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Vigtigt
Der må ikke placeres åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, i nærheden af 
apparatet. 
Udstyret bør kun anvendes i moderat klima.

Bortskaffelse af batterier 
Dit produkt og/eller tilbehør får strøm fra batterier, som er omfattet 
af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen 
med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale 
indsamlingsregler om separat indsamling af batterier, da korrekt bortskaffelse 
er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers sundhed.

Brug hovedtelefonerne
Indstil kontakten til OFF efter brug for at spare på batterierne.

1 Isæt batteriet (Fig. A).
2 Prøv hvert par hætter til øreknopper (3 par medfølger) for at finde det 

mest velegnede par (Fig. B_1).
3 Juster skyderens placering (Fig. B_2).
4 Tag hovedtelefonerne på med ledningerne bag nakken og med 

skyderen bag ved nakken (Fig. B_3).
5 Drej øreknopperne forsigtigt på plads, så de sidder behageligt (Fig. 

B_4).
6 Slut lydstikket til din musikafspiller (Fig. C).
7 Stil kontakten på ON for at aktivere den støjreducerende funktion 

(Fig. D).
LED-lyset bliver orange. »

8 Stil kontakten på OFF for at fortsætte med at spille musik, når 
batteriet er opbrugt eller fjernet (Fig. D).

 » LED-lyset slukkes.
9 Udskift batteriet, når LED-lyset blinker konstant orange.
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