TEKNISET TIEDOT
Lähtöteho

120mW x2 (16Ω kuormituksella),
13mW x2 (300Ω kuormituksella)

Kuulokeimpedanssi:

16Ω ~ 300Ω

Taajuusvaste:

10Hz ~ 100KHz

SNR:

≥95dB(A painotus)

Bass boost:

4dB

Kanavaerotus:

> 65dB (1mW 16Ω)

Virtalähde:

Ladattava Li-Polymeeriakku

Akun kesto:

noin 130-150 tunnin jatkuva
käyttö

Akun enimmäisvirta:

1A

Latausjännite:

5V

Akkukapasiteetti:

3000mAh

Latauslämpötila:

< 35o C

Paino:

122g

Ulkomitat:

111.5(P) x 58.6(L) x 11.3mm(S)

Maahantuoja

TARVIKKEET
Audiokaapeli

USB-kaapeli
(Vain akun
lataamista
varten)

Käyttöohje

Kumiset
kiinnityslenkit

Lars & Ivan
HA-3K
Kuulokevahvistin
KÄYTTÖOHJE

Huomioi:
- Älä altista laitetta kosteudelle, liiallisille
lämpötiloille, iskuille tai pölylle.
- Rikkinäinen laite on toimitettava
kierrätykseen. Laitetta ei saa hävittää
polttamalla. Räjähdysvaara!
- Laite ei ole lelu. Pidä laite lasten
ulottumattomissa.
- Laitetta on säilytettävä kuivassa ja
huoneenlämmössä.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
www.verkkokauppa.com

MODE

MAX

TOIMINNOT & KÄYTTÖ
Valmistelu
Lataa akku ennen käyttöä. Liitä USB-kaapeli ja
lataa akkua vähintään kahdeksan tunnin ajan
jos akkutaso on alhainen. Akkuilmaisimen
LED-valot  vilkkuvat latauksen ajan. Kun
akku on latautunut täyteen, palavat kaikki
LED-valot.
Liitä audiokaapeli äänilähteeseen ja HA-3K:n
tuloliitäntään .

Äänenvoimakkuuden säätö
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla
"+" tai "-" -painiketta . Pitämällä äänenvoimakkuuden painiketta painettuna, voit
korottaa tai laskea äänenvoimakkuutta
nopeasti.

 USB-ulostulo

 USB-sisääntulo
IN

OUT-POWER-IN

 Kuulokeliitäntä

Tarkista akun tila
Tarkista akun kapasiteetti painamalla painiketta
. Akkuilmaisin (sininen LED) syttyy. Palavien
LED-valojen määrä kertoo akun kapasiteetin.

 Ulkoisen äänilähteen
liitäntä

 Äänenvoimakkuus

Liitä kuulokkeesi HA-3K:een .

 Akun tarkistus

Liitä USB-kaapeli  lataaksesi äänilähteesi
sille sopivalla liitännällä.

Huomioi
HA-3K muistaa asetetun äänenvoimakkuuden
ja äänitilan vaikka laitteen virta on kytketty pois
päältä. Kun seuraavan kerran käynnistät
laitteen, palauttaa laite viimeksi käytetyt
asetukset. Mikäli lataat ulkoista laitetta
USB-kaapelin avulla, pysyy akkuilmaisin
syttyneenä.

Liitä latauskaapeli micro USB -liitäntään 
lataaksesi HA-3K:n akkuilmaisimen näyttäessä
alhaisen varauksen.
Virran kytkeminen
Pidä virtapainiketta  painettuna kahden
sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen, jolloin
tilailmaisin muuttuu vihreäksi. Sammuta laite
pitämällä virtapainiketta uudestaan painettuna
kahden sekunnin ajan.
Valitse tila
Voit valita äänitilan painamalla virtapainiketta 
kerran laitteen ollessa käynnissä.
Oranssi LED  ilmaisee, että Bass Boost -tila
on käytössä, ja vihreä LED ilmaisee normaalin
tilan.

 Virta

 Tilailmaisin
MODE

 Akkuilmaisin

MAX

HA-3K on kehittynyt laite älypuhelimille. Jos
käytät äänilaitetta jota et saa liitettyä HA-3K:een
suoraan väärien liitäntöjen takia, tarvitset
käyttöön soveltuvan, erikseen hankittavan
sovitinjohdon. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
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