
 

 

 

 

 

MOVING COIL-HEADSET  



WT29 
Til tablets og smartphones 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Højkvalitets-PU              B. Metalskyder, der kan udvides 

C. Højkvalitets-ørepuder          D. Sammenklappelig bøjle 

E. Forstærket aluminiumsbesætning. 

 

SAMMENKLAPPELIGE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedtelefonerne er som udgangspunkt klappet sammen. 

Sammenklapningsvinklen kan justeres efter aktuel anvendelse. 



 

BÆRBARE 

 

 

 

 



 

Hovedtelefonerne er som udgangspunkt klappet sammen.  

De klappes sammen og låses med en bærekrog, så de er nemme at bruge til 

udendørssport. 

 



BRUGSANVISNING 
Justerbare 

 

 

BRUGSANVISNING TIL AUX-KABEL 



 

 SPECIFIKATIONER 
 

Specifikationer for lydenhed 

Enhedstype: Moving Coil-enhed/φ 40 mm     Membrantykkelse: 16 u 

Frekvensområde: 20-2000 HZ            Impedans: 32 Ω 

Følsomhed：105 dB ±3                 Forvrængningsgrad: ≤ 5 % 

Effektforbrug: 20 mW                   Maks. effektforbrug: 50 mW 

Specifikationer for mikrofon 

Størrelse på stikben: φ 3,5 mm                   Enhedsstørrelse: φ 4* 1,3 mm 

Signal-/støjforhold:＞58 dB              Følsomhed: - 42 ± 3 dB 

Frekvensområde:100-1000 HZ           Kabellængde: 1,2 m 

Kompatibilitet: iOS og de fleste Android-modeller 

Vedligeholdelse af headset 

1. Sørg for at holde jackstikket rent, da lyden ellers kan blive forvrænget. 

2. Hvis det er nødvendig at rengøre headsettet, bruges en ren, tør og blød klud. 

3. Undgå høreskader ved at reducere lydstyrken inden brug af headsettet. 

4. Undgå at bruge produktet, når det regner. Regnvand kan indeholde syreholdige 

elementer, hvilket kan reducere kablets holdbarhed. 

 



ÆSKENS INDHOLD 

Headset 1 

Aux-kabel 1 

Brugsanvisning 1 

Garantikort 1 

Kvalifikationsbevis 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK 
A. Undgå langvarig og kontinuerlig brug af headsettet ved høj lydstyrke, da det kan 

skade din hørelse. Brug ikke headsettet i mere end én time ad gangen for at beskytte 

din hørelse. Det er bedre at bruge det i intervaller. 

B. Brug ikke høretelefoner, når du kører bil eller cykler, da det kan gå ud over 

sikkerheden. 

C. Undgå at placere høretelefonerne i længere tid på et sted, hvor de udsættes for sol, 

høj temperatur, støv og fugt, da det kan beskadige ledningerne og påvirke deres 

funktion. 



FØRSTE BRUG AF OG TIPS TIL 

HEADSETTET 
A. Vælg ørepuder, der passer, brug dem korrekt, så de sidder behageligt, for at 

reducere støj 

B. Vælg højkvalitetsmusik, og afspil de første 12 timer ved 30 % af lydstyrken 

C. Afspil de næste 24 timer ved 60 % af lydstyrken 

D. Afspil de næste 72 timer ved normal lydstyrke 

E. Afspil de næste 24 timer ved 80 % af lydstyrken 

F. Efter dette kan headsettet overstige 90 % af lydstyrken 

VIGTIGE BRUGSANVISNINGER 

(AF HENSYN TIL DIN HØRELSE) 

LYD 
STØJNIVEAU  

(dB) 
EFFEKT 

Hvisken 30 Meget lavt 

Stille kontor 50-6 Behageligt høreniveau er under 60 dB 

Støvsuger, 

hårtørrer 
70 

Påtrængende, forstyrrer telefonsamtaler 

Blender 85-90 
85 dB er det niveau, hvor der begynder at 

opstå høreskader (8 timer) 

Skraldebil, 

cementblander 
100 

Der anbefales ikke mere end 15 minutters ubeskyttet 

udsættelse for lyde mellem 90-100 dB 

Motorsav, 

boremaskine/ 

trykluftbor 

110 

Ved regelmæssig udsættelse for lyde over 100 dB i mere end 

ét minut risikerer man permanent høretab  

Rockkoncerter 

(varierer) 
110-140 

Smertetærskel begynder ved ca. 125 dB 

 



 

 

 


