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Säkerhet framför allt

Var vänlig läs igenom manualen innan du använder din nya produkt.

■ Utsätt inte produkten för extrema
temperaturer.

■ Lämna inte produkten i direkt solljus
under längre perioder.

■ Använd inte produkten under våta
förhållanden.

■ Denna produkt är inte vattentålig.

■ Använd endast reservdelar och tillbehör
som tillhandahålls eller rekommenderas
av OLLO Audio.

■ Håll produkten ren så den kan hålla i
många år.

■ OLLO Audio ltd. (OLLO Audio d.o.o.)
avsäger sig allt ansvar vid oaktsamhet
eller felanvändande av produkterna i
paketet.

■ Felanvändande kan till exempel vara när
produkten inte används till att lyssna på
musik eller ljud inom rimliga
volymgränser eller kopplas till olämpliga
förstärkare. Vänligen se vår lista av
rekommenderade förstärkare.

■ Den här produkten är designad och
testad för normal användning på friska
människor med normal hörsel.

■ Kom ihåg att spela högupplöst ljud för
att njuta av våra produkter fullt ut.

■ Vänligen läs igenom hela manualen.

■ Kom ihåg att bifoga manualen om du
lämnar över produkten till en annan
användare.

■ Spara det här dokumentet på en säker
plats eller ladda ner en kopia från vår
webbsida och spara den digitalt.

■ Om produktens emballage är skadat och
du misstänker att även produkten kan
vara skadad mer än bara kosmetiskt,
avstå från att använda produkten och
returnera den till försäljningsstället med
foton av den skadade produkten och
förpackningen. Se till att kontrollera
deras returpolicy.

■ Använd inte den här produkten på stark
volym i längre perioder. (mer än 7
minuter vid 90+ dB kan skada din
hörsel).

■ Avstå från användande av produkten
vid sådana tillfällen då den kan störa
ditt fokus och utsätta dig för fara. Som
exempel att cykla medan man spelar så
starkt i sina hörlurar att man inte hör
sin omgivning.

■ OM DU HAR EN PACEMAKER, se till att ha
minst 10 cm mellan hörlurarna och ditt
bröst. Högtalaren i hörluren skapar ett
permanent magnetiskt fält.

■ Alla mindre delar av produkten, tillbehör
och emballage ska hållas borta från
små barn och djur på grund av
kvävningsrisken. Tack för att du tagit dig tiden att läsa

igenom våra säkerhetsrekommendationer.
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Funktioner

SignalkedjaFunktioner

■ Dynamiska högtalare

■ Neodyniummagneter

■ Lättdrivna även med smarta enheter -
32 Ohm

■ Löstagbara sladdar som kan
uppgraderas med specialkablar

■ Standardkontakter för alla typer av
Hifi-utrustning (DVD,
Hemmabioförstärkare, smartphones,
bärbara spelare, studioförstärkare)
TRS-kontakter 3,5 eller 6,3 mm

■ Utbytbara öronkuddar

■ 360° graders rotation

■ Självjusterande huvudband med jämn
viktfördelning

■ Går att serva med vanliga verktyg

DAW

D/AAudio InterfaceConverter

Hörlursförstärkare

S Series hörlurar

(Cubase, Studio One,
Pro Tools, etc.)
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* IEC 60318-1

Högtalarstorlek 50mm

Frekvensomfång* Variation i frekvensåtergivning mellan 20Hz till 20kHz
~ 13,7dB SPL (S4X 1.1) & 10,0dB SPL (S4R 1.1)

SPL* 108dB (S4X 1.1) & 111dB (S4R 1.1)/1Vrms@1KHz 30ohm

Impedans ~32ohm - redo för bärbar utrustning

Öronkåpornas yttre
diameter

Öronkuddsmaterial

90mm

Akustikskum, extra elastiskt konstläder och sammet

Öronkåpornas
material Amerikansk valnöt

Huvudbandets
material Rostfritt stål och vattentåligt läder

Sladdkoppling Löstagbar 2 meter lång Y 2.5mm minikontakter

Kontakt 3,5mm kontakt med 6.3mm adapter

Vikt 350g (S4X 1.1) & 382g (S4R 1.1)

