
MICROFONE REMOTO 400 E MINI MOBILE 500

M A N U A L  D E  O P E R A Ç Õ E S



Índice
Introdução 4

 Uso básico
  SurfLink Microfone Remoto 6
  SurfLink Mini Mobile 8

SurfLink Microfone Remoto 

 Visão geral dos controles 12
 Operação 

  Bateria baixa e carregamento 14
  Botão liga/desliga 16
  Sincronizando 17
  Microfones integrados 19
  LED 20
  Como usar 21
  Transmitindo áudio 22
  Interoperabilidade com outros acessórios 23

SurfLink Mini Mobile
 Visão geral dos controles 24

 Operação 
  Bateria baixa e carregamento 26
  Botão de pressão multifuncional 27
   Liga/desliga 27
   Emparelhamento Bluetooth 27
   Interagindo com ligações telefônicas 29
   Ouvindo música 30
   Redefinição 30
  LED 31
  Casos típicos de utilização 32

 Resolução de problemas 
  SurfLink Microfone Remoto 34
  SurfLink Mini Mobile 36

 Avisos regulamentares 38



Introdução

O sistema SurfLink Mini Mobile contém o SurfLink 
Microfone Remoto e o Adaptador SurfLink Mini 
Mobile.

O SurfLink Microfone Remoto é projetado para 
transmitir o áudio do microfone remoto diretamente 
para seus aparelhos auditivos sem fio de 900MHz. 
Quando usado por um falante que está distante em 
ambientes ruidosos, o SurfLink Microfone Remoto 
funciona como um dispositivo de audição auxiliar.

Quando o Adaptador do SurfLink Mini Mobile é 
anexado ao SurfLink Microfone Remoto, o sistema 
do SurfLink Mini Mobile resultante é projetado para 
transmitir áudio de seu dispositivo Bluetooth para 
seus aparelhos auditivos sem fio de 900MHz.

Transmissão – áudio ou som transmitido do 
SurfLink Microfone Remoto para seus aparelhos 
auditivos sem fio de 900MHz.

Conteúdo da embalagem 

• SurfLink Microfone Remoto

• Adaptador SurfLink Mini Mobile

• Carregador USB a MicroUSB 

• Adaptador de parede

• Manual de operações 

Acessórios opcionais 

• Adaptador para carro 

• Cordão 

Configuração típica
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SurfLink Microfone Remoto     
Uso básico
Para começar a usar rapidamente o SurfLink 
Microfone Remoto:
 1.  Ligue o SurfLink Microfone  

Remoto. O LED verde  
aparece por 2 segundos.

 2.  Pressione o ícone   
“Sincronizar” no botão 
deslizador por 5 seg. até que 
o LED comece a piscar em 
azul rapidamente.

 3.  Abra a o compartimento da  
bateria de um aparelho  
auditivo, insira a bateria e  
feche. O LED verde pisca 
para confirmar a  
sincronização.

 
 Se você tem apenas um aparelho auditivo,  
 espere 20 segundos até que o LED 
 vermelho pisque.

  Se você tem dois 
 aparelhos, abra o 
 compartimento de bateria, 
 insira a bateria e feche. O 
 LED verde pisca para 
 confirmar a sincronização

 4.  Cada aparelho auditivo  
deve começar 
automaticamente a 
Transmitir áudio. O LED 
azul pisca lentamente 
quando a transmissão de 
áudio está ativada.

 5. O falante precisa 
 anexar o SurfLink 
 Microfone Remoto em 
 suas roupas, até 20 cm 
 de sua boca para um 
 melhor desempenho.

 6.  Para parar a transmissão,  
desligue o SurfLink  
Microfone Remoto.
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SurfLink Microfone Remoto 
Visão geral dos controles

 1.  Conector MicroUSB para recarga  
Recarga por cabo de bateria.

 2. Botão liga/desliga
  •  Mover o deslizador para o conector  

microUSB liga o SurfLink Microfone Remoto.
  •  Mover o deslizador para o outro lado do  

microUSB desliga o SurfLink Microfone 
Remoto.

 3. Sincronizando
   Estabelece a relação entre o SurfLink 

Microfone Remoto e os aparelhos auditivos 

 4. Microfones integrados
   Capta os sons e transmite para os aparelhos 

auditivos.

 5. Indicador de LED
  Identifica o estado atual do SurfLink  
    Microfone Remoto.

 6. Presilha
   Fixa o SurfLink Microfone Remoto  

nas roupas, cordões, etc. 
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Operação
Bateria fraca e recarga 

Se o SurfLink Microfone Remoto estiver ligado e 
entrar em condição de bateria fraca, o LED vermelho 
pisca devagar e fornece um tom indicador para o 
aparelho auditivo. O tom indicador é claramente 
diferente do indicador de bateria fraca, então não 
ocorre confusões quando acontece a condição de 
bateria fraca. Uma vez que o SurfLink Microfone 
Remoto entra na condição de bateria fraca, o tom 
indicador aparecerá a cada 5 minutos até que o 
SurfLink Microfone Remoto desligue automaticamente 
ou até que seja conectado a uma fonte de energia.

