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Artone TVB
Bluetooth-streamer för Artone 3 MAX

Art nr 277030

I förpackningen
• Artone TVB
• Optisk kabel (1m)
• 3,5 mm-audiosladd (10cm)
• USB-laddningskabel (80cm)
• 3,5mm-RCA-sladd (20cm)
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Artone TVB:s grundfunktioner
TX-läge – sändare (streamer)

Du kan lyssna på ljud från t ex en tv, dator eller cd-spelare i en eller två trådlösa Bluetooth-
mottagare� TVB fungerar då som en Bluetooth-sändare� Ljudet går in via kabel och ut via 
Bluetooth�

RX-läge – mottagare (adapter)

Du kan också använda TVB som en Bluetooth-mottagare, genom att para den med en eller 
två andra Bluetooth-enheter, t ex smartphone eller surfplatta, och föra över ljudet från 
dessa till en trådbunden ljudenhet, som ett högtalarsystem� Det går dock bara att lyssna på 
ett inkommande ljud i taget� Ljudet kommer in via Bluetooth och går ut via kabel� 
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USER MANUAL 

 
 

Artone - TVB 
Wireless adapter  

 
 
 

  Thank you for choosing Artone. 
The  Artone-TVB  is a Wireless Adapter  that is  
simple to use and enables any audio device to   
transmit and receive wireless signal.  
Main function of the TVB is to transmit clear  
wireless audio  signal from your TV to Artone 

    
 

streamer.  The TVB can also  enable a smartphone 
to transmit music to a home stereo system. 

The compact design and internal rechargeable 
battery provides long play time and versatility in 
use. 

The  TVB  is the ideal solution to stream  clear 
audio signal  without delay or interference. 

Please be sure to read through this User 
Manual until the end.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 1. Product overview 
 

 
① Power Button  

② Transmitter (TX) / Receiver (RX) 
Mode Switch 
③ SPDIF / AUX Mode Switch  

④ 3.5mm Audio Port  

⑤ Optical Audio Input Port  

⑥ Optical Audio Output Port  

⑦ Charging Port  

⑧ LED Indicator 

 

Översikt

1� On/Off-knapp

2� TX/RX-switch (sändare/mottagare)

3� SPDIF/AUX-switch

4� 3,5 mm-audioingång (AUX)

Funktioner
On/Off   Håll in On/OFF-knappen i 3 sekunder�

Parning  När enheten är på, tryck på On/Off-knappen två gånger för att starta  
  parning�

Skifta läge  Skifta mellan TX (sändningsläge) och RX (mottagarläge)

  Skifta mellan SPDIF och AUX-läge

För att byta mellan RX- och TX-läge, ska enheten stängas av i minst 3 sekunder� Byt till 
önskat läge och slå sedan på enheten igen�

Du kan byta mellan SPDIF- och AUX-läge när du vill�

I SPDIF-läge används SPDIF In för TX-läge och SPDIF Out för RX-läge�

LED-indikationer
Parningsläge Röd/blå diod blinkar om vartannat 

Parad  Blå diod lyser konstant

Lågt batteri  Röd diod blinkar

Laddar  Röd diod lyser konstant

Fulladdad  Ingen diod lyser

5� Optisk audioingång (SPDIF)

6� Optisk audioutgång

7� USB-laddningsingång

8� LED-indikator
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Laddning
Artone TVB har ett inbyggt uppladdningsbart batteri med lång användar- och standbytid�

1� Sätt i Micro-USB-sladden i ingången (7) och den andra änden i en standard-USB-port  
(t ex väggladdare eller dator)

2� Ladda batteriet minst 2 timmar innan du använder TVB första gången�

3� När den röda LED-indikatorn slutar lysa, är batteriet fulladdat�

TVB i TX-läge (Streamer/sändare)
Lyssna på ljud via en Bluetooth-mottagare, t ex Artone 3 MAX�

- Parning med annan enhet
Kontrollera att TVB är avstängd och i TX-läge�

1� Anslut TVB till TV eller annan trådbunden ljudenhet, som dator eller iPod, via TVB:ns 
audioingångar (4 eller 5)

2� Sätt på TVB och tryck två gånger på On/Off-knappen för att sätta den i parningsläge�

3� Placera TVB högst 1 meter ifrån din Bluetooth-mottagare� Mottagaren måste vara 
påslagen och i parningsläge�

4� TVB söker och parar automatiskt ihop sig med mottagaren�

- Parning med två andra enheter
I TX-läge kan parning med två andra enheter göras samtidigt�

1� Para TVB med den första enheten enligt ovan� 

2� Stäng av den första enheten�

3� Tryck på TVB-ns On/Off-knapp två gånger för att para med din andra enhet (som måste 
vara påslagen och i parningsläge)�

4� Sätt på din första enhet igen�

5� Inom ca 10 sekunder paras den första enheten igen och båda ska nu vara parade�

6� Om parningen misslyckas, kontrollera att dina enheter är igång och godkänn parning�
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TVB i RX-läge (Mottagare)

Lyssna på ljud från en annan Bluetooth-enhet, via t ex högtalare�

- Parning med annan enhet

1� Kontrollera att TVB är avstängd och i RX-läge�

2� Anslut TVB till en ljudenhet, t ex högtalarsystem, via TVB:ns audioutgång (6)�

3� Sätt på TVB:n�

4� Aktivera Bluetooth-funktionen på din sändande enhet (smartphone, surfplatta etc) och  
leta efter  Artone-TVB i dess lista över Bluetooth-enheter i närheten� Godkänn TVB:n�

Notera:

• TVB är automatiskt i parningsläge när den sätts på första gången� 
• TVB minns tidigare anslutna Bluetooth-enheter och försöker para sig med dem 

automatiskt utan att visa parningsläge�
• Parningsläget är aktivt i 2 minuter� Efter det går den över i standby-läge�
• Minneshistoriken försvinner när man ändrar mellan RX- och TX-läge�
• Om det krävs en pin-kod för att para med annan enhet, pröva 0000, 8888, 1111 eller 

1234� 

- Parning med två andra enheter
I RX-läge kan parning med två andra enheter göras samtidigt�

1� Para TVB med den första enheten enligt ovan� 

2� Stäng av den första enheten�

3� Tryck på TVB-ns On/Off-knapp två gånger för att para med din andra enhet (som måste 
vara påslagen)

4� Sätt på din första enhet igen�

5� Inom ca 10 sekunder paras den första enheten igen och båda ska nu vara parade�

6� Om parningen misslyckas, kontrollera att dina enheter är igång och godkänn parning�

Notera:

Endast en enhet kan spela upp ljud åt gången� Du måste stänga av musiken på den första 
enheten för att kunna lyssna på den andra� 

När TVB:n är på kommer den automatiskt para sig med den senast parade enheten�
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Felsökning

1� Om TVB inte går att sätta på:

• Pröva att ladda batteriet�

2� Om det inte går att para till en mottagare:

 Kontrollera att:

• den trådlösa mottagaren stöder Bluetooth-profilen A2DP
• TVB och mottagaren befinner sig inom 1 meters avstånd
• TVB är i parningsläge och att det blinkar rött och blått om vartannat

3� Ingen ljud hörs från den parade enheten

 Kontrollera att:

• TVB är ansluten korrekt till ljudkällan
• Ljudkällan spelar upp ljud och att volymen är justerad på båda enheterna
• Läs manualen för din parade enhet

Underhåll
För att undvika skador på din Artone TVB:

• Tappa den inte från höga höjder
• Utsätt den inte för fukt, vatten eller andra vätskor
• Utsätt den inte för hetta
• Försök inte öppna höljet eller ta ut batteriet
• Placera inga tunga objekt på den
• Rengör produktens ytor med en mjuk, luddfri trasa�
• Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel

Teknisk specifikation
Storlek 59x59x19mm
Vikt  39,4 g
Räckvidd  10 m
Användningstid  upp till 15h (AUX-läge) upp till 12h (SPDIF-läge)
Laddningstid ca 2h
Laddningsspänning  5V DC
Trådlös version  V 4�1
Bluetooth profil  A2DP / ACRCP
Batterikapacitet  350mAh
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Produktgaranti

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten, trots felsökningsåtgärderna, inte 
fungerar� 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 oaktsamhet av tillverkaren� 

CE
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� Över-
ensstämmelse 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 försäljnings-
stället�
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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

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter� 
1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varu-
märket Univox®� Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder
högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättra-
de produkter ur både användar- och miljösynpunkt�


