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Radiohøreværn m/Bluetooth - Varenr. 9051394 
 
Beskrivelse: Høreværnet med bluetooth-funktion, så man kan koble sin telefon til 
høreværnet og derved høre og tale i telefon med høreværnet på. Ydermere er der FM 
radio i høreværnet, radioen bliver afbrudt ved opkald til ens telefon. Udover dette har 
høreværnet også indbygget MP3-afspiller (4 GB), så man kan indlæse sin egen musik 
til høreværnet. Dæmpningsgrad: 25 dB. Leveres inklusiv 1 stk. genopladeligt batteri, 
1stk. 3,5 mm audiokabel og 1 stk. mini USB kabel. 
 
Anvendelsesområder: Se ovenfor. 
 
Tilsigtet brug: Må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisningen – al anden brug 
betragtes som forkert. 
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Tilpasning af udstyret, generelt 
 
Start altid med at stryge håret tilbage og fjern enhver form for smykker etc., som vil 
kunne påvirke øreskålenes tilpasning til ørerne. Puderne bør sidde tæt indtil hovedet 
og omslutte ørerne uden forstyrrende elementer som brillestænger, smykker etc. 
 

1. For at høreværnet kommer til at sidde så godt som muligt, skal øreskålen med 
batteriet sidde på venstre side, og øreskålen med displayet og betjeningsknapperne 
skal sidde på højre side. Sørg for at det sidder tilpas og naturligt i forhold til betjening 
af knapperne. 

2. Placer hovedbøjlen over hovedet ved at åbne den en smule. 
3. Juster ørekoppernes position ved at skubbe dem opad eller nedad, så de omslutter 

ørerne helt. 

ADVARSEL: Da de to øreskåle er konstrueret forskelligt, vil man kunne 
opleve at dæmpningen opfattes forskelligt på hvert øre. Synes man at 
dæmpningen er markant ringere på det ene øre, anbefales det at 
forlade det støjende område før høreværnet tages af og 
undersøges/justeres. 

 
Batteri: Høreværnet er udstyret med et 3,7V genopladeligt LI-ion batteri. Batteriet 
sidder i øreskålen uden display. 
 

ADVARSEL: 
Høreværnet skal slukkes når det oplades! 
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Brugsanvisning 
 
Høreværnet er udstyret med Bluetooth, MP3 samt en FM radiomodtager som kører 
på FM frekvensbåndet. 
 
Knapper: 
 

1. ON/OFF 
Man tænder for høreværnet ved at dreje knappen 
med uret. Man vil så høre en klik-lyd, når høreværnet 
er tændes. For at slukke, drejes knappen mod uret, 
indtil klik-lyden igen høres. 
 

2. Bluetooth mode 
a) Når høreværnet tændes, vil det automatisk gå i Bluetooth mode og displayet vil 

vise ”bt”, som vist i nedenstående foto: 

 
 

b) Åbn din telefons Bluetooth funktion og søg efter høreværnet og forbind 
enheden. Er forbindelsen i orden, vil displayet vise ”bc”, som vist nedenfor: 
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c) Nu kan du høre musik fra din telefon via Bluetooth forbindelsen. Med et kort 

tryk på ”+” og ”-” tasten kan der skiftes til næste hhv. forrige nummer. 

 
 

d) Tryk på ”Telefon” knappen for at afspille hhv. sætte musikken på pause. 

 
 

e) Skulle telefonen ringe, vil en stemme fortælle dette og du skal trykke på 
”Telefon” knappen for at modtage opkaldet. 
 

3. MP3 mode 

a) Tryk på ”Mode” knappen for at skifte til MP3 mode. 
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b) Med et kort tryk på ”+” og ”-” tasten kan der skiftes til næste hhv. forrige 

nummer. 

 
 

c) Volumen styres ved at holde ”+” hhv. ”-” tasten inde. Man kan desuden bruge 
den runde AUX-knap til at optimere på lydeffekten. 

 
 

d) Med et kort tryk på ”Telefon” knappen skiftes der mellem afspilning og pause af 
musikken. 
 

4. FM radio mode 
FM frekvensområdet er 88-108 MHz. 
 

a) Tryk kort på ”Mode” knappen og skift til ”FM Radio” mode.  
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b) Tryk kort på ”Telefon” knappen og start auto-search funktionen og auto-save 

kanalerne. Når søgningen er afsluttet, kan du begynde at lytte til de fundne 
stationer – 1. radiokanal vil ligge øverst på playlisten. 

 
 

c) Tryk kort på ”+” eller ”-” tasten for at skifte til næste hhv. forrige kanal. 