Quando o SurfLink Microfone Remoto é conectado    
a uma fonte de energia, seu recarregamento começa 
automaticamente. Enquanto o SurfLink Microfone 
Remoto estiver desligado, o LED fica verde durante 
a recarga e desliga quando é completamente 
carregado. Enquanto o SurfLink Microfone Remoto 
estiver ligado, o LED prioriza a transmissão ao piscar 
lentamente em azul, mas continua recarregando no 
plano.

 

DICA – Recarregar o SurfLink Microfone Remoto 
pode demorar mais tempo enquanto estiver 
transmitindo áudio. O recarregamento será mais 
rápido se o SurfLink Microfone Remoto estiver 
desligado. 

Método de recarga usual

Para recarregar a bateria, 
conecte a ponta do microUSB 
do cabo de carregamento 
ao conector microUSB no 
SurfLink Microfone Remoto

Conecte a ponta do USB do 
cabo de carregamento a um 
conector fêmea USB, como 
em adaptadores de parede, 
adaptadores para carros ou 
computadores.
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Adaptador de carro

O SurfLink Microfone Remoto 
pode ser recarregado usando 
um adaptador de carro. 
Estes adaptadores podem 
ser adquiridos com seu 
profissional da audição (peça 
#52869-000).

Botão liga/desliga

Liga – mova o controle 
deslizante em direção à 
extremidade do microUSB 
para ligar. O LED fica verde 
por 2 segundos para constatar 
que está ligado.

Desliga – para parar de transmitir áudio, mova o 
controle deslizante para a 
extremidade contrária do 
microUSB até que a superfície 
colorida seja exposta. O LED 
fica vermelho por 2 segundos 
para constatar que está 
desligado

Sincronizando

A sincronização estabelece a relação entre os 
aparelhos auditivo e o SurfLink Microfone Remoto. 
Para que os aparelhos auditivos recebam o áudio 
transmitido do SurfLink Microfone Remoto, você deve 
primeiramente sincronizar os aparelhos auditivos 
com o SurfLink Microfone Remoto. Você deve 
apenas sincronizar o SurfLink Microfone Remoto com 
seus aparelhos auditivos uma vez, já que eles se 
conectarão automaticamente quando os dois forem 
ligados e estiverem dentro de uma faixa operacional 
sem fio.

Para colocar o SurfLink 
Microfone Remoto em 
um estado ativo de 
sincronização,pressione 
o ícone “Sincronizar” no 
controle deslizante liga/
desliga por 5 segundos 
até o LED piscar rapidamente em azul.  
Para sincronizar aparelho auditivo com SurfLink 
Microfone Remoto, abra o compartimento da bateria, 
insira a bateria e feche-o.
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O SurfLink Microfone Remoto permanece em um 
estado ativo de sincronização por até 20 segundos 
(finalizado pelo piscar do LED em vermelho) ou até 
um aparelho auditivo estar sincronizado com ele 
(confirmado por um piscar do LED em verde).

Depois de uma sincronização bem-sucedida do 
aparelho auditivo, o SurfLink Microfone Remoto 
continua em um estado ativo de sincronização por 
mais 20 segundos (concluído por um piscar de LED 
vermelho) ou até que o segundo aparelho auditivo 
seja sincronizado com ele (confirmado pelo piscar do 
LED em verde).

Após a sincronização com êxito, cada aparelho 
auditivo deve automaticamente iniciar a transmissão 
de áudio. Se a sincronização não alcançou o resultado 
desejado, repita o processo.

Para cancelar o modo de sincronização, desligue e 
ligue o SurfLink Microfone Remoto.

O SurfLink Microfone Remoto pode ser sincronizado 
com no máximo um aparelho auditivo esquerdo 
e um direito de cada vez. Quando os aparelhos 
auditivos são sincronizados com o SurfLink Microfone 
Remoto, qualquer aparelho auditivo anteriormente 
sincronizado será automaticamente excluído.
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Microfones integrados

Dependendo da orientação física do SurfLink 
Microfone Remoto, ele automaticamente ajusta as 
configurações do microfone para “Foco” (direcional) 
ou “Ao redor” (omnidirecional).

“Foco” – quando o SurfLink 
Microfone Remoto é usado no 
corpo, ele automaticamente 
prioriza o som de cima 
enquanto reduz os níveis de 
som de outras direções. Isto 
é útil para ouvir um único 
palestrante quando há ruído de fundo.