Magnettyp Neodymium

Transduktorer Dynamisk

Spole 2 lagers

Membranmaterial PET 25u

Matchade högtalare Handpicked pairs

Garanti

Provperiod

5 års begränsad garanti

30 dagar från leveransdatum vid
inköp direkt från OLLO Audio

Teknisk specifikation
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Användarscenarier

Arbeta på avstånd

Om ni behöver arbeta på samma projekt
via distans rekommenderar vi att bägge
(eller fler) sidor har samma form av
monitor. Du kan be om ett
låneerbjudande om ditt projekt skulle
behöva hörlurar till ett flertal människor
på olika platser runt jorden. Kontakta
oss via Help Desk.

Inspelande artist

I dagens snabba
musikproduktionsindustri är
förväntnigarna på alla inblandade
väldigt höga. Som inspelande artist är
du ibland länken mellan låtskrivaren och
musikproducenten. Att ha avslöjande
och rumsoberoende lyssning är
avgörande. Med S4R har du med dig det
vid varje tillfälle. De är designade att
passa både i hemmet och i proffsmiljö.
De är lättdrivna, så de levererar väldigt
stark volym om så skulle krävas, även
med enklare utrustning. Koppla in dem i
studions hörlursuttag bara. Fungerar
med både 3.5 och 6.3mm kontakt. De
fungerar även med förlängningssladd
om det skulle behövas.

Studioanvändning

Plugga in dina S-seriehörlurar i din
hörlursförstärkare. Om du inte har
någon kan du använda ditt ljudkorts
hörlursutgång. För bästa resultat
rekommenderar vi en dedikerad
hörlursförstärkare. För extra flexibilitet
rekommenderar vi att du har ett par
S4R i inspelningsbåset och antingen ett
par S4X i mixrummet. Om du använder
öppna lurar vid inspelning så se till att
din uppspelningsvolym inte är för stark
och plockas upp av mikrofoner i
rummet.

Användning
till vardags
med en laptop

Dina nya hörlurar är visserligen avsedda
för sound-design och mixning men vi
vet att du kommer älska dem så
mycket att du även vill använda dem till
vardags. Allt du behöver göra är att
koppla dem till din dators minijack.
Skulle din laptop sakna en TRS-utgång
behöver du en passande adapter. Vi
hänvisar till din laptoptillverkares
manual.
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Varför det är viktigt med rätt volym
vid mix

Två orsaker, för det första för att
skydda din hörsel såklart.

För det andra så beror det på projekt.
När man mixar bakgrundsmusik som
kanske ska spelas svagt i till exempel en
hotellobby, behöver man hitta rätt
nivåer för att balansera mixen vid svag
volym. Samma sak gäller om man mixar
projekt som är tänkta att spelas upp på
stark volym. Hur det mänskliga örat
fungerar har forskats åtskilliga gånger.
Den mest välkända är troligen gjord av
Fletcher & Munson.

Vår hörsel har svårare att plocka upp
detaljer i låga frekvenser, därför
behöver de vara starkare, särskilt om de
spelas upp på svag volym. Då krävs det
att du mixar (eller kontrollerar mixen) på
samma volym som produktionen kommer
spelas upp på. För att göra det behövs
en SPL-mätare, eller så kan du räkna ut
det med hjälp av hörlurens
känslighetsdata.

rms @1kHz 30ohm

108dB

SPL +/- 1dB

1V

102dB 0.5V

96dB 0.25V

90dB

Exempeltabell över SPL-nivåer

0.125V

84dB 0.0625V

78dB 0.03125V

Tips och tricks

OLLOs rekommenderade SPL för mixning
är 78dB för produktioner som är tänkta
att spelas upp på svag volym och för
långa mixpass. För produktioner som är
tänkta att spelas upp på lite högre
volym rekommenderas 85dB SPL.
Kontrollera bara mixar vid 90 dB eller
starkare för riktigt högspelande
material och håll koll på tiden. Vi
rekommenderar att inte göra det längre
än max 1 timme för att inte förstöra
hörseln.

