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Hörselskydd med radio och Bluetooth – Art. 9051394
Beskrivning: Hörselskydd med Bluetooth-funktion, vilket gör att man kan koppla sin
telefon till hörselskyddet och prata i telefon med hörselskyddet på. Hörselskyddet är
också utrustat med FM-radio. Om det kommer ett inkommande samtal avbryts radion
och samtalet kopplas in. Hörselskyddet är dessutom utrustat med MP3-spelare (4 GB)
så att man kan läsa in sin egen musik till hörselskyddet. Dämpningsvärde: 25 dB.
Levereras inklusive 1 st. uppladdningsbart batteri, 1 st. 3,5 mm ljudkabel och 1 st.
mini-USB-kabel.
Användningsområde: Se ovan.
Avsedd användning: Får bara användas som bruksanvisningen anger – all annan
användning anses som felaktig.

Innehåll
Anpassning av utrustningen, allmänt.......................................................................................... 3
Bruksanvisning ................................................................................................................................. 4
Förvaring ............................................................................................................................................ 9
Underhåll ........................................................................................................................................... 9
Tekniska data .................................................................................................................................. 10
Material ........................................................................................................................................ 10
Dämpningstabell ........................................................................................................................ 10
Felsökning ........................................................................................................................................ 11
EU-försäkran om överensstämmelse ........................................................................................ 12

2
P. Lindberg
Tel.: 010-209 70 50

Myrangatan 4
745 37 Enköping

MAN 9051394 SE V1

www.p-lindberg.se
E-post: order@p-lindberg.se

Anpassning av utrustningen, allmänt
Börja alltid med att stryka tillbaka håret och ta av alla typer av smycken osv. som kan
påverka öron kåpornas passform mot öronen. Kuddarna bör sitta tätt intill huvudet
och omsluta öronen utan störande element som glasögonbågar, smycken osv.
1. För att hörselskyddet ska sitta så bra som möjligt ska öron kåpan med batteriet sitta
på vänster sida och öron kåpan med displayen och manöverknapparna ska sitta på
höger sida. Se till att det sitter bekvämt och naturligt vid användning av knapparna.
2. Placera hjässbygeln över huvudet genom att öppna den något.
3. Justera öron kåpornas position genom att föra dem upp eller ner på bygeltrådarna så
att de omsluter öronen helt.

VARNING: Eftersom de två öron kåporna är utformade på olika sätt kan
man uppleva att dämpningen uppfattas olika på varje öra. Om man
tycker att dämpningen är märkbart mindre på ett öra, rekommenderas
det att lämna det bullriga området innan hörselskyddet tas av och
undersöks/justeras.
Batteri: Hörselskyddet är utrustat med ett 3,7 V uppladdningsbart litiumjonbatteri.
Batteriet sitter i öron kåpan utan display.
VARNING:
Hörselskyddet måste vara avstängt vid laddning!
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Bruksanvisning
Hörselskyddet är utrustat med Bluetooth, MP3 samt en FM-radiomottagare som kör
på FM-frekvensbandet.
Knappar:
1. ON/OFF
Man slår på hörselskyddet genom att vrida knappen
medurs. Det hörs ett klickljud när hörselskyddet slås
på. För att stänga av vrids knappen moturs tills
klickljudet åter hörs.
2. Bluetooth-läge
a) När hörselskyddet slås på startas det automatiskt i Bluetooth-läge och
displayen visar ”bt”, som visas på bilden nedan:

b) Öppna din telefons Bluetooth-funktion och sök efter hörselskyddet och anslut
till enheten. Om anslutningen lyckas visas ”bc” på displayen så som visas nedan:
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c) Nu kan du lyssna på musik från din telefon via Bluetooth-anslutningen. Med en
kort tryckning på knappen ”+” och ”-” kan du växla till nästa respektive
föregående nummer.

d) Tryck på ”Telefon”-knappen för att spela upp respektive sätta musiken på paus.

e) Om det ringer i telefonen kommer en röst att berätta det. Tryck på ”Telefon”knappen för att besvara samtalet.
3. MP3-läge
a) Tryck på ”Mode”-knappen för att växla till MP3-läge.
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b) Med en kort tryckning på knappen ”+” och ”-” kan du växla till nästa respektive
föregående nummer.

c) Volymen regleras genom att hålla knappen ”+” respektive ”-” intryckt. Man kan
dessutom använda den runda AUX-knappen för att optimera ljudeffekten.

d) Med en kort tryckning på ”Telefon”-knappen kan du växla mellan att spela upp
och pausa musiken.
4. FM-radioläge
FM-frekvensområdet är 88–108 MHz.
a) Tryck kort på ”Mode”-knappen och växla till läget ”FM Radio”.
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b) Tryck kort på ”Telefon”-knappen och starta den automatiska sökfunktionen och
autospara kanalerna. När sökningen är avslutad kan du börja lyssna på de
funna stationerna – den första radiokanalen kommer att ligga först i spellistan.

c) Tryck kort på knappen ”+” eller ”-” för att växla till nästa resp. föregående kanal.

d) Volymen regleras genom att hålla knappen ”+” respektive ”-” intryckt. Man kan
dessutom använda den runda AUX-knappen för att optimera ljudeffekten.
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5. AUX-ingång
Med hjälp av Ø3,5 mm-ljudkabeln kan hörselskyddet anslutas till en extern enhet. Om
kabeln sätts i kommer det att avbryta alla andra inställningar och börja att spela upp
musik från den externa enheten. Den här funktionen kan användas även om batteriet i
hörselskyddet har laddat ur.