“Ao redor” – quando o 
SurfLink Microfone Remoto é 
colocado horizontalmente (em 
sua presilha), ele recebe sons 
de todas as direções. Esta 
configuração é útil para ouvir 
vários falantes próximos em 
ambientes silenciosos.

DICA – em ambientes ruidosos, mova o SurfLink 
Microfone Remoto para o mais perto possível da 
fonte sonora.



LED 

O indicador de LED fornece informações úteis sobre 
o SurfLink Microfone Remoto:

COMPORTAMENTO 
DO LED

ESTADO DO SURFLINK 
MICROFONE REMOTO

Desligado

•  SurfLink Microfone Remoto está desligado e 
não está conectado na fonte de energia 

•  Se o SurfLink Microfone Remoto está 
desligado e conectado a uma fonte 
de energia, então a bateria está 
completamente carregada. 

•  Se SurfLink Microfone Remoto está ligado 
mas não funciona, a bateria precisa ser 
recarregada.

Verde •  A bateria está carregando e o SurfLink 
Microfone Remoto está desligado.

Verde por 2 
segundos

•  SurfLink Microfone Remoto ligou com 
sucesso.

•  Início do recarregamento

Vermelho piscando 
lentamente

 •  Bateria fraca e SurfLink 
Microfone Remoto está ligado.

Vermelho por 2 
segundos

•  SurfLink Microfone Remoto desligou

Vermelho piscando 
rapidamente

•  Possível condição de erro, consulte a seção 
de resolução de problemas

Azul piscando 
lentamente

•  SurfLink Microfone Remoto está 
transmitindo áudio.

Azul piscando 
rapidamente

•  SurfLink Microfone Remoto está no modo 
de sincronização.

Como usar

O SurfLink Microfone Remoto pode se afixado à 
roupa ou usado em um cordão. Para um melhor 
desempenho, o SurfLink Microfone Remoto deve 
estar numa distância de até 20 cm da boca do 
falante.

Presilha – Pressione 
gentilmente a presilha como 
mostrado. Deslize a abertura 
da presilha na roupa e solte-a. 
Certifique que o SurfLink 
Microfone Remoto esteja 
firmemente afixado à roupa.

Cordão (opcional) – 
 1.  Pressione sauvemente a 

presilha como mostrado.

 2.  Insira a argola do cordão  
na abertura da presilha e  
levante a argola para o  
topo da presilha. Solte a  
presilha. Garanta que o cordão esteja seguro  
no SurfLink Microfone Remoto.

Os cordões podem ser adquiridos com seu 
profissional da audição (peça #53262-000).

DICA – para alcançar um melhor desempenho 
na relação sinal-ruído, um profissional da audição 
pode ajustar (silenciar ou atenuar) os microfones 
do seu aparelho auditivo durante o uso do SurfLink 
Microfone Remoto

2
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Transmitindo áudio

Depois que o SurfLink Microfone Remoto liga, ele 
começa automaticamente a transmitir áudio para 
os aparelhos auditivos sincronizados. O LED pisca 
devagar em azul para confirmar que a transmissão de 
áudio está ativada e a bateria do SurfLink Microfone 
Remoto está funcionando. Quando o SurfLink 
Microfone Remoto é desligado, ele automaticamente 
para a transmissão de áudio.

O usuário pode ajustar o volume do áudio transmitido 
por seus aparelhos auditivos. O SurfLink Microfone 
Remoto não contém um controle de volume 
integrado.

DICA – Tente colocar o Surflink Microfone Remoto 
perto de uma televisão. Para alcançar um nível 
auditivo confortável, ajuste a distância do SurfLink 
Microfone Remoto dos alto-falantes da televisão ou 
modifique o nível de volume da televisão.

Interoperabilidade com outros acessórios 

Se você também usa um SurfLink Mobile, então, 
sua transmissão de uma chamada telefônica 
terá prioridade sobre a transmissão de áudio 
do SurfLink Microfone Remoto. Quando uma 
transmissão de ligação do SurfLink Mobile termina, a 
transmissão de áudio do SurfLink Microfone Remoto 
automaticamente retorna ao aparelho auditivo.

O áudio transmitido do SurfLink Microfone Remoto 
é igual em prioridade entre o áudio transmitido do 
SurfLink Media, a preferência é dada para a primeira 
fonte de som disponível.

Se você usa o SurfLink Remoto ou SurfLink Mobile, 
então os comandos do controle remoto continuarão 
sendo enviados para seus aparelhos auditivos.

18 19

O
pe

ra
çã

o O
peração



SINTOMA/PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO 

Um (ou ambos) 
aparelho(s) 
auditivo(s) desliga(m) 
inesperadamente a 
transmissão de áudio.