Hur man använder olika hörlurars
mätdata.

All mätning utförd efter 2:a mars 2020
är gjord på IEC 60318-1 standardiserad
utrustning. Om du önskar att justera
dina hörlurars frekvensrespons till att
matcha IEC:s Isofonkurva gör du
följande:

1. Lokalisera dina hörlurars
serienummer.

2. Logga in på vår säkra inloggningssida
och ladda ner dina mätdata.

3. Gör en omvänd EQ-kurva på din
masterkanal på det sätt vi visar i vår
blog på vår websida.

4.Kom ihåg att koppla från EQ:n när du
exporterar mixen eller byter lyssning.

S4X 1.1 S4R 1.1

111dB

105dB

99dB

93dB

87dB

81dB

EN

IT

DE

FR

SE

39



Garantivillkor

Utan detta får du betala för alla
reparationer och administrativa
kostnader som uppstår vid
garantiundersökningen.

Garantin kan följa med till annan
användare än förste brukare förutsatt
att originalfaktura kan uppvisas vid
garantikrav. Om OLLO Audio reparerar,
byter ut delar på, eller ersätter en
produkt med en ny, gäller garantin från
och med originalinköpets datum.

Den senaste versionen av våra
begränsade garantivillkor finns på vår
hemsida och kan komma att förändras
när lagförändringar kräver så.

Garantin täcker inte:

1. Mindre fel eller kvalitetsskillnader på
en produkt som inte påverkar
produktens värde eller dess avsedda
funktion enligt EU:s direktiv som
nämns i första paragrafen.
*Kosmetiska deffekter som små
repor, revor i textil eller snoddar och
fel som uppstått på grund av
felaktigt handhavande (felaktigt
brukande, förstörelse, felaktigt
volttal, osv.).

2. Skada orsakad av olycka, missbruk,
handhavandefel, vatten,
översvämning, eld eller andra
naturkatastrofer täcks inte av denna
garanti.

3. Skada på en produkt som har
modifierats eller på annat sätt
förändrats utan skriftlig tillåtelse
från OLLO Audio ltd.

4. Skador som köparen redan var
medveten om vid köpet. (Till exempel
andrasortering)

Längd

OLLO Audio ltd erbjuder 5-års begränsad
garanti på alla hörlurar i S-serien. Under
de första två åren ger OLLO Audio en
begränsad garanti enligt EU:s direktiv
1999/44/EC. Denna begränsade garanti
gäller inom samtliga länder där
garantins villkor inte är i konflikt med
nationell lag.

Kunder kan vara nationellt lagstadgat
berättigade rättigheter som inte
begränsas av OLLO Audios garantivillkor.

OLLO Audio ltd förbehåller sig rätten att
vägra garantikrav på produkter eller
tjänster som erhållits och/eller används
på sätt som går emot nationell lag. Vi
täcker alla kostnader för reparationer,
delar eller bytesprodukter och
fraktkostnader under de två första åren.
Exklusive tullavgifter. Beroende på var ni
befinner er kan det finnas sätt att
slippa även dem förutsatt att alla
dokument finns på plats. Ägaren täcker
fraktkostnader till OLLO Audios verkstad
för inspektion innan några garantikrav
godkänns. Dessa återbetalas om
garantikravet blir godkänt. Reparerad
eller utbytt produkt skickas sen tillbaka
till originalägaren med standardfrakt.
Efterkommande år erbjuder OLLO Audio
en begränsad garanti som täcker
reparation och utbyte av delar exklusive
fraktkostnader och tull. Garantiperioden
räknas från den nya, oanvända
produktens leveransdatum till första
brukaren.

