
Instructie kalíbratie koptelefoon met "audiogram mobile".

Open de app en je ziet dit scherm.

Klik op OPTIONS

Klik vervolgens 0p HEADPHONES

Klik op NEW rechts boven



Het beste is om eerst de kalibratie te doen en daarna het type koptelefoon in te voeren.

Klik nu op CALIBRATION

Zet nu de geluidsmeter {Voltcraft SL L00) in het midden van de linkerzijde van de

koptelefoon.

Druk op PLAY. De geluidsmeter moet 60 dB registreren. Als de waarde te laag is, druk dan op
de pijl naar rechts van de 60 dB knop {links onder} tot de 60 dB bereikt zijn. Het kan zijn dat
er 59.7 of 60.3 wordt aangegeven. Neem het getal dat het dichtst bij de 60 komt. Als dat
getal bereikt is klik dan op de knop onder 1000 Hz en doe hetzelfde bï 750 Hz. Als de
geluidsmeter meer aangeeft dan 60 dB druk dan op de pijl rechts van de 60 dB knop.

Het kan zijn dat bij de lage frequenties (125 - 250 Hz) het getal 60 niet bereikt wordt. Neem

dan het maximum (99). Het getal op de geluidsmeter ligt dan onder de 60, bijvoorbeeld 55.3.

Ga op deze manier door tot alle frequenties gecheckt zijn. Druk vervolgens op de knop STOP.

Klik vervolgens op de knop RIGHï net onder het woord calibration. Herhaal de hele
procedure voor de rechter zijde van de koptelefoon.



Als de kalibratie ten einde is zie je dat sommige frequenties rechts en links niet hetzelfde

zijn. Dit is mogeli.ik.

Als alles gedaan is klik dan op DONE rechts boven.

Je komt nu in het volgende scherm.

Klik op BRAND (merk) en voer de naam van de koptelefoon in. Bijvoorbeeld Sennheiser.

Vervolgens klik op MODEL en voer het nummer van de koptelefoon in. Bijvoorbeeld HD 201.

KIik vervolgens op TYFE en voer in AC iair conduction / Iuchtgeleiding).

Klik vervolgens op DONE rechts boven"

Als je drukt op EXIT dan kom je weer ín het begin scherm. Klik je op OPTIONS /
HEADPHONES dan vind je de koptelefoon die gekalibreerd is terug in de lijst.

ie kunt nu aan de slag met de app "audiogram mobile".


