
 

 

 

 

 

MOVING COIL-HEADSET (med rörliga spolar)  



WT29 
För surfplattor och smarttelefoner 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Högkvalitativt PU-läder               B. Förlängningsbar metall-slider 

C. Högkvalitativa öronkuddar          D. Hopfällbar klämma 

E. Förstärkt aluminiumkant. 

 

HOPVIKBAR ENHET 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hörlurarna fälls ihop först. 

Vinkeln för hopfällningen kan justeras efter egen önskan. 



 

BÄRBAR ENHET 

 

 

 

 



 

Hörlurarna fälls ihop först.  

Kan fällas ihop och fixeras med en bärbar krok – smidigt för utomhusträning. 

 



INSTRUKTIONER 
Justerbar 

 

 

INSTRUKTIONER FÖR AUX-KABLAR 



 

 SPECIFIKATION 
 

Specifikation för ljudenhet 

Enhetstyp: Moving coil-enhet/φ40 mm     Membrantjocklek: 16u 

Frekvens: 20–2000 HZ            Impendans: 32Ω 

Känslighet：105 dB±3                 Distortion:≤5% 

Märkeffekt: 20 mW                   Maximal märkeffekt: 50 mW 

Specifikation om mikrofonen 

Nålstorlek: φ3.5 mm                   Enhetsstorlek: φ4*1.3 mm 

Signal–brus-förhållande:＞58 dB              Känslighet: -42±3 dB 

Frekvens: 100–1000 HZ           Kabellängd: 1.2 M 

Kompatilibitet: iOS och de flesta Android-modeller 

Underhåll för headsetet 

1. Håll uttaget rent så att inte ljudet blir förvrängt. 

2. Använd en ren, torr och mjuk trasa vid behov av rengöring. 

3. Förhindra hörselskador genom att sänka volymen innan användning. 

4. Undvik att använda produkten när det regnar. Regnvatten kan innehålla sura ämnen 

som kan minska livslängden på kablarna. 

 



PAKET 

Headset 1 

AUX-kabel 1 

Manual 1 

Försäkringskort 1 

Kvalificeringscertifikat 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVERA 
A. Försök att undvika långvarig användning med hög volym, då det kan skada din 

hörsel. Se till att inte använda hörlurarna mer än en timme i sträck för att skydda din 

hörsel – det är bättre att lyssna i intervaller. 

B. Använd inte hörlurarna samtidigt som du cyklar eller kör bil för din egen säkerhet. 

C. Undvik att exponera hörlurarna för starkt solljus, höga temperaturer, dammiga och 

fuktiga miljöer som kan orsaka stor skada på kablarna och påverka hörlurarnas 

normala funktioner. 



STARTTIPS FÖR DITT HEADSET 
A. Välj passande öronkuddar, och bär dem på rätt sätt så att de sitter bekvämt för att 

minska oljud. 

B. Välj högkvalitativ musik – lyssna med volymen på trettio procent och spela i tolv 

timmar 

C. Lyssna med volymen på sextio procent och spela i 24 timmar 

D. Lyssna med normal volym och spela i 72 timmar 

E. Lyssna med volymen på åttio procent och spela i 24 timmar 

F. Efter följande steg kan ditt headset användas på 90 % 

VIKTIGA INSTRUKTIONER 

(INFORMATION FÖR DIN HÖRSEL) 

LJUD LJUDNIVÅ (dB) EFFEKT 

Visknivå 30 Mycket tyst 

Tyst kontor 50–6 Behagliga ljudnivåer ligger under 60 dB 

Dammsugare, 

Hårfön 
70 

Störande, påverkar telefonsamtal 

Mixer 85–90 
Från ljudnivån 85 dB (i 8 timmar) börjar ljudet 

att bli skadligt för din hörsel 

Sopbil, 

Cementblandare 
100 

Rekommenderad ljudexponering med ljudnivåer mellan 90 

och 100 dB utan skydd: max 15 minuter 

Motorsåg, borr/ 

Tryckluftsborr 
110 

Regelbunden ljudexponering med ljudnivåer över 100 dB i 

mer än 1 minut kan orsaka permanenta hörselskador  

Rockkonserter 

(varierar) 
110–140 

Smärttröskeln börjar från ca 125 dB 

 

 

 



 


