
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



WOLF Headset PRO användarhandbok 
Modellnummer: 100400 
Produktbeskrivning: Hörselskydd med DAB+, FM, Bluetooth & Boom Mic-ingång 
 
Kontroller/knappar 
(1) Antenn 
(2) Tune - (ned/föregående låt) 
(3) Tune + (upp/nästa låt) 
(4) LCD-skärm 
(5) Meny (Meny/Info/Bluetooth) 
(6) Enter/Bas (Bekräfta/Bas på och av) 
(7) Boom Mic-ingång 
(8) Läge (DAB +/FM/Bluetooth) 
(9) Volym och ström På/Av 
(10) Batterilock 
(11) LED-indikator (När batteriet laddas lyser LED-lampan rött) 
(12) Mikrofon 
(13) Laddningsport 
(14) Batterifack 
(15) Strömkontakt 
(16) Batteristatus (visar batteriprocent) 
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Batteriinstallation 
 Se till att På/Av-knappen är avstängd (off). 
 Öppna batteriluckan. Sätt i det anpassade litiumbatteriet i batterifacket och anslut batterikabeln 

ordentligt till strömkontakten, som visas i illustrationen, för att se till att strömtillförseln är 
ansluten. Sätt tillbaka batteriluckan. 

 Det första varningsljudet från batteriet hörs när headsetets batteristyrka sjunker till 20 %. Det 
följande "DO"-ljudet hörs var femte minut tills användaren laddar batteriet eller all ström är helt 
urladdad. 

 Tillverkaren tillverkar de anpassade litiumbatterierna. Andra typer av litiumbatterier 
rekommenderas inte. 

 
DAB + drift 

 Slå på hörselskyddet genom att vrida Av/På - strömbrytaren (som också är volymkontroll) 
medurs och justera volymen till önskad nivå. 

 "Välkommen till digital radio" visas på skärmen. Hörselskyddet är nu i DAB+-läge och startar en 
automatisk sökning efter DAB+-radiostationer. 

 Under skanningen kommer 'Söker...' att visas på skärmen. När en station hittas, kommer DAB+-
frekvensen, namnet och andra meddelanden att visas på skärmen. Tryck på Tune - eller Tune + 
för att lyssna på föregående eller nästa station. 

 När du lyssnar på en radiostation trycker du på Meny för att se informationen som sänds av 
sändaren.  

 För att lagra dina förvalda favoritstationer, byt först till den station du vill spara. Tryck och håll 
ned menyknappen och tryck sedan på Tune - eller Tune + tills du hittar "Spara förinställning". 
Tryck på Enter-knappen för att bekräfta. Skärmen visar "Förinställning tom 1" och siffran ett 
blinkar. Tryck på Tune - eller Tune + för att välja numret du vill lagra den förinställda stationen på 
och tryck på "Enter" för att bekräfta. Du kan lagra totalt tio förinställda DAB + radiostationer. 

 För att lyssna på förinställda stationer, tryck på och håll ned menyknappen. Tryck sedan på Tune 
+ eller Tune - tills du hittar "Hämta förinställning". Tryck på Enter för att bekräfta. Tryck på Tune - 
eller Tune + för att hitta den station du vill lyssna på och tryck på "Enter". 

 Manuell sökning: Tryck på och håll ned Meny. "Autoscan" kommer att visas på skärmen. Hitta 
"Manuell inställning" genom att trycka på Tune - eller Tune +. Frekvensen kommer att visas på 
skärmen, tryck på Tune - eller Tune + för att justera till din önskade frekvens, en automatisk 
sökning kommer nu att söka efter alla stationer inom din valda frekvens. Efter att sökningen är 
klar visas en lista med stationer på skärmen och hörselskyddet börjar automatiskt spela upp den 
första stationen på listan. För att lyssna på nästa station, tryck på "Enter" och tryck sedan på 
Tune - eller Tune + för att hitta den station du vill lyssna på. 

 Automatisk sökning: Tryck på och håll ned Meny, hitta 'Autoscan' och tryck på Enter för att 
bekräfta. Auto-Tune full scan tar nu emot DAB +-signaler. Om inga stationer hittas visas "Inga 
stationer funna" på skärmen. 