O aparelho auditivo pode estar no 
limite do alcance sem fio. Aproxime-se do SurfLink Microfone Remoto 

O nível da bateria do aparelho auditivo 
pode não estar mais suportando a 
transmissão de áudio.

Substitua a bateria dos aparelhos auditivos

Um objeto grande, como móveis ou 
parede, pode estar degradando o sinal.

Para um melhor desempenho, seus aparelhos auditivos 
devem estar dentro do campo de visão

Firmware desatualizado do 
aparelho auditivo

O profissional da audição pode atualizar os aparelhos 
auditivos com o firmware mais recente

LED pisca lentamente 
em azul, mas nenhum 
som transmitido é ouvido 
nos aparelhos auditivos.

Os aparelhos auditivos não estão 
dentro do alcance sem fio Aproxime-se do SurfLink Microfone Remoto

Os aparelhos auditivos não estão 
sincronizados apropriadamente com 
SurfLink Microfone Remoto.

Sincronize os aparelhos auditivos com o SurfLink 
Microfone Remoto

O nível de bateria do aparelho auditivo 
não consegue suportar a transmissão 
de áudio

Substitua a bateria dos aparelhos auditivos

LED pisca rapidamente 
em vermelho, sem 
interrupção.

Possível condição de erro Desligue o SurfLink Microfone Remoto, aguarde por 15 
segundos e ligue o SurfLink Microfone Remoto.

Dificuldade em ouvir o 
falante em ambientes 
ruidosos.

SurfLink Microfone Remoto pode 
estar muito longe do falante 

Mova o SurfLink Microfone Remoto para perto da boca do 
falante.

SurfLink Microfone Remoto pode 
não estar posicionado para uma 
transmissão ideal.

Reposicione o SurfLink Microfone Remoto girando alguns 
graus para esquerda ou direita.

Desempenho da relação sinal/ruído 
não ideal para a atual memória do 
aparelho auditivo.

Troque pela memória otimizada pelo seu profissional da 
audição para usar com o SurfLink Microfone Remoto.
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SurfLink Mini Mobile 
Uso básico

Para começar a usar rapidamente o SurfLink 
Mini Mobile:

 1.  Garanta que o SurfLink 
Microfone Remoto 
foi configurado 
corretamente com seus 
aparelhos auditivos e 
esteja ligado.

 2.  Insira o conector 
microUSB macho do 
Adaptador SurfLink 
Mini Mobile no 
conector microUSB 
fêmea do SurfLink 
Microfone Remoto.

 3.  Para ligar o Adaptador 
SurfLink Mini Mobile, 
pressione o botão 
de pressão por 2 
segundos e solte 
quando o LED verde 
aparecer.

 4.  Coloque seu celular em modo de 
emparelhamento Bluetooth.

   NOTA: Alguns dispositivos podem pedir o PIN do 
Adaptador SurfLink Mini Mobile, que é 0000. 

 5.  Enquanto o LED verde pisca lentamente, 
clique duas vezes no 
botão de pressão. 
O LED piscará 
rapidamente em 
azul, colocando o 
Adaptador SurfLink 
Mini Mobile em modo 
de emparelhamento Bluetooth.

 6.  Em seu dispositivo com Bluetooth, selecione 
SurfLink Mini para completar o processo de 
emparelhamento.

x2
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 7.  Um LED verde 
confirma o 
emparelhamento 
Bluetooth com 
sucesso.

 8.  Para verificar a sua configuração, certifique 
que o LED esteja piscando lentamente em 
azul e também:

• Reproduza música em seu dispositivo 
Bluetooth

• Faça alguma ligação em seu dispositivo 
Bluetooth

o Quando você ouvir o toque da chamada 
em seus aparelhos auditivos, pressione 
brevemente e solte o botão de pressão do 
Adaptador SurfLink Mini Mobile.

o Fale no microfone do Adaptador SurfLink 
Mini Mobile.

o Para finalizar a ligação, pressione 
brevemente e solte o botão de pressão.

 9.  Para desligar o 
Adaptador SurfLink 
Mini Mobile, pressione 
o botão de pressão por 
2 segundos e solte. O 
LED vermelho aparece 
brevemente para 
fornecer a confirmação.
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SurfLink Mini Mobile
Visão geral dos controles

1.  Adaptador SurfLink Mini Mobile

2.   Conector MicroUSB macho

 Conecta o Adaptador SurfLink Mini  
 Mobile ao SurfLink Microfone Remoto.

3.   Botão de pressão multifuncional

   Assume diferentes funcionalidades   
 dependendo do estado operacional atual  
 do Adaptador SurfLink Mini Mobile.

