
 

 

 

Brugsanvisning til undervandshøjttalere Mobil version 

1881107 

 

Undervandshøjttalerne er tilsluttet en forstærker med et maksimalt output på 60 watt ved 8 

Ohm forbundet pr. Output. Vi anbefaler også en minimumseffekt på 60 watt / 8 ohm. 

Garantien for højttalerne er ugyldig, hvis højttalerne er defekte eller beskadiget af 

Højspænding (> 60 watt) eller grov håndtering og forkert tilslutning. 

 

Bemærk polariteten: blå kabel til negativ udgang og brunt kabel til 

Plus output. 

 

Undervandshøjttalerne overholder de sædvanlige europæiske standarder for brug af 

elektroniske enheder i våde områder. 

 

Brug af den mobile undervandshøjttaler: 

Vores højttalere er membranhøjttalere og har følgelig en fremragende lydkvalitet i hele området 

fra 40 til 16000 HZ ved 60 watt og 8 Ohm. Dette gør os førende på markedet. De skiller sig også ud 

fra sammenlignelige produkter med deres tiltalende skalform.  

Med de mobile undervandshøjttalere er der mulighed for at hænge dem på kanten eller placere 

dem på bunden af poolen. De bør ikke hænge/ligge for dybt, fordi lyden mindskes med stigende 

dybde p.gr.a vandsøjlen. Forskellige muligheder bør afprøves for at finde den optimale placering i 

poolen. Brug cd'er med forskellig lydkvalitet til dette. Dybe lyde er klart det bedste. 

Ideelt set bruges der 2 højttalere til at fylde en zone i poolen med lyd: Den ene hænges på kanten 

og den anden placeret på bunden. 

Generelt kan en højttaler fylde op til 35 kubikmetervand. 

 

De mobile undervandshøjttalere kan bruges direkte med deres 12 meter lange kabel eller tilsluttes 

en forstærker via en isolationstransformator og så straks sænkes i vandet til fortsat 

musikafspilning. På kablet er en ekstra sikring på 2 ampere. 

 

Det anvendte materiale kan tåle klor, saltvand og lette stød. 

 

Effekt: 60 watt / 8 ohm 

Båndbredde: 40 Hz til 16000 Hz 

Vægt: 5 kg 

Kabellængde: 12 m 

Diameter: længde 26 cm, bredde 23 cm, højde: 6 cm 



 

Isolations-Transformator 1881123 

 

Beskytter mod for høj spænding (> 12 volt), hvis isoleringen på det anvendte elektriske udstyr er 

defekt. Ifølge euronorm (C 156100) kræves det til offentlig brug af Aqua Musique 

undervandshøjttalere og det nødvendige elektriske tilbehør i våde områder og vi anbefaler det 

også til privat brug. De overholder altså euronorm, når de bruges korrekt. 

 

 

Isolationstransformatoren er forbundet mellem højttaler og forstærker. Vær opmærksom på den 

respektive polaritet. Forholdet på 1/1 af disse transformere har ingen indflydelse på kvaliteten af 

musikgengivelsen. de har en vægt på 2 kg.  

 

Dog beskytter de ikke højttalerne mod udbrænding ved mere end 60 watt / 8 ohm. 

 


