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Woodland Whisper ITE AC Manual 

Installation batteri: Öppna batterifacket facket med dina fingrar och sätt i batteriet med + ner mot 

hörselproppen. (Batteriet till enheten är A312 Zink Air Battery) 

Öronmussla: Till din enhet följer det med tre olika storlekar med pluggar. Du skall välja den som passar och 

tätar bra i dina öron. Observera att apparaterna MÅSTE vara avstängda när du provar ut vilken storlek på plugg 

som passar/dämpar bäst i dina öron. Du skall välja den plugg som du hör stänger ute ljud allra mest. 

On/Off: Enheterna är utrustade med skjutknapp för på och avstängning. 

Volymkontroll: Woodland Whisper är utrustad med ställbar volymkontroll. Om volymvredet vrids medurs så 

ökas förstärkningen av ljuden i din omgivning. Moturs minskar förstärkningen av ljudet. Välj den förstärkning 

som passar dig själv, justera med små steg. Använd försiktigt nagel/bordskniv etc. för att ändra vredet. 

Ton kontroll: Woodland Whisper är även utrustad med tonkontroll. Ändra försiktigt med en liten skruvmejsel. 

1. Sätt startknappen I läge på = 1.  Justera enhetens volym. 

2. Sätt enheten I örat, säkerställ att den är ordentligt monterad I örat och sluter ordentligt tätt samt att 

pluggen sitter riktigt fast i enheten. 

3. Om du tycker det behövs, justera volymen upp/ner. 

4. Efter användning, stäng av enheterna till läge”0”  

Varning: 

Produkten är inte vattentät, undvik att de blir blöta. Om det blir blöta, plocka ur batterierna och låt dem torka 

på torr och varm plats. (Dock INTE på hett element eller med hårtork etc) 

Gör all justering av volymen i små steg. 

Denna produkt är inte ett medicinskt hjälpmedel. 

Teknisk specifikation: 

Batteritid 120-180 timmar (A312 - 1PC) 

Strömförbrukning: 0.6-2.3 mA 

Volt 1.0-1.6V 

Vikt 2.8g 

Frekvensområde 100-10K(HZ) +6dB 

SSPL90dB  125 dB 

Full ON Gain db: <105 dB 

Harmonisk distorsion: <2,2 % 

Ekvivalent ingångsbrus <50 dB 
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