4.   Indicador de LED 

   Identifica o estado atual do Adaptador  
 SurfLink Mini Mobile.

5.   Microfone integrado

   Capta e transmite a voz durante   
 chamadas telefônicas.

6.  Conector MicroUSB fêmea

   Recarrega pelo cabo de bateria.
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Operação
Bateria fraca e recarga

Se o Adaptador SurfLink Mini Mobile estiver ligado e entrar 
em condição de bateria fraca, o LED pisca lentamente em 
vermelho até que ele automaticamente desligue ou até 
que seja conectado em uma fonte de energia. Quando o 
Adaptador Mini Mobile é conectado a uma fonte de energia, 
o LED fica verde e o carregamento começa automaticamente. 
Quando a energia estiver ligada, o LED verde será 
interrompido por outros tipos de LED. Quando a bateria 
estiver carregada completamente, o LED verde desliga.

Métodos de recarga 

Para recarregar a bateria, conecte a ponta do microUSB 
do cabo de recarga ao conector 
microUSB fêmea do Adaptador 
SurfLink Mini Mobile. Conecte a 
ponta do USB do cabo de recarga 
ao conector USB fêmea, como 
encontrado em adaptadores de 
parede, adaptadores de carro ou 
adaptadores de carro ou computadores.

Você pode carregar o Adaptador 
SurfLink Mini Mobile e o SurfLink 
Microfone Remoto ao mesmo 
tempo enquanto estiverem 
conectados. Enquanto recarrega, 
você pode transmitir áudio por 
longos períodos.

Botão de pressão multifuncional

Ligando/Desligando

Ligando – Quando estiver desligado, pressione o botão 
de pressão por 2 segundos e solte. O LED fica verde 
para verificar que ele está ligado.

Desligando – Quando estiver ligado, pressione o botão 
de pressão por 2 segundos e solte. O LED fica vermelho 
para verificar que ele está desligado. 

Emparelhamento Bluetooth 

Para o Adaptador SurfLink Mini Mobile receber o áudio 
transmitido de seu dispositivo Bluetooth, você deve 
primeiramente emparelhar pelo Bluetooth. Para começar 
o processo de emparelhamento Bluetooth, coloque seu 
dispositivo Bluetooth em modo de emparelhamento. 
Se você desconhece o processo de emparelhamento 
Bluetooth, consulte o manual de operações do seu 
dispositivo Bluetooth.

Para colocar o Adaptador SurfLink Mini Mobile em 
estado de emparelhamento Bluetooth ativo, garanta que 
ele está ligado e que não está conectado com outros 
dispositivos (o LED verde piscará lentamente). Clique 
duas vezes no botão de pressão para que o LED comece 
a piscar rapidamente em azul. O Adaptador Mini Mobile 
permanece em estado de emparelhamento ativo por até 
60 segundos. Quando ele aparecer, selecione o nome do 
produto (SurfLink Mini) em seu dispositivo Bluetooth. Um 
LED verde por 2 segundos confirma o Emparelhamento 
bem-sucedido com o dispositivo Bluetooth enquanto um 28 29
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LED piscando rapidamente em vermelho denota uma 
tentativa de emparelhamento sem sucesso. Para cancelar 
o modo de emparelhamento no Adaptador Mini Mobile, 
pressione o botão de pressão por 2 segundos e solte, 
desligando o Adaptador Mini Mobile.

Você apenas precisa emparelhar o Adaptador SurfLink 
Mini Mobile com seu celular uma vez, já que devem 
automaticamente conectar via Bluetooth quando os dois 
estiverem ligados e dentro da faixa operacional sem 
fio. O Adaptador Mini Mobile pode ser emparelhado e 
conectado com até 2 dispositivos Bluetooth de cada vez. 

Visão geral do Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio 
usada para transmitir áudio e dados. Para interagir 
com o SurfLink Mini Mobile, um dispositivo com 
Bluetooth deve suportar pelo menos um dos seguintes 
perfis de Bluetooth:

 • Fazer/receber ligações telefônicas, seu dispositivo  
    Bluetooth deve suportar o perfil “Mãos livres”  
    (HFP). 

 •  Para ouvir música, seu dispositivo Bluetooth deve 
suportar o perfil “Mídia” (A2DP). 

Para ativar a comunicação Bluetooth, estes processos 
devem ser completados: 

 Emparelhando – Estabelece a relação entre um 
dispositivo Bluetooth e o Adaptador SurfLink Mini Mobile.

 Conectando – Estabelece a habilidade de transmitir áudio 
ativamente de um dispositivo Bluetooth já emparelhado 
para seus aparelhos auditivos pelo Adaptador SurfLink 
Mini Mobile.

