase en 
controleer of de witte 
led op de case brandt. 
Zo niet contoleer dan 
de goudkleurige 
contactjes op de 
earbuds of ze schoon 
zijn. En de contactjes in 
de oplaadcase op 
vuiligheid. 

Geen Bas 
 
 
 
 

Plaats eartips welke 
goed afsluiten 
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WEEE  (Waste Electrical 
and Electronic Equipment 
Directive)   

AEEA  (Richtlijn voor 
Afval van Elektrische en 
Elektronische 
Apparaten)   

Bedenkt u zich dat uw apparaat als 
consumentenelektronica onderworpen 
is aan de Europese richtlijn 2002/96/EC 
ter vermindering van elektronisch afval. 
Daarom mag u uw apparaat niet met 
het huisvuil wegdoen. Informatie over 
het verwijderen van oude apparaten 
krijgt u bij uw gemeenteadministratie, 
de reinigingsdienst en de zaak waar u 
dit product heeft gekocht. U kunt uw 
apparaat kosteloos bij een 
gemeentelijke inzamelpunt afgeven.  

Door oude apparaten volgens de 
voorschriften te verwijderen verhindert 
u schade aan het milieu en loopt u geen 
risico voor uw gezondheid. instantie 
voor afvalverwijdering ingesteld 
teruggavenpunt.    
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Bedenkt u zich dat u als eindverbruiker 
verplicht bent batterijen af te geven bij  
een verkoper of bij een door de 
publiekrechtelijk verantwoordelijke 
instantie voor afvalverwijdering 
ingesteld teruggavenpunt.    

Batterij/batterijen bij het afval doen  

Controleer de plaatselijke 
verordeningen omtrent het verwerken 
van batterijen of neem contact op met 
het gemeentehuis of uw 
afvalverwerkingsbedrijf of met de 
winkel waar u het product heeft 
gekocht.  De batterij/batterijen mogen 
nooit bij het normale afval worden 
aangeboden. Gebruik een 
batterijverwerkingsinstantie in uw 
omgeving of gemeenschap als deze er 
is. 

Kijk op https://autovision.nl/support-
autovision/recycle/ 
voor meer informatie. 

 

 

 

https://autovision.nl/support-autovision/recycle/
https://autovision.nl/support-autovision/recycle/
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De handleiding in de Duitse en Engelse  
taal is hier te downloaden 

https://autovision.nl/av-melody-anc-
product-pagina/ 

 

Voor de laatste vragen en antwoorden: 
Kijk op de FAQ van onze website  

https://autovision.nl/support-autovision/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importeur 
Autovision Holding bv – Netherlands 

www.autovision.nl  
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