
Bruksanvisning for SUPER-EAR 

1. Fjern dekselet til batterirommet ved å trykke på dekselet lett med tommelen og skyv 

det i pilens retning. 

2. Sett inn AAA 1.5V batteriet. 

Pass på at de positive (+) og negative (-) endene samsvarer med de som er angitt på 

batterihåligheten. Alkaliske batterier vil leve  2-3 ganger mindre enn driftstid 

batterier. 

3. Skyv batterirommet dekselet tilbake i låst stilling. 

4. Sett inn øretelefonkontakten i kontakten på forsterkerens venstre side., 

5. Pass på at forsterkerbryteren er i ‘’OFF’’/ ‘’AV’’ posisjon før du setter på 

øretelefonene. Juster hodebåndet for å passe komfortabelt 

6. Vri volumkontrollknappen sakte på høyre side av forsterkeren til ønsket nivå på 

forsterkning. 

7. Fest lommeklippet til bunnen og forsterkeren med skruen som følger med. Ikke stram 

over. Kan brukes på lomme, belte eller annet utstyr. 

NOTE:  Når du bruker Super Ear utendørs, må du beskytte forsterkeren mot eksponering 

for fuktighet. Denne enheten er ikke vanntett. 

Bruker Tips 

1. Denne forsterkeren har en maksimal forsterkning på over 50 dB. 

Ved ca. 3/4 åpen på volumkontrollen, oppnås full volum. 

Hvis du slår volumkontrollen helt oppe, er det ingen ekstra ekte lydforsterkning. 

MEN kan resultere i en irriterende tilbakemeldingsstøy. Slå volumkontrollen for å 

eliminere tilbakemelding. 

2. Hvis hodetelefoner som ikke er i bruk, plasseres i nærheten av forsterkeren mens 

den er slått på, vil det oppstå tilbakemelding. Slå alltid av på Super Ear, før du 

fjerner hodetelefonene. 

Spesifikasjoner 

 Designet for å gi opptil 50+ desibel av omgivende lydforsterkning.  

Maksimal utgang på 107dB.  

 Frekvensrespons 100 til 14000 hertz. 

 Fast tilstand mikroelektronisk kretser krever bare en enkelt  1.5AAA alkalisk batteri for til 30 

timers drift. Batteri følger med 

 Premium stereohodetelefoner gir klar, skarp lyd spesielt godt i det menneskelige 

stemmeområdet.  Skumørene er lett utskiftbare. 

 Driftstemperaturområde  0 °c min, 55 °c maks 

 Relativ fuktighetsområde ved 20°C /95% RH 