Inköpsbevis

Originalfaktura från OLLO Audio eller
auktoriserad återförsäljare fungerar som
inköpsbevis.
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Garantikrav

Kan krävas från alla länder. Ägaren
täcker fraktkostnaden till OLLO Audios
huvudkontor för inspektion innan några
garantikrav kan godkännas. Reparerade
eller utbytta produkter skickas tillbaka
till sin ägare med standardpost.

Konsumenter kan ha lagstadgade
rättigheter i det land de bor som inte är
begränsade i dessa
garantibegränsningar. OLLO Audio ltd.
förbehåller sig rätten att avslå sådana
territoriella garantikrav.

Alla reparationer har 90 dagars garanti.
För att skapa ett garantiärende, skicka
in ett garantikrav till OLLO Audio via e-
post: info@olloaudio.com eller via Help
Desk.

Beskriv ditt problem och om du kan,
bifoga bilder eller video på problemet.
OLLO Audios tekniker komer sen
bedömma situationen och ge dig vidare
instruktioner via e-post.

För att ha rätt till garanti behöver du
ett inköpskvitto från försäljningsstället.

Snabbguide garantikrav

1. Skicka en beskrivning av problemet
med bilder, videos eller ljudexempel till
info@olloaudio.com eller via Help
Desk.

2. Invänta instruktioner från OLLO Audio.
Du kommer få e-post med hur du ska
gå vidare.

5. Garanti på sladdar är begränsad till
tre månader från och med
leveransdatum (permanent
installerade, löstagbara eller
accessoarer). Detta på grund av att
deras ofrånkomligt utsatta
användningsområde är starkt
beroende på användarens hantering.

6. Skador som uppstår på grund av
onaturligt slitage på grund av
felaktigt handhavande täcks inte.

7. Huvudband, öronkuddar och andra
delar av produkten som är i konstant
kroppskontakt vid användande.

8. Skador på produkten som uppstår på
grund av att manualen inte följs. (till
exempel vad gäller varning för
ljudtryck)

9. Alla garantianspråk upphävs om
produkten har påverkats av någon
icke-auktoriserad person eller
verkstad. Garantin upphävs också om
identifikationsetiketter, serienummer
eller varningsetiketter förändras eller
avlägsnas.

OLLO Audio är på inga sätt ansvariga för
indirekt eller påföljande skadestånd av
något slag - inklusive och inte
begränsat till förlust av inkomst eller
ekonomisk ogynnsamhet. I vissa
lagstiftningsregioner är avsägande eller
begränsning av indirekta/påföljande
skadestånd alternativt begränsning av
garantitid inte tillåten. I dessa fall står
lokal lag över EU-direktiv. Du måste
lägga fram den lokala lag som du anser
stöder ditt krav och skiljer sig från det
EU-direktiv som nämns i första
paragrafen.
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3. Skicka produkten till OLLO Audios
huvudkontor i EU. OLLO Audio står för
returfrakten av den reparerade
produkten med standard post.

4. Reparationen kan ta upp till 45 dagar.
Om produkten inte går att reparera
erbjuder vi en ny likvärdig produkt
som ersättning.

5. Om du undrar något, fråga bara. Var
inte orolig. Vi är människor.

Hantering och vård av produkten

När man lyssnar - fångas luft mellan
huvudet och högtalarmembranet.
Öronkåpans akustiska design motverkar
att luft sipprar ut ur den tryckzon som
uppstår. Vid plötsliga tryckförändringar
som uppstår genom att man snabbt
trycker på öronkåporna mot öronen, kan
ett mekaniskt knäpp höras.

Vi rekommenderar stor försiktighet vid
användande av hörlurar. Luft som
fångats i öronkåpan kan skapa ett stort
tryck och plötsliga tryckförändringar
kan skada membranen. Detta täcks inte
av garantin. Vi rekommenderar att man
justerar hörlurarna med lugna rörelser
för att låta lufttrycket stabiliseras.

Vid resor, se till att öronkåporna inte
ligger tätt emot en platt yta. Till
exempel mellan en laptop och ett
anteckningsblock. När du rör dig kan
laptoppen skapa plötsliga
tryckförändringar som kan skada
membranen.
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