
 Høreværn med bluetooth 
 

(Vare nr 2369) 
 

Brugervejledning 
 
 
Dette høreværn er specielt designet for at beskytte din hørelse i støjende omgivelser og give en 
behagelig arbejdsatmosfære ved at kunne lytte til musik og kommunikere via Bluetooth. 
 
 
 
 
Enkeltdele                 
1.   Status display lys 
2.   Søgeknap ned 
3.   On/off- og funktionsknap  
4.   Søgeknap op 
5.   AUX indgangsbøsning 
6.   Integreret mikrofon 
7.   Mikro-USB stik med ladekabel 
8.   Ørepude med blødt skumindlæg 
9.   Arm til højdejustering 
10. Justerbar elastisk stål hovedbøjle 
11. Bred hovedbøjle med blødt indlæg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan bruges høreværnet 
1. Placer ørekopperne over ørerne med hovedbøjlen opad og juster kopperne opad til ens 

højde indtil hovedbøjlen hvilet på hovedet. Sørg for at kopperne dækker hele øret og passer 
tæt. 

2. Hovedbøjlen skal hvile let på hovedet for at sikre en effektiv støjbeskyttelse. 
3. Hvis puderne skal udskiftes, så træk puderne af indvendigt og monter ny puder på koppens 

kant. 
 Pude og polstring kan udskiftes på dette høreværn. 
4. Høreværnet har et 3,7 Volt opladeligt litiumbatteri. 
5. Tryk på on/off knappen i 3 sekunder for at tænde høreværnet. 
6. Tryk to gange på funktionsknappen og Bluetooth parring startes. Når ”78228” vises i 

mobiltelefon eller MP3 afspiller, så tryk for at etablere forbindelse. 
 Nu kan man kalde op og blive kaldt op gennem høreværnet. 
 Musik fra mobiltelefon eller MP3 kan afspilles i høreværnet. Tryk på ”Søgeknap ned” 

afspiller musiknummeret igen. Tryk på ”Søgeknap op” og næste musiknummer afspilles. 
 Når man hører telefonen ringe, så tryk på funktionsknappen for at modtage opkaldet. 
7. 3,5 mm indgang til at tilslutte MP3, Iphone, Ipod, kommunikationsradio og scannere. 
8. USB opladekabel er medleveret. 



9. Høreværnet er udstyret med elektrisk audio indgang. Brugeren skal orientere sig om 
korrekt brug. Hvis forstyrrelser eller fejl opstår, bør brugeren følge producentens 
anbefalinger. 

 
 
Anbefalinger 
1. Høreværnet skal placeres, justeres, rengøres og vedligeholdes i overensstemmelse med 

producentens instruktioner. 
2.   Høreværnet skal bæres hele tiden i støjfyldte omgivelser for at yde fuld beskyttelse. 
3. Høreværnet skal inspiceres jævnligt for nødvendig service. 
4. Høreværnet kan blive alvorligt beskadiget af visse kemiske substanser. Kontakt salgsstedet 

for nærmere information. 
5. Fastgørelsen af puderne har indflydelse på høreværnets akustiske funktion. 
6. Kontrol, ladning og skift af batteriet: 
 Når batteriikonet blinker, så lad med USB ladekabel. Når batteriet er opladet, stopper 

ladekredsløbet automatisk opladningen. Kun når batteriet ikke lader sig oplade mere, skal 
batteriboksen åbnes og batteriet udskiftes. 

 
Small, medium og large puder vil passe de fleste brugere. 
 
 
Advarsel! 
Hvis brugeren ikke følger disse anvisninger, vil dæmpning og andre funktioner blive alvorligt 
hæmmede. 
Styrken af det elektriske audio kredsløb kan overstige den daglige lydgrænse. 
Hørbarheden af advarselssignaler på specifikke arbejdssteder kan blive hæmmet når der høres 
musik i høreværnet. 
 
 
Risici 
Forkert brug eller ikke at bære høreværn hver gang man udsættes for støj, kan føre til høretab. 
Se instruktionerne for korrekt brug. 
Buk eller omform ikke hovedbøjlen, det vil medføre løs pasning og lydlækage. 
Adskil, modificer eller servicer ikke høreværnet, der er ingen dele der kan udskiftes af brugeren. 
 