Interagindo com ligações telefônicas

O Adaptador SurfLink Mini Mobile permite que você 
aceite, rejeite, desligue e transfira ligações telefônicas 
de/para um celular conectado Bluetooth.

   Aceitar – Quando você escutar o toque 
da chamada em seus aparelhos auditivos, 
pressione brevemente e solte o botão de 
pressão no Adaptador Mini Mobile.

   Rejeitar – Quando você escutar o toque 
de chamada em seus aparelhos auditivos, 
pressione o botão de pressão no Adaptador 
Mini Mobile por mais de 2 segundos. Solte o 
botão depois que toque parar. 

   Desligar – Durante uma chamada telefônica 
ativa, pressione brevemente e solte o botão 
de pressão do Adaptador Mini Mobile. 

   Transferir – Durante uma chamada telefônica 
ativa, pressione o botão de pressão no 
Adaptador Mini Mobile por mais de 2 
segundos para mover a ligação do Adaptador 
Mini Mobile para o telefone. Isto permite que 
você conduza diretamente a ligação pelo 
telefone, se desejar. 
Pressione novamente o botão de pressão por 
mais 2 segundos para voltar a ligação para o 
Adaptador Mini Mobile.
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Durante uma chamada telefônica ativa, o SurfLink 
Mini Mobile capta sua voz para que a pessoa que 
ligou, possa ouvir durante a conversa. Em ambientes 
ruidosos, posicione o Adaptador Mini Mobile perto 
da sua boca.

Ouvindo música ou outro áudio transmitido

Para receber música ou outro áudio em seus 
aparelhos auditivos, simplesmente execute o áudio 
em seu dispositivo conectado Bluetooth e ele 
será transmitido pelo SurfLink Mini Mobile. Não 
é necessário pressionar o botão de pressão do 
Adaptador SurfLink Mini Mobile.

Redefinição

Para redefinir o Adaptador SurfLink Mini Mobile de 
volta para as configurações de fábrica, garanta que   
ele esteja ligado e não conectado via Bluetooth com 
outros dispositivos (o LED verde piscará lentamente). 
Clique duas vezes no botão de pressão e o LED 
começará a piscar rapidamente em azul. Pressione 
o botão de pressão por 12 segundos até que o 
LED comece a piscar rapidamente em vermelho. O 
Adaptador Mini Mobile automaticamente desliga 
seguido por uma reinicialização.

LED

O indicador de LED fornece informações úteis sobre 
o Adaptador SurfLink Mini Mobile:

COMPORTAMENTO 
DO LED

ESTADO DO SURFLINK MINI 
MOBILE 

Desligado • Adaptador Mini Mobile está desligado e 
não está conectado em fonte de energia.

Desligado

Piscando lentamente em 
verde

• Se o Adaptador Mini Mobile está 
desligado e conectado em uma fonte de 
energia, então a recarga da bateria está 
completa. 

• Adaptador Mini Mobile está ligado, mas 
não conectado ao dispositivo Bluetooth.

Verde por 2 segundos •  Adaptador Mini Mobile ligou com sucesso. 

•  Adaptador Mini Mobile emparelhou com 
sucesso ao dispositivo Bluetooth. 

Verde •  Recarga e energia desligados. 

•  Quando o Adaptador Mini Mobile 
está carregando e ligado, o verde será 
brevemente interrompido por outros 
comportamentos do LED.

Vermelho piscando 
lentamente

•  Bateria fraca e Adaptador Mini Mobile 
ligado.

Vermelho por 2 segundos •  Adaptador Mini Mobile desligou.

Vermelho piscando 
rapidamente

•  Falha ao emparelhar com dispositivo 
Bluetooth. 

•  Redefinir para as configurações de fábrica.

Azul piscando lentamente •  Adaptador Mini Mobile está conectado ao 
dispositivo Bluetooth.

Azul piscando rapidamente •  Adaptador Mini Mobile está tentando 
emparelhar com o dispositivo Bluetooth.
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Casos típicos de utilização

Para usar o Adaptador SurfLink Mini Mobile de forma 
eficaz, ele precisa estar em fácil alcance para que você 
possa pressionar rapidamente o botão de pressão para 
atender ligações e falar no microfone integrado. Os 
cenários de funcionamento comuns incluem:

CENÁRIO CONFIGURAÇÃO IDEAL

Você deseja transmitir o áudio do SurfLink Microfone Remoto 
de um falante distante para seus aparelhos auditivos.

O falante distante usa apenas o SurfLink Microfone Remoto, que 
está ligado.

OU

O falante distante usa o SurfLink Microfone Remoto (ligado) anexo 
ao Adaptador SurfLink Mini Mobile (desligado).

Você deseja transmitir uma chamada telefônica ativa para 
seus aparelhos auditivos.

