
 

 

  

912.795 HØREVÆRN MED BLUETOOTH 

BRUGSANVISNING 

LÆS NEDENSTÅENDE INDEN BRUG



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US/UK 912.795 Bluetooth Safety Earmuffs 

Funktioner 
● Bluetooth 5.0-teknologi, så du kan nyde håndfri opkald og trådløs musik. 

● Indbygget genopladeligt batteri og USB-ladekabel medfølger. 

● Støjreduktion: NRR 25 dB, SNR 30 dB. 

•Dyb bas og ægte stereo. 

● Få uendelig spilletid ved at bruge 3,5-mm-lydindgangen. 

● Premium polstret hovedbøjle samt åndbare og behagelige ørepuder. 

Produktoversigt 

Produktoversigt Knap med flere 
funktioner 

Pakken indeholder 

Ladekabel 3,5 mm AUX-
ledning 

Brugsanvisn
ing 

Tænd/sluk-knap 

Volumenknap 

Lydindgang 

Ladeport 

Grundlæggende funktioner 

Opladning af headset: 

Indbygget genopladeligt batteri på 1500 mAh. Når batteriet skal oplades, kan du bruge ladekablet 

(medfølger) til at tilslutte headsettet til en USB-oplader (biloplader, powerbank, USB-porten på 

computeren m.m.). 

Under opladning lyser LED'en rødt. Når opladningen er færdig, ændres det til et konstant blåt lys. 

Advarsel om lavt batteriniveau: 

Når der er mindre end 20 % batteristrøm tilbage, afgiver høreværnet desuden en stemmemeddelelse, 

der siger "low battery" (lavt batteriniveau) en gang i minuttet i 20 minutter. På dette tidspunkt skal 

headsettet oplades, da det ellers slukkes automatisk. 

Tilpasning af headsettet: 

● Udvid hovedbøjlen, og placer ørekopperne over ørerne. 

● Juster hovedbøjlens placering ved at føre det op eller ned. 

● Placer ørepuderne over ørerne, så de sidder ordentligt fast omkring ørerne.  

LED-indikator 

Volumenknap 



 

 

● Lad ikke håret komme ind under ørepuderne, så de ikke sidder tæt om ørerne.  

● Lad ikke ørekopperne sidde skævt eller skråt hen over øret.  

Bluetooth-funktion 
1. Sådan tændes/slukkes headsettet: 

(1) For at tænde skal du trykke på  og holde den nede i 2 sekunder. Efter 2 sekunder skifter 

headsettet automatisk til Bluetooth-parringstilstand, hvilket stemmeassistenten meddeler. (2) For at 

slukke skal du trykke på  og holde den nede i 3 sekunder. 

2. Bluetooth-parring: 

– Tænd for Bluetooth på din enhed. Vælg "912.795" for at parre. 

– Når du har oprettet forbindelse, høres stemmemeddelelsen "Bluetooth Connected" (Bluetooth 

forbundet). 

– Næste gang du tænder for headsettet, forbindes det automatisk til den sidst tilsluttede enhed, og 

stemmeassistenten siger "Bluetooth Connected" (på visse enheder er du nødt til at oprette forbindelse 

manuelt igen). 

– Hold  nede i 10 sekunder for at parre den nye enhed igen (LED'en blinker med blåt lys).  
3. Sådan lytter du til musik: 

Start musik App’en på din enhed . 

● For at afspille musik og sætte musikken på pause, skal du trykke én gang på - . 
● For at gå til næste nummer skal du trykke to gange på . 

● For at gå til forrige nummer skal du trykke tre gange på . 
4. Besvarelse af opkald: Når der kommer et indgående opkald i Bluetooth-tilstand, slås musikken fra. 

Der høres en ringetone i headsettet ved indgående opkald (Hvis telefonen er i lydløs tilstand under et 

opkald, er headsettet det også). 

● For at besvare et opkald skal du trykke en gang . 

● For at sætte et opkald på mute, skal du trykke én gang på  for at slå mikrofonen fra. Gentag 

fremgangsmåden for at annullere mute-funktionen. 

● Hvis du modtager et nyt opkald under en telefonsamtale, skal du trykke to gange på  for at 

skifte fra det første opkald til det andet opkald. Hold  nede i 2 sekunder for at afslutte det andet 

opkald og skifte til det første opkald. 

● For at afslutte et opkald skal du holde  nede i 2 sekunder. 

● For at afvise et indgående opkald skal du holde  nede i 2 sekunder. 

5. Justering af lydstyrken: Tryk én gang på  for at øge lydstyrken. Tryk én gang på  

 for at mindske lydstyrken. 

Lydindgangstilstand 
Tilslutning af en enhed: Du kan tilslutte det medfølgende 3,5-mm-lydkabel til 3,5-mm-lydporten på 

headsettet med din enhed for at få uendelig spilletid. 

Betjening af enheden: Brug betjeningsknapperne på enheden til at indstille volumen, afspille musik, 

vælge numre og modtage opkald. 

Startvejledning



 

 

 BLUETOOTH 5.0-
TILSTAND 

Nulstilling af 
Bluetooth 

Hold nede i 10 sek. 

Pause/Afspil 
Tryk én gang 

Næste nummer 
Tryk to gange 

Forrige numre 
Tryk tre gange 

Besvar opkald 
Tryk én gang 

Afvis opkald 
Hold nede i 2 sek. 

Afslut opkald 
Hold nede i 2 sek. 

Skift til det opkald, 
der er på hold 
Tryk to gange 

Slå lyden fra/til 
Tryk én gang 

Mindsk lydstyrken 
Tryk én gang 

Øg lydstyrken 
Tryk én gang 

LYDINDGANGS-

TILSTAND 

Alle funktioner 
Brug 

betjeningsknapperne 
på enheden 

Tænd for 
headsettet Hold 
knappen nede i 

2 sek. Sluk for headsettet 
Hold knappen nede i 

3 sek. 