 
Desinfektion/rengøring 
Rengør jævnligt ydersiderne af høreværnet med en let fugtig klud og varmt sæbevand. Lad 
høreværnet tørre før det bruges igen. Brug ikke børste eller andre redskaber da støjabsorptions 
indlæggene og ørepuderne kan blive ødelagt. Dyp aldrig høreværnet i vand. Brug kun harmløse 
rengøringsmidler. 
 
 
Vedligeholdelse 
Hørebeskyttelseskredsløbet og især ørepuderne, kan slides over tid og forringes ved daglig brug 
og skal kontrolleres med jævne mellemrum for revner eller lækage. 
Hovedbøjlen bør ikke bøjes eller blive unødvendigt justeret idet spændingskraften er et vigtigt 
element for at bibeholde isolationsværdierne. 
 
 
Opbevaring 
Opbevar høreværnet i dets emballage efter brug for at beskytte det mod støv og snavs. 
 
 
Tekniske data 
Høreværnet er fremstillet i overensstemmelse med EU regulativ 2016/425. 
 



Dæmpningsværdierne er testet godkendt af EU regulativ 2016/425 og de aktuelle dele af EU 
Standard EN 352-1:2002, EN 352-6:2002 og EN 352-8:2008. 
 
Volumen er målt ved max. 82 dB/A tilsvarende støj i henhold til PPE regulativet. 
De elektroniske kredsløb opfylder elektrisk sikkerhed og RED krav for denne klasse af udstyr. 
 
 
Dæmpningsværdier 
 
Frekvens (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Middel dæmpning (dB) 20,9 22,0 28,3 31,4 36,2 42,6 37,7 

Standard afvigelse (dB) 3,4 2,5 2,9 2,0 2,5 3,6 4,6 

APV (dB) 17,5 19,5 25,4 29,4 33,7 39,0 33,1 

 
SNR = 31 
 
Lydtryk niveau for høreværn med elektrisk audio input 
Ved Input spænding 360 mV (-6,7 dBm) 
 
Lydtryk niveau for høreværn med elektrisk audio input 
Standard: EN 352-8 
Max. SPL er 80,0 dB(A) ved 10 dBFS 
 
Lydtryk niveau for høreværn med Bluetooth kommunikation 
Standard: EN 352-6 
Max. lydtryk niveau ved 10 dBFS er 76,5 dB(A) 
 
Forældelse af PPE værdier afhænger af brugsmønster, kan variere mellem 1-2 år. 
 
 
Specifikationer 
 

 Bluetooth til kommunikation med f.eks mobiltelefoner, pc, Ipad mm 
 Integreret mikrofon 
 Hi-fi sound 
 Sidetone (gør at du selv hører din stemme tydeligt, og hjælper dig derfor til at tale i et 

normalt samtaleniveau – også i miljøer med kraftig støj) 
 Batteritype: Genopladeligt Li-ion batteri 
 Indgangsspænding: 3.7 Volt 
 Brug på fuld opladning: 24 timer 
 Opladningstid: ca 2.5 timer, (USB kabel inkluderet, USB oplader IKKE inkluderet) 
 Rækkevidde op til 10 m til tilsluttet enhed 
 Vægt: 369 g 

 
 
 
 
 
 

Produced for Harald Nyborg A/S 
Gl. Højmevej 30 
DK-5250 Odense 
 
Produceret i Kina. 



 

EU-OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING 
 
 
 
EU-IMPORTØR  
QUINEQUINTAX APS 
Middelfartvej 3 
9220 Aalborg Øst 
Denmark 
 
 
 
 
QUINEQUINTAX APS erklærer herved på eget ansvar, at høreværn art nr 2369 / 1030090 / EAN 5709133913403 er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende: 
 
 
 
 
 
Standarder: 
EN 352-1: 2002 (DIN EN 352-1: 2003) 
EN 352-6: 2002 (DIN EN 352-6: 2003) 
EN 352-8: 2008 (DIN En 352-8: 2008) 
 
 
ifølge: 
 
”EU-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE” n. 9181903 (29. Marts 2019), PZT GmbH. 
                  
 
 
 
Produktet er fremstillet i Kina for Harald Nyborg A/S, Gl. Højmevej 30, DK-5250 Danmark. 
 
 
 
 
 
Aalborg, 1. Januar 2020  
 
 
 
 

 
Josephine Quintessenza 
Produktchef 
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