 Uppdateringsfunktion för tid/datum: Tid och datum kan synkroniseras automatiskt i DAB -läge. 
 

Bluetooth-drift 
 Slå på Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon eller annan extern Bluetooth-enhet. 
 Sök efter "WOLF Headset PRO" på din externa Bluetooth-enhet och börja anslutningen. När den 

är ansluten visas "Bluetooth ansluten" på skärmen.  
 Tryck på Meny för att spela upp/pausa musiken eller för att svara på ett samtal. Tryck på Tune + 

eller Tune - för att lyssna på nästa/föregående låt. För att avvisa ett samtal, tryck på och håll 
Tune - intryckt i två sekunder. 

 För att ringa upp ett tidigare samtal, tryck på och håll ned Tune + i två sekunder. Den kommer då 
att ringa föregående samtal. När du tar emot ett samtal via Bluetooth-funktionen åsidosätts 
ljudet från FM/DAB+. Inte ens ett tryck på Mode-knappen aktiverar någonting förrän samtalet 
avslutas. 

 Efter sammankopplingen kommer användaren att kunna ta emot och svara på samtal i 
radioläge. 
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FM-drift 

 Tryck på Mode-knappen för att växla till FM. Tryck på "Enter" för att bekräfta inställningen. 
Tryck på och håll ner Tune - eller Tune + för att börja skanna. Sluta skanna när du får en tydlig 
signal. 

 Sök manuellt genom att trycka på Tune - eller Tune +. 
 För att se stationsinformation, tryck på Meny upprepade gånger (om RDS-meddelanden är 

tillgängliga från sändaren. 
 För att lagra och lyssna på förinställda favoritstationer, se stegen för förinställda DAB +-

stationer som anges ovan. 
 Tryck på Enter-knappen upprepade gånger för att välja ljudläge (Mono/Auto). Detta gäller 

endast i FM-läge. 
 

Basförstärkning 
 För att förbättra basprestandan, tryck på Enter, "Bass" visas på displayen. För att avaktivera 

Bass Boost-funktionen, tryck på Enter tills "Bass" försvinner från skärmen. 
 
Boom Mic 

 För att ansluta en extern mikrofon måste du ansluta din WOLF Boom Mic till 3,5 mm-ingången 
på hörselskyddet. 
 

Justera passformen 
1. Bär hörselskyddet med kontrollpanelen ovanför höger öra. 
2. Placera hörselskyddet över hjässan så att hörselkuporna helt täcker öronen. Hörselskyddet 

skyddar endast din hörsel när det används på detta sätt. 
3. Skjut hörselkuporna uppåt eller nedåt för att justera dem för en stabil och bekväm passform. 
4. Se till att örondynorna och remmen sitter tätt mot öronen och huvudet utan störningar från 

främmande föremål mellan hörselskyddet och huvudet (till exempel pennor eller glasögon). 
Sprid ut hörselkuporna för att ta bort dem från öronen. Sprid dem inte mer än nödvändigt och 
dra inte i eller omforma huvudremmen. 

 
Återställ fabriksinställning 

 Alla förinställda stationer och andra inställningar kommer att raderas. 
 Tryck och håll ned menyknappen och tryck på Tune - eller Tune + för att hitta 'Återställ 

fabriksinställningar'. Tryck på Enter. 
 

Kontrollera programvaruversionen 
 Tryck på Meny och Tune - eller Tune + för att hitta 'Prog.varuversion'. Notera det här: 

 
 

Förvaring 
� Förvara inte hörselskyddet vid temperaturer över +55 °C, till exempel på en 
instrumentbräda eller fönsterbräda. Förvara inte hörselskyddet vid temperaturer under -
20 °C. Värm hörselskyddet före användning i extremt kalla förhållanden. 

