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Manual de Instruções

Introdução
O Artone 3 MAX é um dispositivo auxiliar de audição wireless portátil com tecnologia wireless incorporada.
Ele permite que os utilizadores de aparelhos auditivos oiçam a conversa telefónica amplificada e sem ruído e
desfrutem de música estéreo transmitida de telemóveis, computadores ou tablets por Bluetooth.
Compatibilidade
O Artone 3 MAX é compatível com todos os aparelhos auditivos e implantes cocleares equipados com a função
t-coil assim como com os telemóveis ou outros dispositivos com Bluetooth® que sejam compatíveis com os
auscultadores Bluetooth®, mãos livres, perfis A2DP e AVRCP.

Alcance de Funcionamento
O Artone 3 MAX tem um alcance de funcionamento de 10M em um espaço aberto.
Observações:
*1 Musica – A fonte áudio precisa de ser compatível com o Bluetooth A2DP (Perfil Avançado de Distribuição
Áudio).
*2 Controlo Remoto – A fonte áudio precisa de ser compatível com o Bluetooth AVRCP (Perfil De Controlo
Remoto de Áudio e Vídeo).
*3 Uso por Telemóvel – O telemóvel precisa de ser compatível com o Bluetooth HSP (Perfil de Auscultadores)
ou (Perfil mãos livres)
- Alguns telemóveis não são compatíveis com a mudança de ligação Bluetooth entra a música e a chamada.
*5 Uso por Computador – O computador precisa de ser compatível com o Bluetooth HSP (Perfil
auscultadores).
*6 TV – para TV’s que não sejam compatíveis com Bluetooth – É necessário um adaptador adicional no
dispositivo, Artone TVB ou TVB+
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Para todas as fontes áudio que não sejam compatíveis com o Bluetooth®
É necessário um adaptador adicional no dispositivo (Artone TVB)

Resumo do Produto
1. Fita de Pescoço
2. Volume +
3. Microfone
4.Frente/Próxima
5. Botão de Multifunção (MFB)/ Reproduzir/Pausa
6.Volume 7.Para Trás/ Última
8.Porta de Carregamento

