Artone 3 MAX
Bluetooth-hörslinga

Art. nr. 276040

Bruksanvisning
Introduktion
Tack för att du har valt att köpa en Artone 3 MAX! Artone 3 MAX är en trådlös lyssningsenhet med
inbyggd Bluetooth och är kompatibel med alla hörapparater med t-spole. Vänligen läs igenom hela
bruksanvisningen innan du använder produkten. OBS! Vik/rulla/knyckla inte ihop halsslingan,
det kan orsaka brott och ogiltiggör garantin! Förvara ej heller enheten ihoprullad i fickan.
I förpackningen
• Artone 3 MAX
• USB-laddningskabel (80cm)
Notera
1. Musik – Ljudkällan ska stödja Bluetooth A2DP.
2. Mediakontroll – Ljudkällan ska stödja Bluetooth AVRCP.
3. Telefonanvändning – Telefonen ska stödja Bluetooth HSP. (Headset profile) en del
mobiltelefoner stödjer inte funktionen där man kan växla från musik till samtal.
4. Datoranvändning – Datorn ska stödja HSP. (Headset profile)
5. TV – för att möjliggöra lyssning från TV behövs tillbehöret TVB Streamer som överför ljud
från enheter som inte är utrustade med egen Bluetooth-funktion.

Översikt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Halsslinga
Volym +
Mikrofon
Framåt/Nästa
Multifunktionsknapp/Spela/Paus
Volym Bakåt/Senast
Laddningsuttag (micro-USB)
LED-indikatorer
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Laddning
Artone 3 MAX har inbyggt uppladdninsbart batteri. Ladda batteriet fullt (ca 2-3 timmar) innan
användning första gången. Lyssningstid vid fullt batteri ca 4-5 timmar, standbytid ca 150 timmar.
1. Anslut laddningskontakt till uttag (8) via en USB-laddare eller en dator. Vid laddning lyser
en röd LED.
2. När headsetet är fulladdat slocknar den röda LED-indikatorn och en blå LED-indikator tänds.
Tag bort laddaren från enheten. OBS! Enheten bör underhållsladdas (ej ligga oladdad längre tid).
Batteri-indikation (9)
Röd LED blinkar: låg batterinivå
Röd LED lyser med fast sken: laddar
Blå LED lyser med fast sken: färdigladdad
Blå/Röd LED blinkar om vartannat: enheten är i parningsläge

Användning
Starta Artone 3 MAX
Starta genom att hålla ner
Stänga av enhet
Tryck och håll in

(5) tills den blå LED-indikatorn börjar blinka.

Musikfunktionen
Spela/Paus:
		
Framåt / Nästa:
Volym+/-:

I standby-läge. Tryck kort på
för att göra paus.
Tryck kort på (4)
Tryck kort på +/- -knapparna

(5) för att aktivera musik, tryck igen

Dubbel anslutning
Artone 3 MAX kan ha två Bluetooth-enheter anslutna samtidigt.
1. Anslut en andra enhet på samma sätt som ovan. När du anslutit den andra enheten så har den
första blivit nedkopplad.
2. Anslut den första på nytt till Artone 3 MAX.
OBS! Återuppringning fungerar endast på den först anslutna telefonen.

Felsökning
Om det inte går att ansluta Artone 3 MAX till din enhet, prova med följande:

(5) tills röda LED-indikatorn tänds, håll kvar tills den röda LED-indikatorn slocknar.

Anslut Artone 3 MAX med annan Bluetooth-enhet, t ex mobiltelefon
Enheterna bör vara max 1m från varandra.
1. Se till att Artone 3 MAX är fulladdad och i avstängt läge.
2. Tryck på (5) tills LED-indikatorn blinkar blått och rött (ca sju sek).
3. Nu är Artone 3 MAX i parningsläge.
4. Aktivera Bluetooth på ex mobiltelefonen och sök ny enhet.
5. Välj Artone 3 MAX i listan för parkopplade enheter.
6. Om det begärs inloggningskod, tryck 0000.
7. Notera: Om LED-lampan blinkar rött på Artone 3 MAX betyder det att det finns en
enhet inom räckvidden som är ihopkopplad med Artone 3 MAX, men som inte är
påslagen alternativt att Bluetooth-funktionen är inaktiverad på den.
Svara på eller avsluta ett samtal
Tryck på (5) på Artone 3 MAX.
Avvisa inkommande samtal
Tryck och håll in (ca sju sek) på

•
•
•
•
•
•
•

•
(5) på Artone 3 MAX.

Kontrollera att Artone 3 MAX är påslagen och laddad.
Kontrollera att Artone 3 MAX är i parningsläge när ni försöker ansluta till mobilen.
Kontrollera att Bluetooth-enheten är parad med Artone 3 MAX.
Kontrollera att din enhet har Bluetooth-koppling, se enhetens manual för instruktion.
Se till att Artone 3 MAX är inom högst 10 meter från Bluetooth-enheten och att det inte finns
några hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.
För att återställa Artone 3 MAX, anslut laddningskabeln till laddningsporten på enheten i 3-5
sekunder och koppla bort den. Detta återställer enheten.
Om du upplever att ljudet är dåligt/skrapar kan det bero på att Artone 3 MAX är inställd på
för hög förstärkning. Vi rekommenderar att ställa in maxvolym på ansluten enhet och dämpa
volymen i Artone 3 MAX för att undvika missljud. Detta gäller också för mikrofonljudet.

Underhåll och skötsel
•

Återuppringning av senaste telefonsamtal
Tryck två gånger på (5) när enheten är i standbyläge. Ett ”beep” hörs i hörapparaten om den
kopplat upp.
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Röstuppringning
Håll ner (5) i två sekunder för att aktivera funktionen, när enheten är i standby-läge.

•
•
•
•

OBS! Vik/rulla/knyckla inte ihop halsslingan, det kan orsaka brott och ogiltiggör
garantin! Förvara ej heller enheten ihoprullad i fickan.
Undvik att bära halsslingan direkt mot kroppen, då svett m.m. kan ha negativ påverkan
på halsslingan.
Försök inte öppna höljet eller ta ut batteriet.
Tappa den inte från höga höjder och placera inga tunga objekt på den.
Utsätt den inte för fukt, vatten/andra vätskor eller värme/starkt solljus.
Rengör produktens ytor med en mjuk, luddfri trasa. Använd aldrig rengöringsmedel
eller lösningsmedel.
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Säkerhetsföreskrifter/garanti
Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.
Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten,
ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte produkten med annan
nätadapter än den som levereras med produkten.

Service
Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar skall den lämnas till
försäljningsstället.
Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB skall sändas med företagspaket eller motsvarande till:
Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö.

Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.
Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.
Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Tekniska data

Copyright © Bo Edin AB

Trådlös Bluetooth teknologi v.4.2
32x45x17mm, halsslinga längd 70cm
20g
Li-ion polymer 120mAh
2~3 timmar
5-6 timmar
130-150 timmar
Inomhus ~5 meter / Utomhus ~10 meter
2,4 ~2,4835 GHz ISM band
Stöd för A2DP, AVRCP och HS/HF
Point to point, stöd för dubbel anslutning

artone-3-max-du-se-201014

Bluetooth version:
Storlek (LxBxH):
Vikt:
Batteri:
Laddningstid:
Användningstid:
Standby-tid:
Räckvidd:
Frekvens:
Bluetooth-profiler:
Anslutning:

Bo Edin AB
Besöksadress
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Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Hearing excellence since 1965

Tel: 08 7671818
@univox.by.edin

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se

