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Introduktion
Artone Max 3 är en trådlös lyssningsenhet med inbyggd bluetooth.

Arbetsområde
Artone Max 3 fungerar med klass 2 Bluetooth-protokoll inom ett område av 10 meter i fritt 
fält. 

Notera
1. Musik – Ljudkällan ska stödja Bluetooth A2DP.
2. Fjärrkontroll – Ljudkällan ska stödja Bluetooth AVRSP.
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 måste man ha en ”plug in”-enhet; Artone MIC   
 eller TVB (fungerar med alla enheter som inte stödjer Bluetooth).

Laddning av enhet
Artone 3 MAX har inbyggt uppladdninsbart batteri. 

Ladda batteriet fullt, innan användning första gången (ca 2-3 timmar)
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 
tänds en röd LED.

2. När headsetet är fulladdat slocknar den röda LED-indikatorn och en blå LED-indikator 
tänds. Tag bort laddaren från enheten.

Batteri-indikation
Den röda LED-indikatorn lyser under laddning. När enheten är fulladdad slocknar den röda 
lampan och den blå LED-indikatorn tänds. Vid låg batterispänning blinkar den röda LED- 
indikatorn kontinuerligt.

1. Halsslinga
2. Volym +
3. Mikrofon
4. Framåt/Nästa
5. Multifunktionsknapp 
 (MFK) Spela/Paus
6. Volym -
7. Bakåt/Senast
8. Laddningsuttag

Produktöversikt
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Användning av Artone 3 MAX med mobiltelefon
Starta enheten genom att hålla ner MFK-knappen (5) tills den blå LED-indikatorn börjar 
blinka.

Koppla ihop 3 MAX med mobiltelefonen.
Enheterna bör vara max 1m från varandra.
• Se till att Artone-enheten är fulladdad. 
• Tryck på knapp MFK (5) tills LED-indikatorn blinkar blått och rött. 
• Nu är 3 MAX i parningsläge. 
• Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen och sök ny enhet. 
• Välj Artone3 MAX från parkopplade enheter i listan. 
• Om telefonen begär inloggningskod, tryck 0000.

Svara på eller avsluta ett samtal
Tryck på Multifunktionsknappen (5) på Artone 3 MAX.

Avvisa inkommande samtal
Tryck en lång stund på Multifunktionsknappen (5) på Artone 3 MAX.

Återuppringning av senaste telefonsamtal
Tryck två gånger på Multifunktionsknappen (5) när enheten är i standbyläge. Ett ”beep” hörs i 
hörapparaten om den kopplat upp.

Röstuppringning
Tryck 2 gånger på MFK (5) för att aktivera funktionen, när enheten är i standby-läge.

Musikfunktionen
Spela/Paus: I standby-läge. Tryck kort på MFK (5) för att aktivera musik, tryck igen  
 för att göra paus. 
Framåt / Nästa:  Tryck kort på forwardknappen (4) 
Volym+/-:  Tryck kort på +/- -knapparna

Stänga av enhet
Tryck in och håll MFK (5) knappen tills röda LED-indikatorn tänds, håll kvar tills den röda 
LED-indikatorn slocknar.

Dubbel anslutning
Artone 3 MAX kan ha två Bluetooth-enheter anslutna samtidigt.
• Stäng av enheten. Tryck på MFK (5) i ca 7 sekunder tills den röda och blå LED- 

indikatorn blinkar växelvis. Det betyder att enheten är redo att paras. Välj Artone 3 MAX i 
listan för tillgänliga Bluetooth-enheter i den andra telefonen och anslut.

• När du anslutit den andra telefonen så har den första blivit nedkopplad.
• Anslut den på nytt till Artone 3 MAX.
Återuppringning av senast slagna nummer fungerar endast på den först anslutna telefonen.
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Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö  Fax: 08 7671820 Webb: www.edin.se

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

Underhåll / Garanti
Underhåll
• Rengör produktens ytor med en mjuk, luddfri trasa.
• Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Produktgaranti
Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia. Observera 
att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, 
felaktigt inkoppling/montering. Vi förbehåller oss rätten att reparera eller ersätta defekta 
delar eller byta ut enheten. Reservdelar eller enheter förblir vår egendom. Rätt till ersättning 
i händelse av skada är uteslutet om det inte finns några bevis på uppsåt eller grov oaktsam-
het av tillverkaren. Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående 
åtgärder inte fungerar.

Försäkran om överensstämmelse
Denna enhet uppfyller de krav som ställs i EU-direktivet: 1999 / 5 EU-direktivet om radio- 
och terminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av dess överensstämmelse. Överens-
stämmelse med ovannämnda direktiv bekräftas av CE-märket på enheten. CE-certifikat finns 
att ladda ner på www.edin.se. Vid tekniska problem vänder man sig till försäljningsstället.