 
 

d) Volumen styres ved at holde ”+” hhv. ”-” tasten inde. Man kan desuden bruge 
den runde AUX-knap til at optimere lydeffekten. 
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5. AUX indgang 

Ved hjælp af Ø3,5 mm audio kabel kan høreværnet forbindes til en ekstern enhed. 
Isættes kablet vil det overstyre alle andre indstillinger og begynde at afspille musik fra 
den eksterne enhed. Denne funktion kan anvendes selvom høreværnet er løbet tør for 
strøm. 

 
 

6. Mini USB indgang 
Batteriet kan oplades via mini USB kablet.  
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Opbevaring 
 
Hvis høreværnet ikke skal anvendes i en længere periode, skal det opbevares således 
at hovedbøjlen ikke bliver strakt og ørepuderne ikke blive mast sammen. Opbevar 
udstyret tørt og rent ved normal stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Det anbefales 
at tage batteriet ud for at undgå beskadigelse af udstyret. 
 
Vedligeholdelse 
 
Rengør og desinficer udelukkende skåle, puder og indlæg med mild sæbe og vand. 
Brug kun rengøringsmidler, som ikke kan skade brugeren. Skåle og puder kan blive 
slidte, så det anbefales at efterse dem jævnligt for revner og huller – f.eks. hver gang 
de tages i brug. Udsæt ikke høreværnet for hårdhændet behandling, da det kan skade 
de elektroniske komponenter. Puder og indlæg kan ikke udskiftes. 

 
 
ADVARSEL: Høreværnet må ikke nedsænkes i vand! 
 
 
ADVARSEL! 
• Brugeren skal sikre sig at: 

♦ Høreværnet passer ordentligt og at det bliver vedligeholdt og 
justeret jf. brugsanvisningens instruktioner. 

♦ Høreværnet altid anvendes i omgivelser med meget støj. 
♦ Høreværnets funktion jævnligt tjekkes. 

• Følges anbefalingerne ikke, kan høreværnets beskyttelse blive alvorligt 
forringet. 

• Høreværnet skal altid anvendes når man opholder sig i støjende 
områder og skal tilpasses før man begiver sig ind i det støjende område. 

• Anvendes hygiejne-indlæg i høreværnet kan dette påvirke høreværnets 
akustiske ydelse. 

• Høreværnet kan påvirkes negativt at bestemte kemiske substanser. 
Yderlige informationer kan fås hos producenten. 

• Vær opmærksom på at høreværnet generelt lukker af for lyde fra 
omgivelserne, som f.eks. advarselsråd, alarmer og andre vigtige signaler. 
Især hvis man hører musik i høreværnet. Vær derfor altid særligt 
agtpågivende overfor omgivelserne når du bruger høreværnet. 

• Høreværnets batteri og elektriske komponenter kan danne gnister og 
antænde brand i brandbare eller eksplosive atmosfærer. Brug derfor 
ikke høreværnet i omgivelser, hvor gnister kan forårsage brand eller 
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eksplosion. Overholdes dette ikke kan det resultere i alvorlig 
tilskadekomst eller død. 

• Høreværnets ydelse kan aftage hvis batteriet bliver slidt. Batteriets 
levetid varierer afhængigt af hvordan høreværnet anvendes og hvor højt 
der spilles. 

• Høreværn og batterier skal altid bortskaffes i henhold til gældende 
retningslinjer. 

Tekniske specifikationer  
 
ADVARSEL: Høreværnet, som overholder standarderne EN352-1 og EN352-8, er i str. 
medium, hvilket vil passe til de fleste brugere. 
 
Materialer 
 
Komponent Materialer Komponent Materiale 
Skåle og polstring ABS Puder PVC 
Bøjle Trådarme med TPR 

cover 
Indlæg (skum) EVA skum 

 
 
Dæmpningstabel 
 
Nedenstående værdier er målt i henhold til EN24869-1. 
 
F (Hz) 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 
Mf (dB) 20,8 20,2 23,3 24,2 23,0 33,5 46,3 42,8 
Sf (dB) 4,3 4,3 2,6 3,3 4,3 3,3 5,1 4,0 
APV 
(dB) 

16,5 15,9 20,7 20,7 18,7 30,2 41,2 38,8 

 
H =  27dB, M = 21dB, L = 20dB, SNR = 25dB 
 
Høreværnet vejer (uden batterier) = 378g 
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Fejlfinding 
 
Hvis høreværnet holder op med at fungere, tjek da følgende: 
 

• Er batterierne korrekt isat? 
• Tjek om batterikontakten er god og at polerne er ud for hinanden. 
• Tjek at der ikke har samlet sig fugt i høreværnet. Konstateres der fugt, fjern da 

indsatserne og lad høreværnet tørre over natten. 

Skulle problemerne ikke være afhjulpne ved ovennævnte, kontakt da forhandler. 
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EU Overensstemmelseserklæring 
 

 
 
 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 
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