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Sound Isolating  oortelefoons™

The Shure Aonic 4 high-definition sound isolating earphones user guide.
Version: 0.1 (2020-I)
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Aonic 4   
Sound Isolating  oortelefoons

Sound Isolating  oortelefoons
Sound Isolating  oortelefoons van Shure, die zijn voorzien van luidsprekers met uitgebalanceerde armaturen, leveren een ge
detailleerd geluidsbeeld dat vrij is van omgevingsgeluiden. De krachtige en stijlvolle Shure oortelefoons worden geleverd met 
een verwijderbare kabel, adapters, een duurzame draagtas en verwisselbare doppen voor een comfortabele, persoonlijke pas
vorm.

Sleeve kiezen
Selecteer een oortelefoon-sleeve die zorgt voor de beste pasvorm en geluidsisolatie. De sleeve moet eenvoudig in te brengen, 
comfortabel en eenvoudig te verwijderen zijn.

Zachte flex-sleeves: In de maten small, medium en large. Gemaakt van flexibel rubber.

Zachte schuimrubberen sleeves: Druk de schuimrubberen sleeve in tussen je vingers en breng in 
in het oorkanaal. Houd ongeveer 10 seconden vast terwijl het schuimrubber uitzet.

Drievoudige flens-sleeves: Indien gewenst, gebruik een schaar om de steel op de sleeve in te 
korten.

Dragen van de oortelefoon
Draag deze als oordoppen. Een goede akoestische afdichting zorgt voor maximale basweergave.

Kies een sleeve.
Draai en trek eraan voor verwijdering. Duw de nieuwe sleeve er volledig op. Druk de schuimrubber sleeve enigszins 
samen.
Breng deze stevig in het oor aan. Draag de kabel over en achter het oor. Trek de kabel strak en voorkom slap hangen
de kabel door de kabel-cinch omhoog te brengen.

Belangrijk: Als de lage frequentieweergave (bas) onvoldoende lijkt, dan betekent dit dat de oortelefoon-sleeve geen nauwsluitende afdichting vormt. Duw de 
oortelefoon voorzichtig wat dieper de gehoorgang in of probeer een andere sleeve.

Waarschuwing: Duw de oortelefoon-sleeve niet voorbij de gehoorgangopening.

Wanneer de kabel over het oor wordt gedragen en achter het hoofd wordt vastgemaakt, wordt de oortelefoon beter op zijn 
plaats gehouden bij lichamelijke activiteit.

™

™
™
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Sleeves wijzigen
Draai en trek aan de sleeve om deze van het oorstuk te verwijderen.
Schuif een nieuwe sleeve er zo op dat deze de krans en het oorstuk volledig bedekt.

Voorzichtig: Als de krans of enig deel van het oorstuk zichtbaar is, is de sleeve niet goed aangebracht. Vervang een sleeve als deze niet stevig op het oorstuk 
aangrijpt. Gebruik ten behoeve van een goede passing en prestaties uitsluitend door Shure geleverde sleeves (tenzij u gebruik maakt van aangepaste gego
ten sleeves).

Oortelefoon verwijderen
Pak de behuizing van de oortelefoon en verwijder deze voorzichtig in een draaibeweging.
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Opmerking: Trek niet aan de kabel om de oortelefoon te verwijderen.

Verwijderbare kabel
U kunt de kabel van de oortelefoon losmaken voor het bevestigen van optionele componenten of om de kabel te vervangen, 
mocht deze beschadigd raken. Om te voorkomen dat de kabel per ongeluk losraakt, heeft de connector ervan een nauwe pas
sing. Wees uiterst voorzichtig zodat oortelefoon en connector niet beschadigd raken.

Gebruik geen tang of ander gereedschap.
Pak connector en oortelefoon zo dicht mogelijk bij de gemeenschappelijke verbinding vast.
Trek ze recht uit elkaar; zonder draaibeweging. De kabel heeft een klikbevestiging en geen schroefdraad.

Opmerking: De connector komt niet los als u onder een hoek trekt.

Trek niet aan de kabel en oefen geen kracht uit op het oorstuk van de oortelefoon.
Luister of u bij het aansluiten een klikgeluid hoort.
Laat bij het opnieuw bevestigen van de kabel de L en Rmarkeringen overeenkomen. Laat bij heldere kabels en oortele
foons de gekleurde punten (rood = rechts, blauw = links) overeenkomen.
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Oorstuk van oortelefoon reinigen
Als u verandering in de geluidskwaliteit waarneemt, verwijder de sleeve dan en controleer het oorstuk van uw oortelefoon. Als 
het oorstuk is verstopt, verwijder de verstopping dan m.b.v. de draadlus van het reinigingsgereedschap.

Als u geen verstopping vindt of als de geluidskwaliteit niet verbetert, vervang de sleeve dan door een nieuwe sleeve.

Voorzichtig: Steek bij het reinigen geen voorwerp door het oorstuk van de oortelefoon! Anders raakt het klankfilter van de oortelefoon beschadigd.

Waarschuwing: Het reinigingsgereedschap mag alleen worden gebruikt voor het reinigen van de oortelefoon. Elk ander gebruik, zoals het reinigen van de 
oren of de schuimrubber sleeve met het gereedschap, kan letsel tot gevolg hebben.

Op de kabelconnectors op de oortelefoon kunnen zich vuil of andere afzettingen ophopen, die invloed kunnen hebben op de geluidskwaliteit. Als dit het geval 
is, koppelt u de kabels los en reinigt u de connectors met een droog wattenstaafje.

Onderhoud en reiniging
Zorgvuldig onderhoud zorgt voor een nauwsluitende afdichting tussen de sleeve en het oorstuk, waardoor de geluidskwaliteit 
en productveiligheid worden verbeterd.

Houd de oortelefoon en de sleeves zo schoon en droog mogelijk.
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Verwijder voor het reinigen van de sleeves deze van de oortelefoon, spoel de sleeves voorzichtig in warm water en laat ze 
aan de lucht drogen. Schuimrubber sleeves hebben een langere droogtijd nodig. Controleer op beschadiging en vervang 
indien nodig. Oor-sleeves moeten voordat deze weer worden gebruikt volledig droog zijn.
Veeg de oortelefoon en de sleeves af met een zacht ontsmettingsmiddel om infecties te voorkomen. Gebruik geen reini
gingsmiddelen op alcoholbasis.
Stel de oortelefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
Vervang de sleeves als deze niet goed passen.
Probeer dit product niet te wijzigen. Anders komt de garantie te vervallen en kan lichamelijk letsel optreden en/of het pro
duct defect raken.

Productgegevens
Transducertype

Single Dynamic MicroDriver , Single balanced-armature driver

Gevoeligheid
bij 1 kHz

106  dB SPL/MW

Impedantie
bij 1 kHz

7  Ω

Frequentiebereik
20  Hz –19  kHz

Ingangsconnector
MMCX-connectors

Nettogewicht
21,1  g (,9  oz.)

Bedrijfstemperatuur
-18°C tot 57°C (0°F tot 135°F)

Opslagtemperatuur
-29°C tot 74°C (-20°F tot 165°F)

Accessoires
Earphone Sleeves
Replacement Cables
Carrying Cases
Music Phone Accessory Cables
Volume Control
Adapters
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Ga naar http://www.shure.com/earphones voor vervangingsonderdelen en belangrijke reinigings- en onderhoudsinstructies.

Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-
markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:
Shure Europe GmbH
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika
Afdeling: EMEA-goedkeuring
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Duitsland
Telefoon: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

http://www.shure.com/earphones
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