6. Mini-USB-ingång
Batteriet kan laddas via mini-USB-kabeln.
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Förvaring
Om hörselskyddet inte ska användas under en längre tid ska det förvaras på ett
sådant sätt att hjässbygeln inte blir uttänjd och öron kuddarna inte blir hoptryckta.
Förvara utrustningen torrt och rent vid normal rumstemperatur och inte i direkt
solljus. Det rekommenderas att ta ut batteriet för att undvika skada på utrustningen.

Underhåll
Rengör och desinficera bara kåpor, kuddar och inlägg med mild tvål och vatten.
Använd bara rengöringsmedel som inte kan skada användaren. Kåpor och kuddar kan
bli slitna, så det rekommenderas att kontrollera dem regelbundet med avseende på
sprickor och hål – till exempel varje gång de tas i bruk. Utsätt inte hörapparaten för
hårdhänt behandling, då det kan skada de elektroniska komponenterna. Kuddar och
inlägg kan inte bytas ut.

VARNING: Hörselskyddet får inte nedsänkas i vatten!

VARNING!
•
♦

Användaren ska kontrollera att:
Hörselskyddet passar ordentligt och att det underhålls och
justeras enligt bruksanvisningens anvisningar.
♦ Hörselskyd alltid används i miljöer med mycket buller.
♦ Hörselskyddets funktion kontrolleras regelbundet.

•

Om rekommendationerna inte följs kan hörselskyddets skyddsförmåga
försämras allvarligt.

•

Hörselskyddet ska alltid användas när man befinner sig i bullriga
områden och ska tillpassas innan man kommer in i det bullriga området.

•

Användning av hygieninlägg i hörselskyddet kan försämra
hörselskyddets akustiska egenskaper.

•

Hörselskyddet kan påverkas negativt av vissa kemikalier. Mer
information kan fås av tillverkaren.

•

Observera att hörselskyddet i allmänhet stänger ute ljud från
omgivningen som till exempel varningsmeddelanden, larm och andra
viktiga signaler. Särskilt om man lyssnar på musik i hörselskyddet. Var
därför alltid extra uppmärksam på omgivningen

•

Hörselskyddets batteri och elektriska komponenter kan orsaka
gnistbildning och brand i lättantändliga eller explosiva miljöer. Använd
därför inte hörselskyddet i miljöer där gnistor kan orsaka brand eller

9
P. Lindberg
Tel.: 010-209 70 50

Myrangatan 4
745 37 Enköping

MAN 9051394 SE V1

www.p-lindberg.se
E-post: order@p-lindberg.se

explosion. Om detta inte följs kan det leda till allvarlig skada eller
dödsfall.
•

Hörselskyddets effekt kan avta om batteriet blir slitet. Batteriets livslängd
varierar beroende på hur hörselskyddet används och hur högt det
spelas.

•

Hörselskydd och batterier ska alltid kasseras i enlighet med gällande
föreskrifter.

Tekniska data
VARNING: Hörselskyddet uppfyller standarderna EN352-1 och EN352-8 och är i stl
medium, vilket passar de flesta användare.
Material
Komponent
Kåpa och
vaddering
Bygel

Material
ABS

Komponent
Kuddar

Material
PVC

Bygeltrådar med
TPR-hölje

Inlägg (skum)

EVA-skum

Dämpningstabell
Nedanstående värden är uppmätta i enlighet med EN24869-1.
F (Hz)
Mf (dB)
Sf (dB)
APV
(dB)

63
20,8
4,3
16,5

125
20,2
4,3
15,9

250
23,3
2,6
20,7

500
24,2
3,3
20,7

1 000
23,0
4,3
18,7

2 000
33,5
3,3
30,2

4 000
46,3
5,1
41,2

8 000
42,8
4,0
38,8

H = 27 dB, M = 21 dB, L = 20 dB, SNR = 25 dB
Hörselskyddet väger (utan batterier) = 378 g
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Felsökning
Om hörselskyddet slutar att fungera, kontrollera då följande:
•

Har batterierna satts i korrekt?

•

Kontrollera att batterikontakten är god och att polerna ligger åt rätt håll.

•

Kontrollera att det inte har ansamlats fukt i hörselskyddet. Om fukt kan konstateras
ska inläggen avlägsnas och hörselskyddet få torka över natten.

Om problemen inte avhjälpts av ovanstående, kontakta återförsäljaren.
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EU-försäkran om överensstämmelse

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.
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