
 

 

 

 

 

MOVING-COIL HEADSET  



WT29 
Til nettbrett og smarttelefoner 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Høykvalitets-PU              B. Skyvestykke i metall, kan forlenges 

C. Øreputer i høy kvalitet          D. Sammenleggbar bøyle 

E. Forsterkende aluminiumsbelegg 

 

SAMMENLEGGBARE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hodetelefonene er i utgangspunktet sammenlagte. 

Vinkelen kan justeres etter faktisk bruk. 



 

BÆRBARE 

 

 

 

 



 

Hodetelefonene er i utgangspunktet sammenlagte.  

De legges sammen og låses med en bærekrok, slik at de er enkle å bruke til 

utendørssport. 

 



BRUKSANVISNING 
Justerbare 

 

 

BRUKSANVISNING TIL AUX-KABEL 



 

 SPESIFIKASJONER 
 

Spesifikasjoner for lydenhet 

Enhetstype: Moving coil-enhet / φ 40 mm     Membrantykkelse:16 u 

Frekvensområde: 20–2000 Hz            Impedans: 32 Ω 

Følsomhet: 105 dB ±3                 Forvrengningsgrad: ≤ 5 % 

Effektforbruk: 20 mW                  Maks. effektforbruk: 50 mW 

Spesifikasjoner for mikrofon 

Størrelse på stikkben: φ 3,5 mm                  Enhetsstørrelse: φ 4* 1,3 mm 

Signal-/støyforhold:＞58 dB              Følsomhet: -42 ±3 dB 

Frekvensområde: 100–1000 Hz           Kabellengde: 1,2 M 

Kompatibilitet: iOS og de fleste Android-modeller 

Vedlikehold av hodetelefoner 

1. Sørg for å holde jackpluggen ren, ellers kan lyden bli forvrengt. 

2. Ved behov for rengjøring brukes en ren, tørr og myk klut. 

3. Unngå hørselsskader ved å redusere lydstyrken før du bruker hodetelefonene. 

4. Unngå å bruke dette produktet når det regner. Regnvann kan inneholde syreholdige 

elementer som kan redusere kabelens holdbarhet. 

 



PAKKENS INNHOLD 

Hodetelefoner 1 

Aux-kabel 1 

Bruksanvisning 1 

Garantikort 1 

Kvalifikasjonsbevis 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merk 
A. Unngå langvarig og kontinuerlig bruk av hodetelefonene ved høy lydstyrke, da det 

kan skade hørselen din. Bruk ikke hodetelefonene i mer enn én time om gangen for å 

beskytte hørselen. Det er bedre å bruke dem i intervaller. 

B. Bruk ikke hodetelefoner når du kjører bil eller sykler, da det kan gå utover 

sikkerheten. 

C.  Unngå å plassere hodetelefonene i lengre tid på et sted hvor de utsettes for sol, 

høy temperatur, støv og fuktighet, da det kan skade ledningene og påvirke måten de 

fungerer på. 



FØRSTE BRUK AV OG TIPS OM 

HODETELEFONENE 
A. Velg øreputer som passer, og bruk dem korrekt, slik at de sitter behagelig for å 

redusere støy 

B. Velg kvalitetsmusikk, og spill av de første 12 timene ved 30 % av lydstyrken. 

C. Spill av de neste 24 timene ved 60 % av lydstyrken. 

D. Spill av de neste 72 timene ved normal lydstyrke. 

E. Spill av de neste 24 timene ved 80 % av lydstyrken. 

F. Etter dette kan hodetelefonene overstige 90 % av lydstyrken. 

VIKTIGE ANVISNINGER 

(AV HENSYN TIL HØRSELEN) 

LYD STØYNIVÅ EFFEKT 

Visking 30 Svært lavt 

Rolig kontor 50–60 Behagelig hørselsnivå er under 60 dB 

Støvsuger, 

hårtørker 
70 

Påtrengende, forstyrrer telefonsamtaler 

Blender 85–90 
85 dB er det nivået hvor det begynner å oppstå 

hørselsskader (8 timer)  

Søppelbil, 

sementblander 
100 

Det anbefales ikke mer enn 15 minutters ubeskyttet 

eksponering for lyder mellom 90 og 100 dB 

Motorsag, 

boremaskiner 
110 

Ved regelmessig eksponering for lyder over 100 dB i mer enn 

ett minutt risikerer man permanent hørselstap   

Rockekonserter 

(varierer) 
110–140 

Smerteterskelen begynner ved ca.125 dB 

 

 

 



 


