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Side 2 

Introduktion 

Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth 

kompatible mobiltelefoner. Når Artone 3 er tilsluttet en Bluetooth telefon, kan den  

bruges som en håndfri kommunikationsenhed for folk, som bærer høreapparat.  

Enheden har den seneste nye bluetooth teknologi 2.1+EDR 

Dette betyder at Artone 3 har Media streaming for musik.  

  

 

Kompatibilitet med høreapparater 

Produktet er kompatibelt med de fleste populære høreapparater på markedet. På  

grund af den brede vifte af høreapparater, er der ingen garanti for, at produktet vil  

fungere problemfrit med alle høreapparater. 

(HAC Hearing Aid Compatible til T3 Rating) 

 

 

Rækkevidde 

Artone 3 arbejder i en klasse 2 for bluetooth protokolmed en rækkevidde på  

ca. 10 meter i åben rum.  

 

OBS: Hvis du har en pacemaker implanteret og ønsker at bruge Artone 3 

loop, skal du kontakte din læge først. Skift Artone 3 omgående, hvis du 

bemærker eller har mistanke om eventuel interferens. 

 

OBS: Brug kun det medfølgende strømadapterstik. Andre power  

adapter stikpropper kan føre til beskadigelse af udstyret. Husk at  

sikre, at strømforsyningsstikket ikke spærres af møbler eller andet. 

 

Bemærk 
Playback eller plug-in bluetooth adapter/sender skal have en bluetooth A2DP  

Playback eller plug-in bluetooth adapter/sender skal have en bluetooth AVRCP 

Mobil telefon skal have HSP (headset profile) eller håndfri profile og A2DP 

Nogle telefoner har ikke omskifter mellem musik og opkald. 

Hvis man bruger computer eller plug-in skal denne have (headset profile) HSP 

 

 

 

 

 



 

 
Side 3 

Betjeningsknapper 

 

1. Teleslynge 

 

2. Volume op knap 

 

3. Mikrofon 

   

4. Næste sang 

 

5. Multiknap afspil/pause besvar 

opkald 

 

6. Volume ned knap 

     

7. Mikrofon 

  

8. Ladestik 

 

 

 

Ibrugtagning af Artone 3 

 

Opladning 
Artone 3 har indbygget opladeligt batteri. Det er vigtigt at oplade Artone 3, før du  

tager den i brug. Oplad Artone i 2-3 timer. 

Artone 3 kan på en fuld opladning holde strøm til 2,5 timers konstant brug og 100  

timers standby.  

Forbind det medfølgende USB kabel til strømforsyning og til Artone 3. (8) 

Ved ladning vil en rød lampe lyse. 

 

 

Batteriindikator   
Ved opladning af Artone 3 vil den røde lampe lyse rød. Når den er fuldt opladet vil  

den røde lampe slukke og en blå vil lyse.  

 

 

  



 

 
Side 4 

Hvordan bruges Artone 3 sammen med mobil. 
 

Tænd Artone 3 
Hvis Artone er slukket, tryk et langt tryk på multiknap(5) for at tænde. Den vil blinke  

blå.  

 

 

Parring. 
Hvis Artone er slukket, tryk et langt tryk på multiknap (5) til blå og rød lampe blinker. 

 

 Bluetooth funktionen skal være aktiveret på mobiltelefonen. 

Sæt telefon til at søge efter nye enheder. Når telefonen har fundet den 

(Artone 3) i displayet, opret forbindelse til Artone 3. Adgangs kode er 0000. 

 

Modtage opkald 
Når det ringer, tryk på multiknap(5) for at modtage opkaldet.  

 

 

Afbryde et opkald. 
Efter endt opkald tryk på multiknap  (5) for at afbryde/slutte opkald. 

 

 

Genopkald. 
Tryk 2 gange på multiknap (5) for at ringe det sidst indtastede nummer. 

 

 

Stemmeopkald.  
Når Artone 3 er i standby, tryk og hold multiknap (5) i 2 sekunder for at aktivere  

funktion for stemmeopkald.  

 

 

Musikfunktion. 
Play/pause: I standby et kort tryk for at aktivere musikken og igen for pause.  

Next: Et kort tryk hop til næste nummer. 

Volume + - skru op og ned for musikken.  

 

 

  



 

 
Side 5 

Problemløsninger: 

Hvis du har problemer med at forbinde Artone 3 med en bluetooth audio enhed, prøv  

følgende: 

 

 Kontrollér at Artone 3 er tændt og den er ladet op. 

 Kontrollér at Artone 3 er i parringsmode, når du parrer med mobilen.  

 Hvis Artone 3 blinker rødt og blåt, men ikke parrer inden for 3 minutter, slukker 

Artone 3 automatisk. Du er nødt til at tænde og sætte Artone i parringsmode 

igen. 

 Afstanden mellem Artone 3 og bluetooth enheden eller telefonen må ikke 

overstige 10 meter. 

 Hvis dette ikke løser problemet, sæt Artone3 og bluetooth enheden til 

opladning et stykke tid og prøv herefter igen.  

 Hvis du ingen lyd kan høre: vær sikker på, at høreapparaterne står i position T. 

 Hvis lyden er for lav, kontrollér at styrken på Artone 3 og på mobiltelefonen er 

skruet op. 

 Hvis lyden stadig er for lav, spørg der hvor du har fået høreapparaterne, om 

følsomheden på telespolen kan justeres op. 

  

 

 