Como Carregar o Artone 3 MAX
O Artone 3 MAX tem uma bateria incorporada recarregável.
Antes do primeiro uso, carregue a bateria completamente durante 2–3 horas.
O Artone-3 consegue fornecer até 4-5 horas de tempo de audição e mais de 150 horas em tempo de espera.
Introdução de Carregamento
1) Conecte as portas de carregamento de energia (8) com a fonte de energia (carregador USB). Quando estiver
a carregar, o LED vermelho ligará.
2) Quando os auscultadores estiverem completamente carregados, o indicador LED vermelho DESLIGAR-se-á
e o LED azul ligar-se-á.
Desconecte o carregador da fonte de energia.
Indicação de Bateria
O LED vermelho continuará LIGADO enquanto o Artone 3 MAX estiver a ser carregado. Quando a bateria
estiver completamente carregada, o LED vermelho DESLIGAR-se-á e o LED azul ligar-se-á.
O LED vermelho piscará continuadamente quando a energia da bateria estiver baixa.
Como usar o Artone 3 MAX com o seu telemóvel
Ligado
Enquanto o Artone 3 MAX está desligado, pressione e prima o botão MFB até que o indicador LED azul
comece a piscar.
Entrar no modo de emparelhamento
Quando o Artone 3 MAX está desligado, pressione e prima o botão MFB até que o indicador LED azul e
vermelho começarem a piscar alternativamente. O Artone 3 MAX entrará no Modo de Emparelhamento.
Emparelhar com o Telemóvel
A distância de emparelhamento entre o telemóvel e o Artone 3 MAX deve estar dentro de 1 metro.
Pressione MFB e o Artone 3 MAX até as luzes azuis e vermelhas começarem a piscar alternativamente. Uma
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vez que o emparelhamento inicial estiver completo, a conexão entre os dispositivos será feita automaticamente
depois dos dispositivos estarem ligados e a função Bluetooth do telemóvel estiver ativada.
No seu telemóvel, no diretório de menu Bluetooth ative a função de procurar, “encontrar novo dispositivo”,
escolha o “Artone 3 MAX” da lista de dispositivos encontrados, seguindo as instruções. No caso de o telemóvel
pedir um código de entrada insira por favor 0000. (quatro zeros)
Receber uma chamada
Para receber uma chamada, pressione o botão multifunção do Artone 3 MAX.
Terminar uma chamada
Depois da chamada terminar, pressione o botão multifunção do Artone 3 MAX.
Rejeitar uma chamada recebida
Para rejeitar uma chamada recebida, pressiona e função tecla.
Remarcar uma chamada
No modo de espera, para remarcar o ultimo número, pressione duas vezes o botão MFB, o último número será
remarcado. Um sinal “bipe” confirmará a operação.
Marcação por Voz
No modo de espera, pressione a tecla MFB durante 2 segundos para ativar a função de marcação por voz.
Função de Música
 Reproduzir/Pausa: No modo de espera, pressione brevemente o MFB para ativar a reprodução de música,
de novo para pausar.
 Última/Próxima: Pressione brevemente as teclas Última/Próxima.
 Volume +/-: Pressione brevemente a tecla Volume +/- para diminuir ou aumentar o volume +/-.
Desligado
Pressione e prima a tecla MFB até a luz vermelha começar a brilhar e continue a pressionar a Tecla MFB até o
LED vermelho se desligar.
Conexão dupla
O Artone 3 MAX é capaz de ter dois telemóveis conectados ao mesmo tempo.
Pode usar dois telemóveis ao mesmo tempo ou um telemóvel e o adaptador TVB Bluetooth/ microfone TVB+
Bluetooth.
1. Emparelhe o Segundo telemóvel.
Depois de emparelhar o Artone 3 MAX com o primeiro telemóvel, desligue o Artone 3 MAX. Depois pressione
o botão MFB do Artone 3 MAX durante 7 segundos até o LED Azul e Vermelho piscar alternativamente.
Significa que entrou no modo de emparelhamento. Vá ao menu do Bluetooth do Segundo telemóvel e procure o
Artone 3 MAX e emparelhe-o com ele.
2. Depois de emparelhar o Segundo telemóvel, o primeiro telemóvel será desconetado do Artone 3 MAX, por
isso precisa de conectar o primeiro telemóvel das definições do telemóvel, para que AMBOS os telemóveis
estejam conectados com o Artone 3 MAX.
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A última remarcação de número e função de Marcação por Voz apenas funcionará no primeiro telemóvel
conectado.
Resolução de Problemas
Se não é capaz de conectar o seu Artone 3 MAX com o seu dispositivo áudio de Bluetooth, por favor tente o
seguinte:
 Assegure-se que o seu Artone 3 MAX está ligado e carregado.
 Assegure-se que o Artone 3 MAX está em modo de emparelhamento quando está a tentar emparelhá-lo
com o seu telemóvel.
 Assegure-se que o adaptador Bluetooth em transmissão está emparelhado com o Artone 3 MAX.
 Assegure-se que o seu dispositivo permite o Bluetooth. Consulte por favor o manual de utilizador para as
instruções.
 Assegure-se que o Artone 3 MAX está dentro de no máximo 10 metros do seu dispositivo Bluetooth e que
não existem obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.
Para reconfigurar o Artone 3 MAX por favor insira o cabo de carregamento na porta de carregamento do
dispositivo durante 3-5 segundos e desconecte-o. Isto reconfigurará o dispositivo.
Se nenhum som for ouvido depois do emparelhamento estar complete.
 Assegure-se que o seu aparelho auditivo/coclear está equipado com o t-coil.
 Assegure-se que a função T-coil está ligada no aparelho auditivo/implante coclear.
 Se o som estiver demasiado baixo, assegure-se que o volume no telemóvel e o Artone 3 MAX estão
aumentados no nível adequado. Se o nível de som ainda assim não for suficiente, contacte por favor um
audiologista e peça para aumentar a sensibilidade t-coil do seu aparelho auditivo/ implante coclear.
Aviso

-

O dispositivo é muito intense, comece sempre com as definições de volume mínimas
Não dobre ou torça o fio extensivamente! Dobrar ou torcer o fio pode causar deterioração no produto e
anular a garantia.
Não usar perto de máquinas porque o fio pode ficar preso nas partes em movimento.
Consulte o seu medico antes de usar o conjunto se usa um pacemaker ou qualquer outro dispositivo que
seja sensível a campos magnéticos/indutivos.

-

*Manifeste cuidado extra enquanto conduz e obedeça às leis do seu estado/país no que toca ao uso do telemóvel
enquanto conduz.

-

Manter longe das crianças.
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