 
Säkerhetsinstruktioner 

 Detta hörselskydd är designat för att skydda din hörsel från skadliga ljud. 
 Kontrollera med jämna mellanrum att produkten är oskadad och att den fungerar korrekt. Slitna 

eller skadade örondynor kan ge sämre skydd. Om örondynorna har spruckit, om 
tätningsringarna är slitna eller defekta eller om de har utsatts för kemikalier, ska de kasseras 
och bytas ut (nya örondynor köps separat). Örondynorna, särskilt tätningsringarna, kan 
försvagas med tiden och bör alltid inspekteras före användning för att säkerställa att de inte har 
spruckit eller släpper in buller. 

 Genom att applicera hygieniskt skydd på örondynorna kan man påverka hörselkupornas 
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akustiska egenskaper. 
 Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att minska skyddet som hörselskyddet ger. 
 Hörlurarna begränsar ljudtrycksnivån för underhållningsljud till 82 dB (A). 
 Använd inte produkten under långa perioder vid höga temperaturer eller relativt hög 

luftfuktighet, eftersom detta kan skada radion. 
 Utsätt inte produkten för slag och stötar, eftersom det kan minska skyddskapaciteten och/eller 

skada radion. 
 Produkten har en radiofunktion och kan kopplas till andra ljudenheter för underhållning. 

Kontrollera alltid innan du använder produkten att den fungerar korrekt. Kontakta butiken där du 
köpte produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska. 

 Användningen av underhållningsfunktionen kan göra det svårare att höra varningssignaler på 
arbetsplatsen. 

 Ljudnivån som kommer från underhållningsfunktionen kan överstiga den tillåtna ljudnivån. 
 Radiomottagarens kvalitet påverkas av omgivningen. Radiomottagningen kan försämras när 

den är i rörelse. Störningen kan bero på tv-apparater, lysrör eller andra elektriska apparater. 
 Utsätt inte produkten för direkt solljus pga. risk för deformation och/eller felfunktion. Utsätt inte 

produkten för temperaturer över 55 °C. 
 Vissa kemikalier kan ha en negativ effekt på produkten. 
 Sänk inte ned produkten i vatten eller någon annan vätska. 
 Rengör och desinficera huvudrem, hörselkupor och tätningsringar regelbundet med en trasa 

fuktad med varmt vatten och milt rengöringsmedel, särskilt efter långvarig användning eller om 
fukt har samlats i kuporna. Använd endast rengöringsmedel som inte irriterar huden. 
Låt hörselskyddet torka före användning. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas på 
ett tag. 

 Felaktig användning och underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personskador 
och/eller egendomsskador. 

 Om du inte följer instruktionerna för att justera örondynorna får du ett avsevärt reducerat skydd. 
 Hygieniskt skydd på tätningarna kan påverka ljuddämpningsförmågan. 
 Ta inte bort tätningsringen från produkten. Huvudremmen och tätningsringarna kan inte bytas 

ut. 
 Kontakta din återförsäljare om du har några frågor eller för mer information. 
 Vissa kemikalier kan ha skadliga effekter på produkten. 
 Justera och underhåll produkten enligt tillverkarens instruktioner för bästa funktion. 
 

Symboler 
 Beskrivning av de symboler som används på produkten. Lär känna dessa för att minska risken 

för person- och egendomsskador. 
 
        

1974 
Godkänd i enlighet med relevanta EU-
direktiv (EU) 2016/425. 

 Källsorteras som elavfall. 

    

Hörselskyddets namn och logotyp 

                          100400 Produktnummer 
 
 

Teknisk data 
Vikt (utan batteri)                          ca. 519 g 
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Ljudvolym        Max 82 dB (A) 
Bluetooth     CSR4.0
Räckvidd        10 m 
Storlek på huvudremmen       S, M, L 
 

Laddningsbart batteri 
Laddningstid                             4 h  
Batterikapacitet                           1500 mAh 
Driftstimmar                                       20 h 
Batteriteknik                                        Li-lon  
 

Frekvensband 
FM            87,5 - 108 MHz  
DAB +                       174 928 - 239 200 MHz  
 

Material 
Tätningsdyna       Silikongummi 
Huvudremskudde                PU/skumgummi 
Huvudrem                                                 Metall 
 
