
 

 

 

 

 

DYNAAMISET KUULOKKEET  



WT29 
Tabletteihin ja älypuhelimiin 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Laadukasta tekonahkaa             B. Säädettävä metallisanka 

C. Laadukkaat korvatyynyt              D. Kokoontaitettavat kuulokeosat 

E. Kestävä alumiinireunus 

 

KOKOON TAITTAMINEN 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kuulokkeet taitetaan kokoon tai auki, 

taittokulmaa voi säätää. 



 

KULJETUSASENTO 

 

 

 

 



 

Kuulokkeet taitetaan kokoon.  

Kokoontaitetut kuulokkeet voidaan kiinnittää koukkuun, minkä ansiosta ne kulkevat 

helposti mukana. 

 



OHJEET 
Sankoja voi säätää. 

 

 

AUX-JOHDON KÄYTTÖ 



 

 TEKNISET TIEDOT 
 

Kaiutinelementin tekniset tiedot 

Tyyppi: dynaaminen / φ40 mm    Kalvon paksuus: 16 u 

Taajuusalue: 20–2 000 Hz            Impedanssi: 32 Ω 

Herkkyys: 105 dB ± 3                 Vääristymä: ≤ 5 % 

Nimellisteho: 20 mW                   Enimmäisteho: 50 mW 

Mikrofonin tekniset tiedot 

Liitin: φ 3,5mm                   Yksikön koko: φ4*1,3 mm 

Signaali-kohinasuhde: > 58 dB              Herkkyys: -42 ± 3 dB 

Taajuusalue: 100–1 000 Hz           Johdon pituus: 1,2 m 

Yhteensopivuus: iOS ja useimmat Android-laitteet 

Kuulokkeiden huolto 

1. Pidä liitin puhtaana, ettei ääni vääristy. 

2. Puhdista tarvittaessa puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla. 

3. Vähennä äänenvoimakkuutta ennen käyttöä kuulovaurioiden välttämiseksi. 

4. Vältä käyttöä sateella. Sadevesi voi sisältää happamia aineita, jotka voivat nopeuttaa 

johdon kulumista. 

 



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

Kuulokkeet 1 

Aux-johto 1 

Käyttöohjeet 1 

Takuutodistus 1 

Laatutodistus 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOMAA 
A. Vältä suuren äänenvoimakkuuden jatkuvaa ja pitkäkestoista käyttöä, sillä se voi 

aiheuttaa kuulovaurioita. Kuulon suojaamiseksi kuulokkeita suositellaan käytettävän 

yhtäjaksoisesti enintään tunnin kerrallaan. Suosi lyhyempiä käyttöaikoja. 

B. Älä käytä kuulokkeita autolla tai polkupyörällä ajaessasi, sillä se voi vaarantaa 

liikenneturvallisuuden. 

C. Älä jätä kuulokkeita pitkäksi aikaa aurinkoon taikka kuumaan, pölyiseen tai kosteaan 

paikkaan, sillä se vahingoittaa johtoja ja haittaa laitteen normaalia toimintaa. 



KUULOKKEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO JA 

VINKKEJÄ 
A. Säädä korvatyynyt niin, että ne istuvat hyvin ja mukavasti. Tämä vähentää 

taustamelua. 

B. Kuuntele vain laadukasta musiikkia. Toistoaika on 12 tuntia, kun äänenvoimakkuus 

on 30 % maksimiäänenvoimakkuudesta. 

C. Toistoaika on 24 tuntia, kun äänenvoimakkuus on 60 % 

maksimiäänenvoimakkuudesta. 

D. Toistoaika on 72 tuntia, kun äänenvoimakkuus on normaali. 

E. Toistoaika on 24 tuntia, kun äänenvoimakkuus on 80 % 

maksimiäänenvoimakkuudesta. 

F. Näiden vaiheiden jälkeen kuulokkeet ovat 90-prosenttisesti valmiit otettavaksi 

käyttöön. 

TÄRKEÄÄ TIETOA 

KUULOVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 

ÄÄNI 
VOIMAKKUU

S (dB) 
VAIKUTUS 

Kuiskaus 30 Hyvin hiljainen 

Hiljainen 

toimistotila 
50–60 

Miellyttävä melutaso: alle 60 dB 

Pölynimuri, 

hiustenkuivaaja 
70 

Häiritsevä; häiritsee puhelinkeskustelua 

Tehosekoitin 85–90 
85 dB (8 tunnin altistuminen) alkaa vaurioittaa 

kuuloa 

Roska-auto, 

betonimylly 
100 

90–100 dB:n melussa ei tule olla ilman kuulosuojaimia 

15 minuuttia pidempään 

Moottorisaha, 

pora, 
110 

Toistuva altistuminen yli 100 dB:n melulle yli minuutin ajan voi 

aiheuttaa kuulon pysyvää heikkenemistä  



katupora 

Rock-konsertti 

(vaihtelee) 
110–140 

Melu alkaa aiheuttaa kipua noin 125 dB:ssä 

 

 

 

 