SurfLink Microfone Remoto está conectado ao Adaptador 
SurfLink Mini Mobile e ambos estão ligados.

  •  Pressione o botão de pressão do Adaptador Mini Mobile para 
atender a ligação telefônica.

Você deseja transmitir música ou outro áudio para seus 
aparelhos auditivos.

SurfLink Microfone Remoto está conectado ao Adaptador 
SurfLink Mini Mobile e ambos estão ligados.

  • Reproduza o áudio no dispositivo Bluetooth.

Você deseja que os microfones do seu aparelho auditivo 
estejam ativos, mas permitam a possibilidade de receber 
chamadas telefônicas.

SurfLink Microfone Remoto está conectado ao Adaptador 
SurfLink Mini Mobile e ambos estão ligados.

  • Não tem nenhuma transmissão ativa no celular.

Você quer que o microfone do seu aparelho auditivo esteja 
ativo, mas ainda receba alerta do seu celular (mensagens de 
texto, e-mails, etc.).

SurfLink Microfone Remoto está conectado ao Adaptador 
SurfLink Mini Mobile e ambos estão ligados.

  • O celular repassa brevemente os alertas.
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Resolução de problemas
SINTOMA/PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO 

O áudio transmitido está 
muito alto ou muito baixo 
nos aparelhos auditivos

O dispositivo Bluetooth 
está transmitindo em um 
volume que não é o ideal

Ajuste o controle de volume do dispositivo Bluetooth

LED está piscando 
lentamente em azul,  
mas nenhum áudio 
transmitido é ouvido  
nos aparelhos auditivos

O Adaptador SurfLink Mini 
Mobile pode não estar 
conectado ao SurfLink 
Microfone Remoto.

Garanta que o Adaptador Mini Mobile esteja conectado 
corretamente ao SurfLink Microfone Remoto.

SurfLink Microfone Remoto 
pode estar desligado Ligue o SurfLink Microfone Remoto

Quem ligou não consegue 
ouvir sua voz durante ligações

SurfLink Mini Mobile pode 
estar muito longe de sua boca Mova o Mini Mobile para perto de sua boca

A qualidade dos áudios 
transmitidos por Bluetooth 
é inconsistente

O dispositivo Bluetooth 
pode estar no limite do 
alcance sem fio

Mova o dispositivo Bluetooth para perto do SurfLink Mini Mobile

O nível da bateria do 
Adaptador SurfLink Mini 
Mobile está ficando baixo.

Recarregue o Adaptador Mini Mobile.

Objetos grandes, como uma 
pessoa ou parede, podem 
estar degradando sinal

Para uma melhor desempenho, o SurfLink Mini Mobile deve estar 
no campo de visão de seu dispositivo Bluetooth

Os alertas de celular nem 
sempre são recebidos

A duração do alerta é 
muito curta

Aumente o som do alerta para permitir um tempo suficiente 
para que a transmissão comece
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Avisos regulamentares
Informação necessária

O descarte de equipamento eletrônico deve ser 
feito de acordo com as regulamentações locais. 

 
Instruções para descarte de equipamentos velhos
Paradigm incentiva e as leis locais devem solicitar que seu 
SurfLink Microfone Remoto e/ou Adaptador SurfLink Mini 
Mobile sejam descartados através do seu processo local de 
reciclagem/descarte de eletrônicos.

As instruções abaixo são fornecidas para o benefício da 
equipe de descarte/reciclagem. Por favor, coloque este 
manual junto com seu dispositivo quando for descartar seu 
SurfLink Microfone Remoto e/ou Adaptador SurfLink Mini 
Mobile.

Apenas para a equipe de descarte/reciclagem
Estes produtos contém uma bateria de Polímero De Ion-litio.  
Para remover a bateria do SurfLink Microfone Remoto:

 •  Desligue o SurfLink Microfone Remoto. 
Insira uma pequena chave de fenda na fissura no 
lado da estrutura acima da mola da presilha e separe  
as metades da estrutura.

 •  Desconecte o conector da bateria da placa de circuito 
para evitar curto-circuito.

 •  Separe a bateria da placa posterior usando uma 
lâmina ampla e plana.

Para remover a bateria do SurfLink Mini Mobile

 • Desligue o Adaptador SurfLink Mini Mobile.

 •  Insira uma pequena chave de fenda na fissura no 
canto da estrutura e separe as metades da estrutura.

 •  Corte os fios da bateria da placa de circuito para 
evitar curto-circuito.

 • Separe a bateria do microUSB usando os dedos.

Uso previsto
O SurfLink Microfone Remoto é um acessório para um 
aparelho auditivo com condução de ar sem fio. Ele 
é projetado para transmitir sinais áudio sem fios da 
localização do SurfLink Microfone Remoto diretamente 
para um aparelho auditivo com condução de ar.