Dämpningsvärde 
Frekvens (Hz) 63 125 250 500 
Mf (dB)   15,8 17,1 21,2 27,1 
Sf (dB)   3,3 3,9 2,9 3,0 
APV (dB) 12,5 13,2 18,3 24,1 

 
Frekvens (Hz) 1000 2000 4000 8000 
Mf (dB)   31,2 31,1 38,8 40,8 
Sf (dB)   3,2 3,3 3,3 4,6 
APV (dB) 28,0 27,8 35,5 36,2 

 
SNR        29 dB 
H-värde       30 dB 
M-värde       26 dB 
L-värde       20 dB 
 
FM/DAB + radiomottagare (EN352-8) 
Max. ljudnivå för FM      79,7 dB (A)  
Max. ljudnivå för DAB                 78,2 dB (A)   
Max. ljudnivå för DAB +     78,1 dB (A)  
 
BLUETOOTH (EN352-6/EN352-8) 
Max. ljudnivå (HF) *      74,6 dB (A) 
Max. ljudnivå (A2DP) *     77,9 dB (A) 
 
 
 
SPL begränsningsfunktion                     Ja 
74,6 db (A) vid -10 dB FS. Bluetooth-profil HF (Handsfree) 
77,9 dB (A) vid -10 dB FS. Bluetooth-profil A2DP för underhållning 
 

Vänligen notera 
 Det är viktigt att alltid använda hörselskydd i bullriga miljöer för att undvika risken för 

hörselskador. 
 Inspektera ditt hörselskydd regelbundet för användbarhet. 
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 Om rekommendationerna ovan inte följs kommer skyddet hörselskyddet ger att 
försvagas. 

 Produkten har en livslängd på två till tre år. Detta förutsatt att produkten används 
förnuftigt och att huvudrem, örondynor eller andra delar inte skadas. 

 Säkerhet 
 Hög musik kan orsaka hörselskador. 
 Undvik att arbeta i bullriga miljöer under längre perioder. 
 Använd hörselskydd när du arbetar på bullriga arbetsplatser. 
 Akustiska varningar, indikatorsignaler och omgivningsljud kan uppfattas och höras olika 

när man bär hörselskydd. 
 Uppfattningen av varningssignaler på vissa arbetsplatser kan påverkas vid användning 

av ljudanläggning. 
  
Försiktighetsåtgärder och varningar 

 Radiosignalmottagningen kan störas när du rör dig. 
 Störningar och fel kan uppstå när du slår på TV:n, lysrör eller andra elektriska apparater. 
 När volymen minskar, ladda eller byt ut litiumbatteriet. Om du vill köpa ett nytt, anpassat 

litiumbatteri, vänligen beställ detta från tillverkaren. 
 Vissa kemikalier kan ha en negativ inverkan på denna produkt. Torka bara av den med en 

mjuk trasa fuktad med en mild tvål eller vatten. Doppa den inte i vatten. 
 För att förhindra batteriläckage, ta bort batteriet från enheten när du inte kommer att 

använda den på ett tag. 
 Underlåtenhet att följa dessa instruktioner eller felaktig användning av hörselskyddet kan 

leda till skada och/eller förlust. 
 Om rekommendationerna som ges under "Justera passformen" inte följs, kommer 

skyddet som hörselskyddet ger att minska kraftigt. 
 Huvudrem och hörselkupor är ej utbytbara, så vänligen riv inte av dem, eftersom detta 

skadar hörselskyddet. 
  
Felsökning 
Om hörselskyddet slutar fungera: 

1. Kontrollera att batterikabelns kontakt är ordentligt insatt i strömkontakten på 
hörselskyddet. 

2. Försäkra dig om att ditt hörselskydd är torrt. 
3. Ladda batteriet. 

 
Anmärkningar 

 Hörselskyddet ger en ljudsignalbegränsning för ljudsignalen och begränsar 
underhållningssignalen till 77,9 dB (A). 

 Radiomottagningskvaliteten kan vara något förvrängd beroende på omgivningen. 
 För att förhindra skador på hörselskydd och radiofunktion, utsätt det inte för grov 

hantering. 
 Detta hörselskydd är utrustat med ett underhållningsljudsystem. Användaren bör 

kontrollera korrekt användning innan han/hon börjar använda det. Om förvrängning eller 
fel upptäcks bör användaren hänvisa till tillverkarens råd eller kontakta butiken där du 
köpte hörselskyddet. 

 Hörbarheten av varningssignaler på vissa arbetsplatser kan försämras när 
underhållningssystemet används. 
 

 Denna produkt har testats i enlighet med harmoniserade europeiska standarder EN352 - 
1: 2002, EN352-2-8: 2008 och EN 352 - 6: 2003 och uppfyller kraven i PPE-direktivet (EU) 
2016/425. 
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1974 
 
 
Denna produkt har testats i enlighet med harmoniserade europeiska standarder EN 301 
489 - 1 v2.1.1: 2017, EN 301 489 - 17 V3.1.1: 2017, EN 300 328 V2.1.1: 2016, EN 62479: 
2010, EN 60065: 2014 och uppfyller kraven för radioutrustning i direktiv 2014/53/EU. 
 
 

 
Testlabb:      Distributör: 
NB 1974      Sahaga AS 
PZT GmBH,       Kallumveien 16 
Bismarckstrasse 264B    1524 Moss 
D - 26389 Wilhelmshaven    Norge 
Tyskland            

 
Övervakningsorgan: NB1974, PZT GmbH, Bismarckstrasse 264 B, D - 26389 Wilhelmshaven, 
Tyskland - Tyskland 
 

Garanti 
 Denna produkt omfattas av de norska reklamationsbestämmelserna i enlighet med den 

norska köplagen. 
 Om det uppstår fel i produkten, vänligen kontakta den person som du köpte den av. 
 Kom ihåg att många butiker kräver att du har ett giltigt kvitto på köpet. 
 Denna produkt har två års garanti. 
 Alla skador som uppstår på grund av defekter i material eller utförande kommer antingen 

att ersättas, återbetalas eller repareras kostnadsfritt om möjligt under denna period hos 
återförsäljaren där du köpte produkten. 

 Garantin täcker inte skador orsakade av olyckor, felaktig användning, fodraldelar, 
knappar eller konsumtionsvaror. 

 Produkten måste användas i enlighet med instruktionerna i denna användarhandbok. 
 Garantin är ogiltig om produkten har sålts vidare eller har skadats av felaktig reparation. 
 Specifikationerna kan ändras utan förvarning. 

 
 
Sahaga förklarar härmed att WOLF Headset PRO hörselskydd är i enlighet med direktiv 2014/53 
och förordning (EU) 2016/425. För att få hela texten till EU-försäkran om överensstämmelse, se 
bifogad konformationsdokument eller skicka ett e-postmeddelande till sales@sahaga.com  
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DECLARATION OF CONFORMITY 

 

Manufacturer: 

SAHAGA AS 

Kallumveien 16 

1524 Moss 

Norway 

Phone: +47 69 31 10 30 / salg@sahaga.com 

 

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the 

manufacturer.  

 

Type of product: Hearing Protection with Dab+, FM, Bluetooth & Mic-in Jack 

Model: Wolf Headset PRO - 100400 

 

Regulation on PPE: (EU) 2016/425 

Standards:  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) 

 

Directive on Radio Equipment: 2014/53/EU 

Standards: EN 301-489-1 V2.1.1:2017, EN 301-489-17 V3.1.1:2017, 

   EN 300-328 V2.1.1:2016, EN 62479: 2010, EN 60065: 2014 

 

The notified body PZT (NB 1974) performed the EU Type-Examination (Module B) 

and issued the EU Type-Examination Certificate 2461702-c. 

 

The PPE is subject to be conformity to type based on internal production control 

plus supervised product checks at random intervals (Module C2) under surveillance 

of the notified Body PZT (NB 1974) 

 

Moss, Norway – May, 2022 

 

 

 

Peder L’orange 

CEO, SAHAGA AS  
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