O Adaptador SurfLink Mini Mobile é um acessório para 
um aparelho auditivo com condução de ar sem fio. Ele é 
projetado para transmitir sinais de áudio sem fio entre um 
dispositivo com Bluetooth ativado e aparelhos auditivos 
pelo SurfLink Microfone Remoto, permitindo que os 
usuários tenham uma melhor participação em conversas ao 
telefone.

O SurfLink Microfone Remoto e o Adaptador SurfLink Mini 
Mobile são classificados como Tipo B aplicado conforme o 
instrumento médico padrão IEC 60601-1.

SurfLink Microfone Remoto e Adaptador SurfLink 
Mini Mobile são projetados para cumprir com os 
rigorosos Padrões de Compatibilidade Eletromagnética 
Internacional. No entanto, ainda é possível que você 
possa sentir interferências causada por distúrbios de linha 
elétrica, detectores de metal de aeroportos, campos 
eletromagnéticos de outros dispositivos médicos, sinais de 
rádio e descargas eletrostáticas.A
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Se você usa outros dispositivos médicos ou usa 
dispositivos médicos implantáveis como desfibriladores 
ou marca-passo e está preocupado que seu SurfLink 
Microfone Remoto e/ou Adaptador SurfLink Mini Mobile 
possam causar interferência em seu dispositivo médico, 
favor entrar em contato com seu médico ou com o 
fabricante de seu dispositivo médico para informações 
sobre o risco de interferências. O SurfLink Microfone 
Remoto e o Adaptador SurfLink Mini Mobile não devem 
ser usados durante um procedimento de ressonância.

Uso em aeronaves
O SurfLink Microfone Remoto e o Adaptador SurfLink 
Mini Mobile não devem ser usados em aeronaves, a 
menos que seja especificamente permitido pela equipe 
de voo.

Uso internacional 
SurfLink Microfone Remoto e Adaptador SurfLink Mini 
Mobile são aprovados para operar em frequências de 
rádio que são específicas para seu país ou região e 
podem não ser aprovados para uso fora de seu país ou 
região.

Fique ciente de que a operação durante viagens 
internacionais pode causar interferência em outros 
dispositivos eletrônicos, ou outros dispositivos eletrônicos 
podem causar interferência em seu SurfLink Microfone 
Remoto e/ou Adaptador SurfLink Mini Mobile.

As baterias de seu SurfLink Microfone Remoto e 
Adaptador SurfLink Mini Mobile não são substituíveis. Não 
tente substituir a bateria.

FCC/IC Informação 

SurfLink Microfone Remoto 
FCC ID: EOA-CM 
IC: 6903A-CM (Modelo 400)

Adaptador SurfLink Mini Mobile 
FCC ID: EOA-CMA 
IC: 6903A-CMA (Modelo 500)

FCC/IC Aviso 

Este dispositivo cumpre a parte 15 das regras FCC e 
com os padrões RSS isento de licença da Indústria do 
Canadá. A operação está sujeita a duas condições: (1) 
Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, 
e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferência que possa causar 
operação não desejada do dispositivo.

NOTA: O fabricante não é responsável por qualquer 
interferência de rádio ou TV causada por modificações não 
autorizada ao equipamento. Tais modificações podem anular 
a autoridade do usuário em operar este equipamento.
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A versão europeia do SurfLink Microfone Remoto funciona 
na banda de 863-865 MHz com uma efetiva potência 
radiada máxima de 10 dBm.

O Adaptador SurfLink Mini Mobile funciona na banda de 
2.4-2.4835 GHz com uma efetiva potência radiada máxima 
de 10 dBm.

Pelo presente, Paradigm declara que o SurfLink Microfone 
Remoto e o Adaptador SurfLink Mini Mobile estão 
de acordo com os requerimentos essenciais e outras 
provisões relevantes do Diretivo 1999/5/EC. Uma cópia 
da Declaração de conformidade pode ser obtida nos 
endereços abaixo.

Paradigm, Inc. 
6600 Washington Ave. South 
Eden Prairie, MN 55344 USA

Paradigm, Inc. European Headquarters 
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park 
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX 
Reino Unido

Os seguintes símbolos são usados neste documento 
e no Microfone Remoto e Adaptador Mini Mobile: 
 
Este dispositivo produz e recebe  
energia de frequência de rádio.  
Interferências podem ocorrer nas  
imediações do equipamento  
marcados com os seguintes símbolos: 
 
Dispositivo Classe II 

Descarte adequadamente

Consulte o manual de operações
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Anatel Notas

“Este equipamento opera em caráter secundário, 
isto é, não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do 
mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário”.
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Notas Notas
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